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JAARRESULTATEN VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW IN 2022 

 

ONGEKEND DIEPTEPUNT 

De bruto toegevoegde waarde van de Vlaamse boerderij ten belope van 538 miljoen euro is in 2022 tot 

een absoluut dieptepunt gezakt. Ze laat zo te weinig ruimte voor een fair inkomen voor de boer. Laat 

staan dat er marge is om te investeren in verdere verduurzaming. De oorzaak is te zoeken in de zeer 

sterk gestegen werkingskosten. Nochtans wordt met 7,2 miljard euro de hoogste omzet ooit 

gerealiseerd. Maar dit volstaat dus niet om de sterke kostenstijging te compenseren waardoor aan 

inkomen wordt ingeboet. Ook de droogte laat zich voelen en ondanks het prijsherstel daalt het aanbod 

in dierlijke sectoren verder.  

Sterk stijgende kosten baren grote zorgen 

De werkingskosten van de Vlaamse land- en tuinbouw stegen in 2022 met 1,33 miljard euro, een 

toename met 25 % nadat al in 2021 een stijging met 13,6% opgetekend werd. Alle kostenposten kenden 

kostenstijgingen, met uitzondering van zaai- en pootgoed en plantenbeschermingsmiddelen. Door de 

droogte kenden we een zeer lage ziektedruk waardoor minder plantenbeschermingsmiddelen nodig 

waren.  

Uitschieters inzake kostenstijgingen zijn de energieprijzen en de meststoffenprijzen. De energieprijzen 

verdubbelden met de gestegen gasprijzen op kop. Maar ook de prijzen van de andere energiedragers 

sloegen op hol, samen met de prijzen van meststoffen die eveneens verdubbelden tegenover 2021. 

Daarnaast namen ook de veevoederkosten toe (+ 24%), gedreven door een sterke stijging van de prijzen 

van granen en andere veevoedergrondstoffen. Dit tempert het effect van aantrekkende prijzen in de 

dierlijke sectoren. 

We stellen vast dat in 2022 maar liefst 93% van de gerealiseerde omzet opgaat in werkingskosten. Zo 

moeten we met 538 miljoen euro bruto toegevoegde waarde een absoluut dieptepunt optekenen, 

ondanks de hoogste omzet die ooit gerealiseerd werd. 

Droogte snijdt in de teeltopbrengsten  

De droogte en de hitte wegen op de opbrengsten in verschillende plantaardige sectoren. Zo vallen de 

opbrengsten in de aardappelsector sterk tegen. Ook de diepvriesgroenten en sommige verse groenten 

zoals bloemkool en veldsla, die gekenmerkt worden door een korte groeiperiode, ondervonden ernstige 

gevolgen van de aanhoudende droogte. Naast een verminderde productie was er in de sierteeltsector 

omwille van het warme weer ook een zeer zwakke handel in bloemen en perkplanten. De meerjarige 
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teelten in vollegrond, zoals boomkwekerijproducten, die onvoldoende kunnen geïrrigeerd worden, 

zullen qua maat lichter uitvallen dan in normale jaren. 

Maar ook voor de veehouderij zijn er grote gevolgen. De opbrengsten van groenvoeders zoals grasland 

en voedermaïs lijden aanzienlijk onder de droogte. Zo wordt de terugloop van de graslandproductie op 

50% geraamd, terwijl de opbrengsten van voedermaïs gemiddeld 30% lager zullen liggen tegenover 

2021. Daardoor zijn de rundveehouders nu reeds genoodzaakt om de voederkuilen voor de herfst en de 

winter aan te spreken. Hoewel deze gewassen niet in de berekening opgenomen zijn, aangezien ze op de 

bedrijven zelf vervoederd worden of onderling tussen landbouwers verhandeld worden, zal dit 

resulteren in een aanzienlijk groter krachtvoedergebruik in de komende winterperiode. 

Voor de granen kwam de regen in juni net op tijd en werden over het algemeen behoorlijke opbrengsten 

gerealiseerd. Ook voor koolzaad en vlas kwam de voorjaarsregen op tijd, waardoor de opbrengsten 

meevielen. 

