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JAARRESULTATEN VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW IN 2021

Corona is verteerd maar sterk stijgende kosten drukken toegevoegde waarde tot dieptepunt
De omzet van de Vlaamse boerderij laat Corona achter zich en rondt terug de kaap van 6 miljard euro. Daar
tegenover staan sterk stijgende kosten die de marges zwaar onder druk zetten en bij velen de cijfers rood doen
kleuren. Bijkomend laat dit jaar de aanhoudende neerslag zich voelen, na verschillende jaren van droogte.

Corona is verteerd
De aardappelsector klimt uit het diepe corona dal gedreven door herstellende prijzen op de vrije markt en betere
opbrengsten dan de voorbije droge jaren. Het volledige herstel blijft nog uit door een terugloop in het
aardappelareaal en gedaalde contractprijzen als nasleep van de zeer moeilijke afzetsituatie en de zeer moeilijke
prijsvorming veroorzaakt door de coronacrisis in 2020. De sierteeltsector heeft de corona periode helemaal
verteerd en sluit terug aan bij de beste omzetjaren.
Het hervatten van de foodservice en horeca activiteiten, samen met de heropstart van evenementen zorgde
ook voor prijsherstel bij de glasgroenten, in de zuivelsector en voor vlees van melkkoeien en braadkippen.
Dikbildieren genieten verder van het gewijzigde consumptiepatroon door corona met meer thuisverbruik van
rundvlees van dikbildieren via slagers en retail.
De zuivelsector, groenten en aardbeien noteren de hoogste omzetcijfers in 10 jaar tijd. Granen, peren en ander
fruit draaien de op één na hoogste omzet in 10 jaar.
Daar tegenover staat de varkenssector die omzetmatig diep wegzakt. De afzet wordt in hoofdzaak bemoeilijkt
door Afrikaanse Varkenspest en in mindere mate de nasleep van corona en de aan beide gekoppelde toegang
tot de Chinese markt. Voor verschillende grote Europese varkenslanden sloot de Chinese markt zich, zoals dat
ook voor ons het geval is, wat de Europese varkensprijzen sterk onder druk heeft gezet.

Sterk stijgende kosten vreten marges weg
Niet alleen omzetmatig zakt de varkenssector weg, ook de marges zijn weggevaagd. Dalende varkensprijzen
en stijgende veevoederkosten duwen de varkenshouders diep in het rood. Over de periode van één jaar noteert
de varkenssector drie kwartalen met een negatieve index, wat betekent dat de opbrengsten de variabele kost,
met name de voederkost, niet weten te dekken. De gestegen veevoederkosten, gedreven door een sterke
toename van de prijzen van granen en andere veevoedergrondstoffen, vreten ook marge weg bij rundvee en
braadkippen en temperen het effect van aantrekkende prijzen in de zuivelsector.
In 2021 zijn de directe kosten in het algemeen uitzonderlijk sterk gestegen (+ 12,1%) tegenover 2020. We stellen
vast dat in 2021 87,5% van de gerealiseerde omzet opgaat in werkingskosten. Met 750 miljoen euro bruto
toegevoegde waarde noteren we een dieptepunt over een periode van bijna twintig jaar, ondanks de op twee
na hoogste omzet over dezelfde periode.
Deze zeer sterke stijging van de directe kosten hangt niet alleen samen met de sterk gestegen kosten voor
veevoeder. Ook de energiekost steeg aanzienlijk (beiden + 18%). Daarnaast stegen de kosten voor
plantenbeschermingsmiddelen (+ 14%) door de aanhoudende grote ziektedruk als gevolg van de natte
weeromstandigheden. Dit was vooral het geval voor aardappelen, bepaalde groenten, bij snijbloemen en
bolchrysanten.

Het weer laat zich weer voelen
Ook nu speelt het weer ons dus weer parten. Deze keer geen gortdroog weer maar een koud en nat voorjaar
en algeheel aanhoudende en bij wijlen overvloedige neerslag. In verschillende sectoren en regio’s woog dit op
de opbrengsten en kwaliteit en bemoeilijkte het de inzaai of oogst.
De inzaai van erwten en bonen vond plaats in moeilijke omstandigheden waardoor een aantal percelen niet
tijdig kon ingezaaid worden. Legering bemoeilijkte de graanoogst. Veel baktarwe moest gedeclasseerd worden
naar voedertarwe. Ook het oogsten van het vlas (slijten) is op veel plaatsen moeizaam verlopen. De vele regens
in de groeiperiode resulteerden in veel korte vezels. Door het natte en koude weer daalde de productie van
snijbloemen, was er meer uitval en een minder goede kwaliteit. Voor bolchrysanten vertaalde zich dit in kleinere
maten. De perenoogst valt met een kwart terug door het sombere voorjaar. Overvloedige regenval voor en in
de oogstperiode draaide dramatisch uit voor de kersenoogst.
Het weer was genadiger voor de aardappelopbrengst. De gematigde temperaturen in augustus en september,
samen met de regelmatige neerslag zorgden ervoor dat de aardappelen in de meeste regio’s vlot bleven
doorgroeien en de afrijping minder snel vorderde in vergelijking met de voorbije droge jaren.
De droogte van de voorbije jaren laat zich door groeiachterstand nog voelen in de boomkwekerijsector. De
melkveesector noteert toegenomen aankopen van melkveevoeder ter compensatie van de beperkte en
kwalitatief mindere ruwvoederkuilen van einde 2020. De oppervlakte graszaad breidt daarentegen verder uit
door de noodzaak tot herinzaai van weiden en gazons als gevolg van de droogte in de voorbije jaren.

Weerbaarheid tegen toenemende volatiliteit als uitdaging
Volatiele markten, stijgende kosten en onzekere weersomstandigheden vertalen zich in sterk schommelende
rentabiliteitsbarometers. De frequentie en amplitude van de volatiliteit lijken toe te nemen doorheen de jaren.
De stabiliserende rol die de Gemeenschappelijke marktordening van het Europees landbouwbeleid speelde,
ligt al enige jaren achter ons. De opbouw van nieuw instrumentarium om hier mee om te gaan, vanuit het
beleid, op keten- en bedrijfsniveau, loopt moeizaam.
In het kader van de fiscaliteit zoeken we naar vereveningsmechanismen die de zeer volatiele inkomsten en
daaraan gekoppelde aanslagen spreiden over de tijd. Onderlinge fondsen en private verzekeringen bieden
evenzeer mogelijkheden om in eerste instantie onzekerheid maar ook volatiliteit op te vangen. De
overvloedige neerslag en daaruit voortvloeiende overstromingen hebben nog eens aangetoond dat het
Vlaams Rampenfonds en private verzekeringen, zoals de brede weersverzekering, goed op elkaar moeten
aansluiten en elkaar ook in de toekomst wederzijds moeten blijven versterken. Het mag niet zijn dat er gaten
vallen. Verder draagt een sterke ketenorganisatie die inzet op coördinatie, evenwicht en fairness bij tot een
meer veerkrachtige sector. Daarom engageren we ons voluit voor de op te richten brancheorganisatie in de
varkenssector. Het blijft evenwel belangrijk een wetgevend kader te hebben dat interprofessionele afspraken
mee sterk kan maken en kan dienen als stok achter de deur. We benadrukken dus nogmaals het belang van
een versterkte omzetting van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken.
Als boer-ondernemer is het niet vanzelfsprekend de gepaste strategieën en instrumenten uit een almaar
diversere toolbox te halen die aansluiten bij de eigenheid van de ondernemer, zijn bedrijf en zijn markt.
Om onze leden te versterken in deze oefening hebben we het voorbije jaar een robuustheidsoefening
uitgewerkt. We hebben met onze bestuursleden de veelheid aan uitdagingen waar de sector voor staat in
kaart gebracht. Vervolgens ging de groep op zoek naar een veelheid aan, maar specifiek op de uitdaging
gerichte oplossingsrichtingen, gedacht vanuit initiatief door de sector en de boer-ondernemer zelf. We nemen
deze ervaring mee in onze dienstverlening, vorming en voorlichting en willen dit doorvertalen naar een tool
voor onze leden om ze het bos door te bomen helpen zien in de oplossingsrichtingen die hen kunnen helpen
bij de uitdagingen waar ze voor staan. We willen zo voluit inzetten op het versterken van de
ondernemersreflex en -vaardigheden van onze boeren en tuinders. Omdat we er van overtuigd zijn dat deze
een bepalende succesfactor zijn voor de boeren en tuinders van vandaag en morgen.
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STERKE KOSTENSTIJGING HOLT MARGES IN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR IN 2021 UIT
Lichte omzetgroei
De omzet van de Vlaamse land- en tuinbouwsector overschrijdt in 2021 terug de kaap van 6 miljard euro, sluit
zo terug aan bij 2019 en laat dus corona achter zich met een omzetstijging van 1 %. Algemeen kunnen we
stellen dat de sector in zijn geheel ook de corona nasleep in 2021 goed heeft doorstaan. Ook in het corona jaar
2020 toonde de sector zich al robuust en veerkrachtig.
Onderliggend verbergt het globale omzetcijfer wel sterke verschillen al naargelang van de deelsector. Zo wordt
in de plantaardige sectoren een omzetstijging met 5% opgetekend, met als drijvende krachten de groentesector,
het herstel in de vorig jaar zwaar door corona getroffen aardappel- en sierteeltsector.
In de groentesector werden sterke omzetprestaties opgetekend, zowel voor de groenten in open lucht als voor
de glasgroenten. Vooral prijsverbeteringen lagen hiervan aan de basis. De fruitsector tekende een globale
omzetdaling op door sterke productiedalingen voor appelen en sterke prijsdalingen voor peren.
Maar ook de sectorcijfers verbergen verder nog grote onderlinge verschillen. De portefeuille van de land- en
tuinbouwer blijft voornamelijk buiten liggen. Op sommige bedrijven hebben de hevige regenval en de
watersnood ernstige gevolgen gehad, waardoor de opbrengsten sterk tegenvielen.
In tegenstelling tot de plantaardige sectoren daalt de omzet in de dierlijke sectoren met 1,6%, veroorzaakt door
de slechte resultaten in de varkenshouderij en in mindere mate in de leghennensector. Andere dierlijke sectoren
zoals de melkveehouderij, de gevogeltesector en de rundveehouderij laten wel een omzetstijging optekenen.
Kostenstijgingen zetten zware druk op de marges
De Vlaamse land- en tuinbouwsector doet in grote mate een beroep op allerlei inputs zoals veevoeder,
ingehuurde arbeid, allerlei zaai- en pootgoed en energie. We stellen vast dat in 2021 87,5% van de
gerealiseerde omzet opgaat in werkingskosten. Dit is het grootste aandeel ooit. De sterk gestegen
werkingskosten duwen in een aantal sectoren de marges aanzienlijk in het rood. Dit is in het bijzonder het geval
in de varkenshouderij, waar de sterke stijging van de veevoederkosten (+18,4%) vandaag een hoofdbreken zijn
voor alle individuele bedrijven in de sector.
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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 meer of mindere mate gekend of toch minstens in
te schatten. Boerenbond raamt de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2021 op 6 miljard euro.
Daarmee komen we 5,1% hoger uit dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar (2016 - 2020) en beperkt (1,0%)
hoger dan in 2020. De globale omzet van de Vlaamse boerderij laat zo corona achter zich, maar vertoont
onderliggend zeer grote variaties al naargelang van de sector.

Figuur 1: Evolutie bruto-omzet en directe kosten in de Vlaamse land- en tuinbouw (2016 - 2021)

Bron: Boerenbond
In 2021 herstelde de omzet in belangrijke mate voor de aardappelsector en volledig voor de sierteeltsector, die
in 2020 in ernstige mate werden getroffen door de coronamaatregelen, die in deze sectoren in 2020 zeer
aanzienlijke omzetverliezen voor gevolg hadden, door sterke prijsdalingen en afzetmoeilijkheden. Zowel voor
aardappelen als voor sierteeltgewassen herstelden de prijzen. Ook voor granen en enkele kleinere
akkerbouwsectoren zoals koolzaad en vlas herstelden de prijzen, wat resulteerde in een omzettoename. In de
groentesector bracht 2021 eveneens betere prijzen, zowel voor de openluchtgroenten als voor de glasgroenten.
De fruitsector had te kampen met een omzetdaling met 8,3% tegenover 2020, door forse opbrengstdalingen
voor appelen en sterke prijsdalingen voor peren.
Weliswaar moeten we stellen dat de globale gegevens voor 2021 zeer grote verschillen verbergen tussen de
individuele bedrijven. Op sommige bedrijven heeft de hevige regenval en watersnood ernstige gevolgen gehad,
waardoor de opbrengsten van de gewassen sterk tegenvielen. Boerenbond raamt voor de plantaardige sectoren
een omzetstijging met 5%.
In tegenstelling tot de plantaardige sectoren werd in de dierlijke sectoren daarentegen een omzetdaling (- 1,6%)
opgetekend die toegeschreven wordt aan de sterke prijsdalingen voor varkensvlees.
In 2021 zijn de directe kosten uitzonderlijk sterk gestegen (+ 12,1%) tegenover 2020. Deze zeer sterke stijging
vloeit voort uit sterk gestegen kosten voor veevoeder en energie (beiden + 18%). Ook de kosten voor
plantenbeschermingsmiddelen stegen sterk (+ 14%) door de aanhoudende grote ziektedruk als gevolg van de
natte weeromstandigheden. Dit was vooral het geval voor aardappelen en bepaalde groenten.
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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.
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.
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 rentabiliteit in de diverse deelsectoren in kaart te brengen aan de hand van rentabiliteitsbarometers.
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I: RAMING OMZET EN KOSTEN IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW, 2021

GLOBALE OMZET VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW STIJGT LICHT: + 1,0% (2021/2020) EN + 5,1% BOVEN VIJFJARIG
GEMIDDELDE (2016 T/M 2020)