Ondanks prijsherstel daalt het aanbod in dierlijke sectoren verder 

In de dierlijke sectoren waren er over de gehele lijn prijsverbeteringen. Uitschieters waren de eiersector 

en de zuivelsector, waar de prijzen respectievelijk stegen met 61% en 47%. Voor deze sectoren zit de 

verklaring bij de daling van het aanbod in Europees verband en een terugkeer van de vraag door het 

hervatten van de foodservice en horeca activiteiten, samen met de heropstart van evenementen.  

Ook de prijsstijgingen voor rundvlees, varkensvlees en gevogelte worden deels verklaard door het 

hervatten van allerlei activiteiten, eveneens in combinatie met een daling van het aanbod. Dit valt het 

best af te leiden uit de prijsstijgingen voor rundvlees, die vooral op het conto van gewone dieren kan 

geschreven worden omwille van de toegenomen vraag naar verwerkt vlees zoals hamburgers en 

worsten. Het thuisverbruik van witblauw kwaliteitsrundvlees moet daarentegen een stap terug zetten. 

De moeizame rentabiliteit drukt verder het aanbod. In de varkenshouderij stellen we vast dat de 

Vlaamse productie in de eerste 7 maanden van 2022 terugliep met 9% en voor de komende maanden 

wordt een verdere productiedaling verwacht. Door de aanhoudende crisis hebben veel 

varkensbedrijven hun productie de voorbije maanden teruggeschroefd of beëindigd. 

ZORGEN OM UW VOEDSEL – NOOD AAN PERSPECTIEF 

De inflatiegolf die op gang trok met het herstel na de coronapandemie en helemaal ontvlamde met de 

inval van Rusland in Oekraïne overspoelt ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Omdat de kosten 

sneller en sterker stijgen dan de opbrengstprijzen wordt ingeboet aan inkomen. Deze vertraagde en 

onvolledige voedingsinflatie ondermijnt het verdienmodel van de sector, zet de agrovoedingsketen 

onder hoogspanning en ultiem op springen. 

Breuken in de keten worden bijna onvermijdbaar. Met name de productie van verwarmde teelten 

dreigt helemaal weg te vallen deze winter met legere schappen en vooral verdringing door niet 

noodzakelijk goedkoper of duurzamer product van elders -schapruimte die we niet gemakkelijk zullen 

kunnen terugwinnen. Er zijn dan ook doortastende maatregelen nodig om onze glastuinbouw door 

deze gascrisis te loodsen. 

Maar we moeten ook verder vooruit kijken. Landbouwproductie doorloopt een lange cyclus. Daarom 

zullen de effecten zich later en op langere termijn laten voelen. De beschikbaarheid alleen al, naast de 

kostprijs van meststoffen zal zich doorvertalen in minder bemesting en terugval in productiviteit. We 

blijven dan ook aandringen op maatregelen die de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen 

garanderen, waaronder een derogatie op toediening van dierlijke mest enerzijds en een derogatie op 
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het gebruik van renure onder de component kunstmeststoffen in plaats van onder de component 

dierlijke meststoffen. Niet om meer te bemesten, maar om de beschikbare meststoffen optimaal te 

gebruiken en bemesting betaalbaar te houden. 

Naast de sterk gestegen energiecomponent speelt ook de gestegen graanprijs. Die zal zich volgend jaar 

nadrukkelijk laten voelen in het teeltplan. De prijzen voor graan zetten de referentie voor andere 

teelten en vertalen zich door in de kostprijs van dierlijke producten. We staan voor zeer uitdagende 

onderhandelingen over de prijs voor groenten, aardappelen en verderop in de keten voor 

diepvriesgroenten, aardappelproducten maar ook voor zuivelproducten en de prijs van vlees. 

Onevenwichtige uitkomsten kunnen een enorm effect hebben op de respectievelijke ketens, hun 

verdere ontwikkeling de komende jaren en de beschikbaarheid van lokaal product in het schap. 