De globale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2021, waarbij alle sectoren van de plantaardige en van
de dierlijke sector in rekening gebracht worden, raamt Boerenbond op 6 miljard euro; een beperkte toename
met 1,0% ten opzichte van 2020. Daarmee ligt het resultaat van 2021 zo’n 5,1% hoger dan het gemiddelde van
de afgelopen 5 jaar (2016 – 2020). In 2021 wordt 41,5% van de totale omzet gerealiseerd in de plantaardige
sectoren tegenover 58,5% in de dierlijke sectoren.
In de plantaardige sectoren steeg de omzet in 2021 met 5% tegenover 2020. Weliswaar schuilen hierachter
grote variaties al naargelang van de teelt. De voornaamste omzetstijgingen deden zich voor bij groenten
(+ 13,1%), aardappelen (+ 12,0%) en sierteeltproducten (+5,6%). Voor fruit daalden de omzet daarentegen met
8,3%, veroorzaakt door een aanzienlijke productieterugloop voor appelen (- 35%) en een sterke prijsdaling voor
peren (- 24%).
In de dierlijke sectoren was er een omzetdaling (- 1,6%). Sterkhouders waren de melkveesector en de
braadkippensector, waar de omzet respectievelijk steeg met 11% en 9%. Daarentegen kelderde de omzet in de
varkenshouderij met 13,1% als gevolg van sterke prijsdalingen.
Figuur 2: Evolutie totale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw (2016 - 2021)

Bron: Boerenbond
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Figuur 3: Aandeel van de verschillende deelsectoren in de totale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw,
raming 2021

Bron: Boerenbond

Omzetevoluties in de verschillende sectoren
OMZET AKKERBOUW STIJGT MET 7,2% - DOOR PRIJSSTIJGINGEN VOOR AARDAPPELEN EN GRANEN
In 2021 daalde het Vlaamse areaal consumptieaardappelen met 6,5% tegenover 2020. Vlaanderen telt in
2021, 50.674 ha aardappelen. We stellen vast dat in de voornaamste productiegebieden (België, Duitsland,
Frankrijk en Nederland) het aardappelareaal in 2021 gedaald is met 4,7% tegenover 2020. Voor het eerst in
jaren is het aardappelareaal in 2021 teruggelopen als gevolg van de zeer moeilijke afzetsituatie en de zeer
moeilijke prijsvorming veroorzaakt door de coronacrisis in 2020.
In Vlaanderen scoorde de oogst van zowel de vroege aardappelen als van de bewaaraardappelen beter dan in
het droge jaar 2020. We stellen wel vast dat er (op proefpercelen) sterke opbrengstverschillen zijn al naargelang
van de landbouwstreek en van het perceel. Weliswaar lagen de vochtige weersomstandigheden aan de basis
van een grote ziektedruk op de percelen. Toch zorgden de gematigde temperaturen in de maanden augustus
en september, samen met de regelmatige neerslag ervoor dat de aardappelen in de meeste regio’s vlot bleven
doorgroeien. Het groeizame weer in augustus en september zorgde ervoor dat de afrijping minder snel vorderde
in vergelijking met de voorbije droge jaren.
Boerenbond verwacht dat de opbrengsten hoger zullen uitvallen dan in de droge jaren 2018, 2019 en 2020.
In combinatie met het gedaalde areaal zou de totale Vlaamse productie van consumptieaardappelen licht hoger
uitvallen (+ 1,4%) dan in 2020.
We gaan uit van een bijna verdubbeling van de prijzen op de vrije markt in vergelijking met 2020. Met name
was door de coronacrisis de vraag naar frietaardappelen in 2020 aanzienlijk gedaald, zowel voor de
binnenlandse markt als voor exportbestemmingen. Door het hervatten van de foodservice en horeca activiteiten,
samen met de heropstart van evenementen is de vraag hernomen, wat duidelijk soelaas brengt voor de
prijsvorming.
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In Vlaanderen wordt de laatste jaren slechts nog ongeveer 30% van de aardappelen op de vrije markt
verhandeld. De overige 70% van de productie wordt onder contract verbouwd. De contractprijzen lagen in 2021
gemiddeld met zo’n 7,5% lager tegenover 2020. Vrije en contractprijzen gecombineerd resulteert in een te
verwachten prijsstijging met 10,4%.
Globaal wordt een omzet verwacht die 12,0% hoger zal uitvallen tegenover 2020.
In 2021 hebben de Vlaamse akkerbouwers meer graan ingezaaid. Voor tarwe en gerst steeg het gezamenlijk
areaal met 4,7%. De optimale inzaaiomstandigheden in het najaar 2020 en het feit dat granen onder bepaalde
voorwaarden mogen meegerekend worden als vanggewas vormen de verklaring hiervoor. De stijging van het
areaal wintertarwe hangt samen met de daling van het areaal korrelmaïs (- 8,3%). De sterke toename van het
areaal spelt (+ 33%) vloeit voort uit de toegenomen afzet in bepaalde nichemarkten. Weliswaar blijft het areaal
beperkt tot 1600 ha.
De weersomstandigheden hebben de graanoogst 2021 sterk beïnvloed. De opbrengsten zijn gemiddeld laag te
noemen, met grote regionale verschillen. Maar het is vooral de kwaliteit die geleden heeft in 2021. De
aanhoudende regens van juni tot augustus, de sterke wind en bijgevolg ook de legering, hebben allen
bijgedragen aan lage hectolitergewichten en een ondermaatse bakkwaliteit, waardoor veel baktarwe werd
gedeclasseerd naar voedertarwe. Vooral op de zwaardere gronden hadden veel percelen te kampen met
legering.
Boerenbond verwacht dat de globale graanrendementen gemiddeld 12% lager zullen uitvallen ten opzichte van
2020. Door de combinatie van een gestegen areaal en lagere rendementen zal de globale Vlaamse
graanproductie zo’n 7% lager uitvallen tegenover 2020.
Voor korrelmaïs zullen de opbrengsten naar verwachting in lijn liggen met deze van 2020.
In de Europese Unie zal de graanproductie naar schatting 4,5% hoger liggen dan in 2020 (ramingen Europese
Commissie, augustus 2021). De grootste productiestijging deed zich voor bij tarwe (+ 8,8%). Wereldwijd zou de
globale graanoogst in 2021 op hetzelfde niveau liggen als in 2020. Weliswaar zal de graanproductie in 2021
lager uitvallen dan het verbruik, waardoor de wereldstocks afnemen.
De voorbije weken vertoonden de internationale graanprijzen een zeer volatiel beeld, met gemiddelde prijzen
die 10% hoger lagen dan op hetzelfde tijdstip van vorig jaar. Aanleiding is het feit dat de producties van tarwe
in Canada, Rusland en de VS lager worden ingeschat dan aanvankelijk geraamd werd. De grotere oogst in
Oekraïne is weliswaar niet bij machte om tegengewicht te bieden.
Boerenbond verwacht dat uitgaande van de internationale oogstgegevens en op basis van de actuele cijfers
omtrent de vraag, de graanprijzen in de campagne 2021 zo’n 10% hoger zullen liggen dan in 2020.
De combinatie van een lagere Vlaamse graanoogst met een gunstigere prijsvorming zal een omzetstijging met
zo’n 2% voor gevolg hebben ten opzichte van 2020.
De oppervlakte suikerbieten bleef in Vlaanderen stabiel ten opzichte van 2020.
Op basis van de resultaten van de recente staalnames gaan we uit van een gemiddelde opbrengst van 83 ton
bieten/ha à 17,3% suiker. Dit komt neer op een suikerproductie van 14,4 ton/ha, wat licht lager zal zijn dan in
2020. De globale suikerproductie in Vlaanderen zou 3,2% lager uitvallen tegenover 2020.
De voorbije periode is de suikerprijs op de internationale markten gestegen, in het kielzog van de stijging van
de grondstoffenprijzen. Aangezien de bietenprijs gekoppeld is aan de suikerprijs, zal deze stijging de bietenprijs
ten goede komen. Boerenbond gaat uit van een prijsstijging met 5% in 2021 ten opzichte van 2020.
Verwacht wordt dat de omzet van suikerbieten in 2021 zo’n 2% hoger zal liggen tegenover 2020.
De oppervlakte cichorei steeg in 2021 met 9,8% ten opzichte van 2020. De opbrengsten zouden naar schatting
op hetzelfde niveau liggen tegenover 2020. Deze teelt wordt integraal onder contract verbouwd. De contractprijs
bleef onveranderd. Globaal zal de omzet van deze teelt 10% hoger uitvallen tegenover 2020.
Aardappelen, granen en suikerbieten zijn de belangrijkste akkerbouwteelten in Vlaanderen. Daarnaast kende
vlas een beter jaar dan in het droge 2020. Weliswaar daalde het Vlaamse vlasareaal aanzienlijk (- 24,4%) door
de slechte prijsvorming in 2020, maar daarentegen vielen de opbrengsten mee (+ 27,5% tegenover het droge
jaar 2020). In 2021 worden de gemiddelde rendementen geschat op 5,1 ton/ha tegenover 4 ton per ha in 2020.
Boerenbond schat dat de totale productie van vezelvlas 3,6% lager zal uitvallen tegenover 2020. Wel wordt
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vastgesteld dat de kwaliteit tegenvalt als gevolg van de vele regens in de groeiperiode. Daardoor is er veel korte
vezel. Ook het oogsten van het vlas (slijten) is op veel plaatsen moeizaam verlopen.
Door de coronacrisis was de export van vlas richting China aanzienlijk teruggelopen. De gevolgen voor de
prijzen waren substantieel (- 40% tegenover 2019). In 2021 zijn de prijzen terug gevoelig gestegen (+ 38%).
Globaal zal de omzet 33% hoger liggen tegenover 2020.
De oppervlakte koolzaad (649 ha) bleef in 2021 stabiel tegenover 2020. De opbrengsten lagen eveneens op
hetzelfde niveau (gemiddeld 3,6 ton/ha), waardoor de gerealiseerde oogst stabiel bleef tegenover 2020. Op
basis van de actuele prijsontwikkelingen wordt verwacht dat de prijzen 47% hoger zullen uitvallen tegenover
2020. De omzet zal zodoende 47% hoger liggen dan in 2020.
Verder merken we op dat allerlei andere teelten (zoals onder meer gecertificeerd graszaad en gecertificeerde
groentezaden) in 2021 een verdere areaaluitbreiding noteerden (respectievelijk + 15,6% en + 9,1% tegenover
2020). Vooral de oppervlakte graszaad breidt verder 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 MET 13,1% – DOOR PRIJSSTIJGINGEN VOOR VERSE OPEN LUCHTGROENTEN EN
GLASGROENTEN

De gegevens over volumes en prijzen van de eerste 8 maanden van 2021 voor groenten die via de veilingen
verhandeld werden, wijzen op een gestegen omzet ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2020.
De globale productie van de glasgroenten daalde in de eerste 8 maanden van 2021 met 8,4% ten opzichte
van 2020. Deze daling is vooral een gevolg van productiedalingen zowel voor losse als voor trostomaten (beiden
- 18%). Voor kropsla en paprika was er een lichte productiedaling (respectievelijk - 5% en - 3%). Voor
komkommers bleef de productie stabiel, terwijl de productie van aubergines steeg met 14%.
De prijzen van de glasgroenten stegen met gemiddeld 21,8%. Daardoor zitten de prijzen opnieuw op hun niveau
van voor de coronacrisis, die leidde tot een terugloop van de vraag door het sluiten van horeca en foodservice.
Voor tomaten stegen de prijzen met 51% tegenover 2020. Komkommers realiseerden een prijsstijging met 11%.
Paprika kende een bescheiden prijsverbetering (+ 3%), terwijl kropsla een prijsdaling met 5% liet optekenen en
aubergines af te rekenen hadden met een prijsdaling met 35%. Voor witloof daalde de productie licht (- 2%)
tegenover 2020 en de prijzen daalden met 17% tegenover 2020.
De globale omzet van glasgroenten steeg met 11,6% tegenover 2020.
De totale productie van openluchtgroenten die via de veilingen verhandeld wordt (= versmarkt) lag in de eerste
8 maanden van 2021 8,3% lager tegenover dezelfde periode van 2020. Dit gemiddelde is het resultaat van sterk
uiteenlopende evoluties al naargelang van het product. Zo halveerde de productie van prei, terwijl de productie
van bloemkolen toenam met 12%, na een daling met 14% in 2020. De productie van sla kende een terugloop
met 23%, terwijl de productie van courgettes daalde met 8%.
Daartegenover staat dat de prijzen van prei verdubbelden, terwijl de prijzen van sla stegen met 63% en deze
van courgettes met 27%. De prijzen van bloemkolen daalden anderzijds gevoelig (- 37%).
De prijzen van de openluchtgroenten stegen globaal met 32%, voornamelijk gestuurd door de gevoelige
prijsstijging voor prei, de voornaamste open lucht groente in Vlaanderen voor de versmarkt.
De globale omzet van openluchtgroenten bestemd voor de versmarkt kende een stijging met 21% tegenover
2020.
Het globale Vlaamse areaal industriegroenten steeg in 2021 met 5,8% ten opzichte van 2020. De voornaamste
areaaluitbreidingen werden vastgesteld bij uien (+ 20%), spruiten (+ 12,3%), prei (+ 11%), bloemkool (+ 10%)
en wortelen (+7%), terwijl het areaal bonen (- 9,6%), spinazie (- 4,8%) en erwten (- 2,9%) 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.
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De opbrengsten zijn sterk wisselend al naargelang van de teelt. Voor erwten en bonen vond de uitzaai plaats
in moeilijke omstandigheden gezien het koude en natte voorjaar, waardoor een aantal percelen niet tijdig kon
ingezaaid worden.
Spinazie leverde gemiddeld betere opbrengsten op (+ 15%) in vergelijking met 2020. Weliswaar waren er grote
verschillen al naargelang van de regio. Op een aantal plaatsen heeft de teelt ook schade ondervonden van de
hagel. De opbrengst van erwten is vergelijkbaar met 2020. De opbrengst van bonen zal naar schatting zo’n 10%
lager uitvallen. De moeilijke zaaiperiode gezien de neerslag in de maanden juni en juli heeft negatieve gevolgen.
Voor bloemkolen worden opbrengsten verwacht die in dezelfde lijn liggen dan in 2020. Op een aantal percelen
kon bloemkool laat geplant worden door de natte weersomstandigheden.
Uien kenden een betere groei in vergelijking met 2020, met als gevolg betere opbrengsten, voornamelijk op
zandleemgronden.
De globale productie van industriegroenten steeg met 8,6%. Deze groenten worden in hoofdzaak onder contract
geteeld. De contractprijzen stegen gemiddeld met 1,4% tegenover 2020.
Boerenbond verwacht dat de omzet van industriegroenten in 2021 zo’n 10% hoger zal uitvallen tegenover 2020.
OMZET FRUITSECTOR DAALT MET 8,3% - DOOR PRODUCTIEDALING VOOR APPELEN EN PRIJSDALING VOOR PEREN
De globale omzet voor fruit daalde met 8,3% tegenover 2020, gedreven door productiedalingen voor appelen
en prijsdalingen voor peren.
In de eerste 8 maanden van 2021 waarin de oogst van 2020 verkocht werd, lag de gecommercialiseerde
hoeveelheid peren 18% hoger tegenover 2020. In die periode was er wel een daling van de prijzen van de
peren met 24%.
In de eerste 8 maanden van 2021 daalde de hoeveelheid via de veilingen gecommercialiseerde appelen met
35% tegenover 2020. Daarentegen stegen de prijzen van de appelen met 23%.
In de eerste 8 maanden van 2021 daalde de gecommercialiseerde hoeveelheden aardbeien met 4% tegenover
2020. De prijzen van de aardbeien lagen in dezelfde periode 4% hoger.
Op basis van oogstramingen van het Departement landbouw en verwachtingen van het Verbond van Belgische
Tuinbouwveilingen (VBT) wordt de Belgische perenoogst 2021 geraamd op 295.000 ton. Het areaal peren is
licht gedaald (- 1,95%) naar 10.450 ha (- 208 ha). Gecombineerd met een lagere productie per ha zorgt dit voor
een verwachte daling van de oogst van peren met 25% (98.333 ton) tegenover vorig seizoen. De lagere
productie is een gevolg van het sombere weer in het voorjaar en de junirui. België wordt wel de derde grootste
perenproducent van Europa (na Nederland en Spanje) en staat aan de top van de perenhandel in de EU. Dit
jaar zijn er opvallend minder peren maar wel met een groter gewicht per peer.
De appeloogst 2021 wordt geschat op 192.000 ton. Dit is 14% meer dan de appeloogst van 2020. De oogst
ligt wel nog 11% lager ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde. Nieuwe variëteiten zorgen geleidelijk aan voor