Dat er – zichtbaar in het schap – keihard onderhandeld wordt is één ding, maar dat het verglijdt tot 

oneerlijke handelspraktijken kan niet getolereerd worden. Wetende dat getroffen bedrijven 

terughoudend zijn om klacht in te dienen, uit vrees een waardevolle klantenrelatie te verliezen, is het 

aan de toezichthouder om op basis van het eigen initiatiefrecht in te grijpen. Het resultaat van 

prijsonderhandeling mag niet zijn dat de uiteindelijke hogere prijs aan de consument niet terechtkomt 

waar hij moet terechtkomen ter compensatie van de gestegen kosten.  

Redelijk overleg in de keten kan mee heel wat van de uitdagingen aanpakken, maar een reflectie over 

de versterking van het wettelijk kader om in onvoorziene omstandigheden contracten open te breken 

en de volatiliteit sneller en vollediger door te vertalen in de keten dringt zich op. 

Onze lokale voedselproductie en de beschikbaarheid ervan in het schap zal onder druk komen te staan. 

Het is dan ook hoogdringend en essentieel onze boeren en tuinders een rechtszeker en economisch 

perspectief te bieden om kostenefficiënt te kunnen werken, hun eigen boterham te kunnen verdienen 

terwijl ze voor uw voedsel zorgen zodat ook de volgende generatie nog wil instappen en ruimte te 

hebben om te innoveren en te investeren richting nog betere eco-efficiëntie.  
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JAARRESULTATEN VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW IN 2022 

 

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 2022 op 7,2 miljard euro. Daarmee komen we 22,7% hoger uit dan het gemiddelde van de voorbije 

vijf jaar (2017 - 2021) en 19% hoger dan in 2021. De globale omzet van de Vlaamse boerderij vertoont 

wel onderliggend zeer grote variaties al naargelang van de sector.  

 

Figuur 1: Evolutie bruto-omzet en directe kosten in de Vlaamse land- en tuinbouw (2017 - 2022) 

 

Bron: Boerenbond 

In 2022 steeg de omzet in de akkerbouwsector, voornamelijk gedreven door behoorlijke graanoogsten 

en betere graanprijzen. De oorlog in Oekraïne leidde tot een sterke prijsstijging voor granen. Ook voor 

aardappelen stegen de prijzen op de vrije markt aanzienlijk als gevolg van tegenvallende oogsten 

veroorzaakt door de aanhoudende droogte in de zomermaanden. Suikerbieten kenden op hun beurt een 

prijsstijging in het kielzog van stijgende energieprijzen. Maar ook voor kleinere teelten zoals koolzaad 

en vlas klommen de prijzen omhoog.  

Voor de groentesector was 2022 geen goed jaar. In de verse openluchtteelten kelderden de prijzen van 

het voornaamste open lucht product, met name prei, maar ook veldsla kende een bijzonder slechte 

prijsvorming. In de sector van de diepvriesgroenten had de droogte dan weer zware gevolgen voor de 

opbrengsten. Enkel glasgroenten realiseerden een grotere omzet. Voor witloof was 2022 een bijzonder 

slecht jaar omwille van forse prijsdalingen, waardoor de omzet terugliep met 30%. De fruitsector had te 

kampen met forse prijsdalingen voor appelen, terwijl voor peren de prijzen behoorlijk waren, maar de 

oogst tegenviel. In de sierteeltsector daalden de producties, terwijl de prijzen zich globaal genomen 

konden handhaven. 
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Weliswaar moeten we stellen dat de globale gegevens voor 2022 zeer grote verschillen verbergen tussen 

de individuele bedrijven. Boerenbond raamt voor de plantaardige sectoren een omzetdaling met 2%. 

In tegenstelling tot de plantaardige sectoren werd in de dierlijke sectoren een omzetstijging (+ 34%) 

opgetekend die voornamelijk gedreven wordt door de sterke prijsstijgingen voor melk. Maar ook voor 

rundvlees, varkensvlees, gevogelte en eieren stegen de prijzen behoorlijk.  