een verschuiving in het assortiment. Jonagold blijft wel het voornaamste ras met een verwachte productie van
86.000 ton (29% van de totale productie).
Het totale hardfruitareaal in Vlaanderen is met 2% teruggelopen tegenover 2020. We stellen vast dat de
verschuiving van appel naar peer, die zich in de afgelopen jaren voordeed, in 2021 een einde nam.
De kwaliteit van het fruit is dit jaar uitstekend. Bovendien zal er geen overlap zijn met stocks van het vorige
seizoen. Hopelijk manifesteert dit zich in een betere prijsvorming voor de producent.
In de Europese Unie verwacht men een grotere appeloogst (11,74 miljoen ton of + 10% ten opzichte van 2020),
met een verdere diversificatie in rassen. Verder wordt een zeer beperkte perenoogst van 1,6 miljoen ton (- 27%
ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde) voorspeld door uitzonderlijke klimatologische omstandigheden. Door
de grote neerslaghoeveelheden, late nachtvorst én hittegolven werden vooral de Zuid-Europese landen zeer
hard getroffen. Zo verwacht men in Italië een daling van de perenoogst met 65% en in Frankrijk met 57%.
Daardoor zou de perenoogst de laagste van de afgelopen tien jaar worden. Op langere termijn bekeken, daalt
het perenareaal in de Europese Unie stelselmatig verder van 123.000 ha in 2011 tot 108.000 ha in 2020.
Opvallend is dat conférence ongeveer 50% van het Europees rassenassortiment vertegenwoordigt, door de
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mislukte oogst van onder meer de Italiaanse concurrent Abata Fetel. Die ligt met een verwachte productie van
66.000 ton liefst 73% lager dan vorig jaar.
Omdat het Europees aanbod van peren zo sterk daalt, is de kans op hogere prijzen reëel. 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 fruitbedrijven. 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.
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 2021
steeg het areaal kleinfruit met 4,6% naar 2.120 ha tegenover 2.027,3 ha in 2020. Zo is de laatste 3 jaar de
aanvoer van kersen verdrievoudigd, onder meer dank zij het inzetten op innovatie. Weliswaar was de
kersenoogst in 2021 dramatisch. De oogst leverde maar één derde op van de normale opbrengst als gevolg
van de klimatologische omstandigheden met vooral overvloedige regenval voor en in de oogstperiode.
OMZET SIERTEELTSECTOR STIJGT MET 5,6% - GEDREVEN DOOR ZOWEL SIERTEELT ALS BOOMKWEKERIJ
De sierteeltsector werd in 2020 bijzonder hard getroffen door de coronamaatregelen. De globale omzet daalde
met 5,5%. De sluiting van bloemenwinkels en tuincentra, maar ook het verbod op thuisverkoop van bloemen en
planten had een zware impact. Tegelijk werden tal van bestellingen vanuit Italië, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en andere landen geannuleerd.
In 2021 verbeterde de marktsituatie, maar tegelijkertijd zijn ook de kosten voor heel wat grondstoffen (substraat,
meststoffen, potten, plastiek folies, energie…) gestegen.
Het areaal snijbloemen bleef ongewijzigd. Het zachte weer zorgde voor een goede kwaliteit voor de
snijbloemen onder glas. Voor de buitenbloemen verliep het seizoen daarentegen moeizamer. Door het natte en
koude weer daalde de productie, was er meer uitval en een minder goede kwaliteit. Ook de productiekosten
stegen door een hoge ziektedruk. De prijs van de snijbloemen was in 2021 behoorlijk. We stellen vast dat de
gedaalde export vanuit zuiderse landen één van de belangrijke factoren was. De prijzen voor snijbloemen
stegen met 12 à 15%.
Ondanks het kwakkelweer in het voorjaar en de zomer van 2021 verliep de verkoop van de perkplanten goed.
De handel ging vlot en algemeen wordt een prijsstijging van ongeveer 5% aangegeven. De vlotte verkoop
zorgde ervoor dat telers een teeltronde extra aanplanten voor de zomer van 2021. Dit extra aanbod drukte wel
op de markt.
De azalea is op korte periode van een aanbodmarkt in een vraagmarkt terecht gekomen. De belangrijkste reden
hiervoor is ongetwijfeld de gedaalde productie gedurende de laatste twee decennia. De markt zat daardoor het
laatste jaar gunstig. Ook voor azalea’s stegen de prijzen met ruim 5%.
Het areaal bolchrysanten vertoont een dalende trend waardoor de prijzen stegen. De natte en koude zomer
heeft geleid tot kleinere maten, meer ziektedruk en hogere productiekosten. De prijzen zijn voorlopig, ondanks
kleinere maat gunstiger dan vorig jaar, met een globale stijging tot ongeveer 10%.
Over het algemeen zit boomkwekerij in de brede zin (tuinplanten zoals vaste planten, bosboomkwekerij,
laanbomen…) in de lift, zowel wat betreft afzet naar de particuliere sector als naar openbare besturen en dit
zowel in binnen- als buitenland. Door corona werd er meer aandacht besteed aan eigen huis en tuin. Ook de
belangstelling voor een groene omgeving in en rond de stad stijgt en zorgt voor een gunstige tendens binnen
de sector.
Het productieareaal in de boomkwekerijsector is in 2021 stabiel gebleven. De droge zomers van de afgelopen
jaren zorgden eveneens voor moeizame groei. Deze factoren samen zorgen ervoor dat voor bepaalde
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producten het aanbod de vraag niet kon volgen. Over het algemeen zijn de prijzen in de boomkwekerij met 7 tot
10 % gestegen en verliep de verkoop zeer vlot. In sommige subsectoren stegen de prijzen met meer dan 10%.
In de globale sierteeltsector wordt 60% van de omzet gerealiseerd door de boomkwekerijsector en 40% door
de sierplantensector.
Boerenbond verwacht dat de omzet in de sierteeltsector in 2021 met 5,6% zal toenemen tegenover 2020 en
zodoende opnieuw op het niveau van 2019 terecht komt.
Figuur 4: Evolutie omzet in de plantaardige sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw (2016 - 2021)

Bron: Boerenbond
OMZET DIERLIJKE SECTOR DAALT (- 1,6%) – AANGEVOERD DOOR DALENDE VARKENSPRIJZEN
In de varkenssector steeg de geproduceerde hoeveelheid varkensvlees in de eerste 8 maanden van 2021 met
6% in vergelijking met dezelfde periode van 2020, onder meer door een beperkte stijging van de
slachtgewichten.
De prijzen noteerden in de eerste 8 maanden van 2021 zo’n 18% lager dan in dezelfde periode van 2020. De
prijsvorming in de varkenshouderij blijft erg moeilijk verlopen en de voorbije weken is de situatie er zeker niet
op verbeterd. Sedert het voorjaar is de varkensmarkt zeer volatiel geworden, waarbij een kortstondige
marktverbetering al snel gevolgd werd door een periode van prijsdalingen.
Verklaring voor de moeilijke marktomstandigheden ligt in het feit dat China de rem gezet heeft op de invoer van
varkensvlees. Daardoor moet varkensvlees dat die richting uitging zich nu een weg zoeken op de Europese
markt, die daardoor ontwricht raakte. Door het toeslaan van Afrikaanse varkenspest in september 2020 in
Duitsland, kan er vanuit Duitsland geen varkensvlees meer geëxporteerd worden naar China en naar enkele
andere Aziatische landen. Aangezien Belgisch varkensvlees voornamelijk geëxporteerd wordt naar Duitsland,
zijn we voor de prijsvorming sterk afhankelijk van die markt, die oververzadigd is. Feit is dat lidstaten die wel
varkensvlees naar China mogen exporteren, aanzienlijk betere varkensprijzen konden realiseren.
De gedaalde varkensprijzen in combinatie met sterk gestegen veevoederkosten maken de varkenssector zwaar
verlieslatend.
Positief is wel dat op 30 augustus 2021 Japan officieel het embargo op Belgisch varkensvlees, dat ingevoerd
werd naar aanleiding van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg,
opgeheven heeft. Japan is het 14de land dat het verbod op Belgisch varkensvlees opheft.
Boerenbond verwacht dat de omzet in de varkenshouderij zo’n 13% lager zal uitvallen tegenover 2021.
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De geproduceerde hoeveelheden melk lagen in de eerste 8 maanden van 2021 zo’n 0,8% hoger tegenover
dezelfde periode van 2020. We stellen vast dat de groei van de productie afzwakt ten opzichte van de voorbije
jaren, waar jaarlijks groeicijfers van 3 à 4% opgetekend werden.
In de Europese Unie (EU 27- excl. UK) lag de melkaanvoer in de eerste maanden van 2021 zo’n 0,3% lager
dan in 2020. Rekening houdende met het gedaalde melkveebestand en met het duurder geworden krachtvoeder
wordt verwacht dat de melkleveringen slechts een toename met 1% zullen noteren (bron: Europese
Commissie).
Op wereldniveau wordt voor 2021 eveneens verwacht dat de melkproductie iets minder snel zal groeien dan in
2020. Duurder veevoeder en teruglopende melkveestapels vormen de verklaring hiervoor. Voor de Europese
unie (excl. VK) wordt een groei van de productie met 1% verwacht. De VS zouden met 1,9% groei toch goed
aansluiten bij de toename in 2020. Voor Nieuw-Zeeland wordt een stijging van slechts 0,5% verwacht.
Melk kende in de eerste 8 maanden van 2021 een prijsstijging met 10% tegenover dezelfde periode van 2020.
De verschillen inzake uitbetaalde melkprijzen tussen de melkerijen zijn echter groot, afhankelijk van hun
productgamma en afzetkanalen. De coronamaatregelen waren genadeloos voor horeca en foodservice.
Als gevolg van corona en de sluiting van horeca en foodservice, samen met logistieke problemen bij export en
de onzekerheden door de lockdown, zijn de prijzen voor zuivelproducten op wereldniveau aan het einde van
het 1ste kwartaal 2020 aanzienlijk gedaald. Vanaf de zomer en sneller dan verwacht vond een herstel plaats
waardoor begin 2021 het pre-coronaprijspeil terug bereikt werd. Een sterke vraag vanuit China, alsook vanuit
aardolie-exporterende landen en de toenemende vraag in de Europese Unie ondersteunde de prijzen.
Boerenbond raamt de stijging van de omzet in de Vlaamse melkveehouderij in 2021 op 11%.
De globale productie van rund- en kalfsvlees daalde in de eerste 7 maanden van 2021 met 3% in vergelijking
met dezelfde periode van 2020. De productiedaling vloeit voort uit een daling van het aantal geslachte stieren
(- 5,3%) en koeien (- 3,6%), terwijl de productie van vleeskalveren stabiel bleef.
In de rund- en kalfsvleessector stegen de prijzen in de eerste 8 maanden van 2021 met 5% tegenover dezelfde
periode van 2020. De prijsverbetering deed zich voor bij alle rundveecategorieën, maar was het meest
uitgesproken voor dikbilstieren (+ 9,2%) en reforme koeien (+ 9,1%), maar ook voor andere categorieën was er
over de gehele lijn een prijsverbetering.
De prijsstijgingen voor dikbildieren kunnen hoofdzakelijk toegeschreven worden aan het gewijzigd
consumptiepatroon door corona. Dit vlees is vooral voor de lokale Belgische markt bestemd. Meer thuisverbruik
van rundvlees van dikbildieren via slagers en retail heeft geleid tot een stijgende vraag naar vlees van
dikbildieren. Anderzijds stegen de prijzen van de reforme koeien door de versoepeling van de coronaregels
begin mei 2021. De heropening van horeca en foodservice waar in belangrijke mate gehakt, worsten en
hamburgers geconsumeerd worden verklaart de prijsverbetering voor reforme koeien.
Boerenbond raamt de omzetstijging in de rundvleessector op 2,3%.
De productie van braadkippen daalde in de eerste 8 maanden van 2021 met 1,5% tegenover 2020. De prijzen
van de braadkippen kenden in de eerste 8 maanden van 2021 een stijging met 10,6%. In 2020 hadden de
coronamaatregelen met sluiting van horeca en foodservice een prijsdrukkend effect. De versoepeling van de
coronamaatregelen zorgde samen met een daling van de braadkippenproductie in de EU, voor een
prijsverbetering. Ondanks deze prijsverbetering staat de rentabiliteit onder druk als gevolg van de sterk
gestegen veevoederkosten.
Boerenbond raamt de omzetstijging in de sector op 9% tegenover 2020.
In de leghennensector bleef de productie van eieren op hetzelfde niveau als in 2020. In de loop van 2019 werd
de sector getroffen door de laag pathogene aviaire influenza (vogelgriep). Deze situatie leidde toen tot een
aanzienlijke sterfte op de bedrijven. Verschillende leghennenbedrijven hebben hun kippen toen
noodgedwongen moeten opruimen en hebben lange tijd leeggestaan vooraleer ze terug konden opstarten. In
2020 herstelde de productie zich opnieuw. Dit herstel werd in 2021 bestendigd.
De prijzen daalden in de eerste 8 maanden van 2021 met 7,7% ten opzichte van dezelfde periode van 2020.
Boerenbond verwacht een daling van de omzet in de leghennensector met 7,7% tegenover 2020.
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Figuur 5: Evolutie omzet dierlijke sectoren in de Vlaamse landbouw (2016 - 2021)