In 2022 zijn de directe kosten uitzonderlijk sterk toegenomen (+ 25%) tegenover 2021. Deze bijzonder 

sterke stijging vloeit voort uit fors gestegen kosten voor energie en meststoffen, waar de prijzen 

ruimschoots verdubbeld zijn. Maar ook de kosten van veevoeder (+ 24%) zijn verder de hoogte 

ingegaan. Enkel de kosten voor zaai- en pootgoed en voor plantenbeschermingsmiddelen daalden. 

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. Voor 

2022 moet aangestipt worden dat de opbrengsten van de ruwvoeders omwille van de droogte 

aanzienlijk tegenvallen. Zo schatten we in dat de opbrengst van grasland met de helft terugvalt, 

waardoor in de rundveehouderij nu reeds de herfst- wintervoorraden moeten aangesproken worden. 

Deze situatie zal er onvermijdelijk toe leiden dat er in de komende maanden meer krachtvoeder zal 

moeten aangekocht worden, waardoor de rendabiliteit in deze sectoren onder druk zal komen.  

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.  

  



 

6 

 

I: RAMING OMZET EN KOSTEN IN DE VLAAMSE LAND- EN 

TUINBOUW, 2022 

Globale omzet Vlaamse land- en tuinbouw stijgt: + 18,7% (2022/2021) en 

+ 22,7% boven vijfjarig gemiddelde (2017 t/m 2021) 

De globale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2022, waarbij alle sectoren van de plantaardige 

en van de dierlijke sector in rekening gebracht worden, raamt Boerenbond op 7,2 miljard euro; een 

toename met afgerond 19,0% ten opzichte van 2021. Daarmee ligt het resultaat van 2022 zo’n 22,7% 

hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar (2017 – 2021). In 2022 wordt 34% van de totale omzet 

gerealiseerd in de plantaardige sectoren tegenover 66% in de dierlijke sectoren. 

In de plantaardige sectoren daalde de omzet in 2022 met 2% tegenover 2021. Weliswaar schuilen 

hierachter grote variaties al naargelang van de teelt. Omzetstijgingen deden zich voor bij granen 

(+ 24%), suikerbieten (+ 42%) en aardappelen (+ 10%). Voor groenten daalden de omzet met 15%, voor 

fruit bleef de globale omzet stabiel, terwijl voor sierteeltproducten de omzet daalde met 5%.  

In de dierlijke sectoren was er een forse omzettoename (+ 34%). Voornaamste sterkhouder was de 

melkveesector, waar de omzet steeg met 52%. Maar ook in de rundveehouderij, de varkenshouderij en 

de pluimveehouderij nam de omzet toe. 

Figuur 2: Evolutie totale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw (2017 - 2022) 

 

 

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

tuinbouw, raming 2022 

 

Bron: Boerenbond 

 

Omzetevoluties in de verschillende sectoren 

Omzet akkerbouw stijgt met 18% - door prijsstijgingen voor aardappelen, 

graan en suikerbieten 

In 2022 steeg het Vlaamse areaal consumptieaardappelen met 2,7% tegenover 2021. Vlaanderen telt 

in 2022 52.030 ha aardappelen. We stellen vast dat in Vlaanderen de stijging van het areaal in lijn lag 

met de stijging in de voornaamste Europese productiegebieden (België, Duitsland, Frankrijk en 

Nederland). In 2021 kromp het areaal als reactie op de coronacrisis, waarin consumenten beduidend 

minder uit eten gingen, wat zich vertaalde in een minder verbruik van aardappelproducten zoals frieten 

en kroketten. 

In Vlaanderen scoorde de oogst van de vroege aardappelen nog behoorlijk, terwijl de opbrengsten van 

de bewaaraardappelen gevoelig lager uitvielen tegenover 2021. De aanhoudende droogte in juli en 

augustus heeft de opbrengsten negatief beïnvloed, maar bovendien zijn er sterke opbrengstverschillen 

al naargelang van de regio en van het perceel.  

Boerenbond verwacht dat de opbrengsten zo’n 14% lager zullen uitvallen tegenover 2021 en zodoende 

zullen stranden op gemiddeld 38,1 ton/ha. In een aantal gevallen zullen de opbrengsten wel beter zijn 

dan in het zeer droge jaar 2018.  