Bron: Boerenbond
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DIRECTE KOSTEN (INCL. BETAALDE LONEN) STIJGEN MET 12% – DOOR STERKE KOSTENSTIJGINGEN VOOR ENERGIE,
VEEVOEDER EN TEELTBESCHERMINGSMIDDELEN

Figuur 6: Evolutie van de voornaamste directe kosten in de Vlaamse land- en tuinbouw (2016 - 2021)
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Bron: Boerenbond

Aangekochte veevoeders maken in 2021 maar liefst 53% uit van de totale uitgaven (incl. betaalde lonen) van
de Vlaamse land- en tuinbouw. De veevoederprijzen stegen in de eerste 8 maanden van 2021 met 15%
tegenover dezelfde periode van 2020. Verklaring hiervoor is sterke toename van de prijzen van granen en
andere veevoedergrondstoffen. De aangekochte hoeveelheden (kg) veevoeders stegen in de eerste 8 maanden
van 2021 met 3% tegenover dezelfde periode van 2020. Dit komt vooral door een toename van de aangekochte
hoeveelheden varkensvoeder en in mindere mate melkveevoeder. De toegenomen aankopen van
melkveevoeder vormden een compensatie voor de beperkte en kwalitatief mindere ruwvoederkuilen van einde
2020.
De energieprijzen, goed voor 8,3% van de totale directe kosten in 2021, kenden in de eerste 8 maanden van
2021 een sterk stijgend verloop in vergelijking met dezelfde periode van 2020. Gemiddeld bedroeg de
prijsstijging maar liefst 21%. De prijzen van diesel en stookolie stegen met 26%, terwijl de elektriciteitsprijzen
stegen met 7%. De prijzen voor aardgas kenden een toename met 19%. Belangrijk daarbij is dat land- en
tuinbouwers verder blijven inzetten op eigen (groene) energiewinning via wkk’s, zonnepanelen,
(pocket)vergisters…
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De betaalde lonen aan de werknemers in de land- en tuinbouw vertegenwoordigen in 2020, 8% van de directe
kosten. Voor 2021 raamt Boerenbond dat de personeelskosten zullen stijgen met ongeveer 1%. 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.
Zaai- en pootgoed vertegenwoordigen 7,2% van de totale directe kosten in 2021. De aangekochte
hoeveelheden kenden een beperkte stijging onder meer door een toename van de oppervlakte
industriegroenten (+ 5,8%), de oppervlakte graan en in beperkte mate door de vanggewassenregeling in het
kader van de Vlaamse mestwetgeving, waarvoor gecertificeerd zaaizaad nodig is. Globaal stegen de
hoeveelheden met 1% en de betaalde prijzen met 2%.
Gewasbeschermingsmiddelen maken 4,1% uit van de totale directe kosten. De gebruikte hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen steeg in 2021 aanzienlijk (+ 11%) ten opzichte van 2020. De natte
weersomstandigheden hadden een grote ziektedruk voor gevolg, vooral in de aardappelteelt en de
groententeelt. In 2021 stegen de prijzen van gewasbeschermingsmiddelen globaal met 3%. We stellen vast dat
er voortdurend minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn en dat tezelfdertijd de alternatieven
aanzienlijk duurder zijn.
De kost van aangekochte meststoffen maakt 2,6% uit van de totale directe kosten. In 2021 daalden de
aangekochte hoeveelheden met zo’n 8% door de strengere mestwetgeving met onder meer ook de registratie
van kunstmest. De prijzen stegen daarentegen met gemiddeld 17% tegenover 2020 voornamelijk als gevolg
van prijsstijgingen voor ammoniumnitraat en vloeibare stikstof.
De totale directe kosten stegen in 2021 met maar liefst 12% tegenover 2020.
Figuur 7: Aandeel van de verschillende kosten in de totale directe kosten van de Vlaamse land- en tuinbouw
in % (2021, raming)

Bron: Boerenbond
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II: EVOLUTIE OMZET EN KOSTEN 2021 (2014 – 2021)

Tabel: Evolutie van de bruto omzet en de directe kosten Vlaamse land- en tuinbouw
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
(voorlopig)

Omzet

5510

5406

5328

5736

5556

6013

5937

6004

2021
t.o.v.
2020
+ 1,0%

Plant

1959

2104

2114

2058

2024

2269

2368

2493

+ 5,0%

Dier

3551

3302

3214

3678

3532

3744

3569

3511

- 1,6%

Directe kosten

4382

4391

4401

4358

4551

4656

4688

5254

+ 12,1%

Bron: Boerenbond

Figuur 8: Evolutie van de omzet en van de directe kosten (Vlaamse land- en tuinbouw)

Bron: Boerenbond

In de periode 2014 – 2021 steeg de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw met 8,9%, terwijl de
werkingskosten (= directe kosten) in die periode stegen met 19,9%. Dit betekent dat over de jaren heen de
marges in de sector onder druk stonden. De verhouding bruto-omzet/directe kosten is in 2021 gedaald tot op
een diepteniveau. Het blijft een jammere vaststelling dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector er niet in slaagt
om de stijgende kosten snel door te rekenen naar de volgende schakels in de keten. Precies om die reden
houdt de druk op de marges voortdurend aan.
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Figuur 9: Evolutie van de verhouding omzet/directe kosten (Vlaamse land- en tuinbouw)
(2016 t/m 2020 = 100)
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III: RENTABILITEITSBAROMETERS PER SECTOR IN 2021

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).

Rentabiliteitsbarometer varkenshouderij op absoluut dieptepunt door sterke prijsdalingen
en gestegen voederkosten
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.
Figuur 17: Rentabiliteitsbarometer voor varkens (referentieperiode 2016 - 2020 = 100)

Bron: Boerenbond
De prijsvorming stond in het verleden meerdere jaren onder druk en dit is ook duidelijk te merken in de
rentabiliteitsbarometer. 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 dieptepunt.
Vanaf het 2de kwartaal van 2019 stegen de prijzen aanzienlijk, waardoor de rentabiliteitsindex duidelijk boven
het gemiddelde van de periode 2016 t/m 2020 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,
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waar de Afrikaanse varkenspest hard had toegeslagen en daardoor een groot deel van de productie
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 toenam, waardoor de Belgische varkensprijzen terug een zware
klap moesten incasseren. De rentabiliteitsindex ondergaat daardoor in het 3de en 4de kwartaal van 2020 een
zware neerwaartse correctie, die zich verder zet in het 1ste kwartaal van 2021. In het 2de kwartaal van 2021 komt
er enig herstel van de index door een heropleving van de prijzen. Deze was echter van korte duur. In het 3de
kwartaal van 2021 kregen de prijzen een serieuze dreun, voornamelijk doordat China de invoer van Europees
varkensvlees verder sterk verminderde. De combinatie van gedaalde varkensprijzen en sterk gestegen
voederkosten hebben voor gevolg dat de varkenshouderij in het 3de kwartaal van 2021 zwaar verlieslatend werd.
Over de periode van één jaar noteert de varkenssector drie kwartalen met een negatieve index, wat betekent
dat de opbrengsten de variabele kost, met name de voederkost, niet weten te dekken.

Rentabiliteitsbarometer melkvee stijgt boven het vijfjarig gemiddelde
De melkveebarometer, gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, geeft de
rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf weer.
Figuur 15: Rentabiliteitsbarometer voor melkvee (referentieperiode 2016 - 2020 = 100)

Bron: Boerenbond
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%). Dit veroorzaakte een daling van de rentabiliteitsbarometer. Vanaf midden mei
2020 kenden de meeste zuivelprijzen een gedeeltelijk herstel, onder meer door de afbouw van de
coronamaatregelen. In het 4de kwartaal van 2020 belandde de index net boven het vijfjarig gemiddelde. In de
1ste kwartaal van 2021 stabiliseerde de index en steeg vervolgens in het 2de kwartaal van 2021 verder door als
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gevolg van een verdere verbetering van de melkprijs. Weliswaar stellen we vast dat de verschillen inzake
uitbetaalde melkprijzen tussen de melkerijen onderling groot zijn, afhankelijk van hun productgamma en de
afzetkanalen. Tevens moet opgemerkt worden dat krachtvoederkosten in 2021 sterk stegen, waardoor ondanks
de behoorlijke stijging van de melkprijzen de stijging van de rentabiliteitsindex getemperd werd.

Rentabiliteitsbarometer vleesvee verslechtert ondanks betere prijsvorming
De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie weer voor een gemiddeld zoogkoeienbedrijf met afmesten
van eigen stieren en koeien.
Figuur 16: Rentabiliteitsbarometer voor vleesvee (referentieperiode 2016 - 2020 = 100)

Bron: Boerenbond
De vleesveebarometer was in 2019 nog verder verslechterd tegenover 2018, toen de barometer zeer snel een
diepe duik nam en daarmee begin 2019 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 2016-2020. 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
dikbildieren. 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. Ondanks verdere
prijsverbeteringen voor rundvlees, is de rentabiliteitsindex sedert het 4de kwartaal van 2020 gedaald. In het 1ste
kwartaal van 2021 daalde de index onder het vijfjarig gemiddelde. Verklaring ligt bij de zeer sterk toegenomen
prijzen voor krachtvoeder, waardoor de index daalde. Vooral de gestegen krachtvoederprijs in de afmest van
stieren oefent een neerwaartse druk uit op de rentabiliteitsindex.
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Rentabiliteitsbarometer voor glasgroenten gaat in 2021 boven het vijfjarig gemiddelde door
betere prijzen voor tomaten en paprika
Deze barometer wordt 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.
Figuur 12: Rentabiliteitsbarometer voor glasgroenten (referentieperiode 2016 - 2020 = 100)

Bron: Boerenbond
In het tweede kwartaal van 2020 kende de index een gevoelige terugval door een daling van de prijzen van de
hoofproducten tomaten en paprika. Verklaring hiervoor was gestegen aanbod in de voornaamste producerende
landen in combinatie met een teruggelopen vraag naar deze producten door het sluiten van horeca en
foodservice. In de 2de helft van 2020 trad voornamelijk voor tomaten opnieuw een licht prijsherstel op, waardoor
de rentabiliteitsbarometer in het 4de kwartaal op het vijfjarig gemiddelde kwam. De stijging van de
rentabiliteitsindex zette zich in het 1ste kwartaal van 2021 verder door, kende een terugval in het 2de kwartaal
van 2021, om in het 3de kwartaal opnieuw behoorlijk te stijgen. Sterkhouders in het 3de kwartaal waren serresla
en tomaten.

Rentabiliteitsbarometer openlucht groenten (versmarkt) in 1de en 2de kwartaal 2021 boven
vijfjarig gemiddelde door sterke prijsstijgingen voor prei
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.
Figuur 11: Rentabiliteitsbarometer voor openluchtgroenten (versmarkt) (referentieperiode 2016 - 2020 = 100)

Bron: Boerenbond
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 2016 t/m 2020. In het 4de kwartaal van 2019 steeg de rentabiliteitsindex
van openluchtgroenten fors, om vervolgens in het 1ste kwartaal van 2020 een terugval te ondergaan. Deze
terugval was een gevolg van gevoelige prijsdalingen voor prei en rode en witte kool.
In het tweede kwartaal van 2020 steeg de index opnieuw boven het meerjarig gemiddelde, maar daalde in het
3de en het 4de kwartaal door prijsdalingen voor diverse koolsoorten. In 2021 kende de rentabiliteitsindex een
sterke stijging in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021, gedreven door sterke prijsstijgingen voor prei. In het 3de
kwartaal van 2021 daalde de rentabiliteitsindex onder het vijfjarige gemiddelde door een terugval van de prijzen
voor prei en een halvering van de prijzen van courgettes.
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Akkerbouwbarometer is verslechterd in oogstjaar 2020
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.
Figuur 10: Rentabiliteitsbarometer voor akkerbouw (oogstjaren) (referentieperiode 2016 - 2020 = 100)

Bron: Boerenbond

We komen voor de oogst 2020 tot een saldo index van 99% ten aanzien van het 5-jaarlijkse gemiddelde
(2016 - 2020). De rentabiliteitsbarometer kent grote jaarlijkse schommelingen. Zo scoorde de verkopen van de
oogst 2013 duidelijk het best in de analyse (goede aardappelprijzen). De verkopen van de oogst 2017 kregen
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.
De rentabiliteitsbarometer voor de verkopen van de oogst 2019 kende een stijging door betere prijzen voor
graan en aardappelen. De rentabiliteitsbarometer voor de verkopen van de oogst 2020 daalde sterk door het
toeslaan van de coronacrisis en meer bepaald door de sterke prijsdalingen voor aardappelen op de vrije markt.
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Rentabiliteitsbarometer voor witloof blijft in 2021 scoren boven het vijfjarig gemiddelde
Ook voor witloof berekende Boerenbond een rentabiliteitsbarometer. Na enkele jaren met een stabiel verloop,
scoorde de rentabiliteitsindex vanaf het 1de kwartaal van 2020 aanzienlijk beter dan het vijfjarige gemiddelde.
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. Door de
prijsdaling in het 3de en het 4de kwartaal van 2020 viel de index terug, maar bleef boven het vijfjarige gemiddelde.
Zowel in het 1ste, 2de als in het 3de kwartaal van 2021 bleef de rentabiliteitsindex stand houden boven het vijfjarige
gemiddelde.

Figuur 13: Rentabiliteitsbarometer voor witloof (referentieperiode 2016 - 2020 = 100)

Bron: Boerenbond

25 / 26

Rentabiliteitsbarometer voor aardbeien in 3de kwartaal 2021 gedaald

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 2016 t/m 2020. In de 1ste helft van 2020
stegen de prijzen behoorlijk. 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.
In de 1ste helft van 2021 kende de index een boost door goede prijzen en een stevige productie. Vanaf het 2de
kwartaal van 2021 daalde de index om in het 3de kwartaal onder het vijfjarige gemiddelde te belanden.
Figuur 14: Rentabiliteitsbarometer voor aardbeien (referentieperiode 2016 - 2020 = 100)

Bron: Boerenbond
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