In combinatie met het gestegen areaal zou de totale Vlaamse productie van consumptieaardappelen 

11,3% lager uitvallen dan in 2021.  

In Vlaanderen wordt de laatste jaren ongeveer 30% van de aardappelen op de vrije markt verhandeld. 

De overige 70% van de productie wordt onder contract verbouwd. In 2022 stegen de contractprijzen 

met gemiddeld 20% en omwille van de droogte is er een sterke prijsstijging op de vrije markt (+ 28% 

tegenover 2021). Vrije en contractprijzen gecombineerd resulteren in een te verwachten prijsstijging 

met 24,4%. Globaal wordt een omzet verwacht die 10% hoger zal uitvallen tegenover 2021. 
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In 2022 hebben de Vlaamse akkerbouwers een licht lager areaal graan ingezaaid tegenover 2021. Voor 

tarwe en gerst bleef het areaal op hetzelfde niveau als in 2021, maar daalde het areaal andere granen 

zoals triticale en spelt.  

Hoewel de oppervlakte zomergerst fors was toegenomen, had dit nauwelijks impact op het totale areaal 

graan. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en de graanprijzen fors de hoogte ingingen, zorgde dit voor 

allerhande oproepen naar landbouwers om meer zomergranen in te zaaien als compensatie van de 

weggevallen productie in Oekraïne. Een omschakeling die gezien de beperkte speelruimte in de 

teeltplannen niet evident was. Bovendien heeft het verleden geleerd dat zomergraan nauwelijks 

rendabel is. Korrelmaïs, waarvan de prijs die van de granen volgt, werd wel meer ingezaaid. Het areaal 

steeg met net geen 30% tegenover 2021. 

De graanoogst viel algemeen best mee. De regen in de maand juni kwam net op tijd en opbrengsten 

waren behoorlijk, al waren er wel wat regionale verschillen. Ook op de percelen met lichte gronden 

waren de opbrengsten minder goed.  

Boerenbond schat dat de globale graanopbrengsten gemiddeld 9% hoger uitvallen ten opzichte van 

2021. 

Voor korrelmaïs zullen de opbrengsten naar verwachting zo’n 20% lager liggen dan in 2021. De 

aanhoudende droogte in augustus 2022 heeft een sterk negatief effect gehad op de korrelopbrengsten.  

In de Europese Unie zal de graanproductie naar schatting 5 à 5,5% lager liggen dan in 2021 (ramingen 

Europese Commissie, september 2022). De grootste productiedaling zou zich voordoen bij maïs en 

tarwe. Wereldwijd zou de globale graanoogst in 2022 1,9% lager uitvallen tegenover 2021. Er wordt 

geraamd dat de graanproductie in 2022 lager uitvalt dan het verbruik, waardoor de wereldstocks 

afnemen tegenover 2021.  

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

prijzen die 15% à 20% hoger lagen dan op hetzelfde tijdstip van vorig jaar. De graanmarkten blijven 

intussen zeer onrustig. Hoedanook is duidelijk dat de productie van de 5 grootste tarwe exporteurs 

buiten het Zwarte zeegebied (EU, Canada, Australië, VS en Argentinië) niet bij machte is om het deficit 

vanuit Oekraïne te kunnen opvangen. 

 

Boerenbond verwacht dat uitgaande van de internationale oogstgegevens en op basis van de actuele 

cijfers omtrent de vraag, de graanprijzen in de campagne 2022 zo’n 14% hoger zullen liggen dan in 2021.  

De combinatie van een grotere Vlaamse graanoogst met een gunstigere prijsvorming zal een 

omzetstijging met naar verwachting 24% voor gevolg hebben ten opzichte van 2021. 

 

De oppervlakte suikerbieten kende een terugval met 4% tegenover 2021. Reeds begin 2022 werd 

vastgesteld dat het financieel rendement van de suikerbietcampagne 2021 de laagste was van de 

voorbije 10 jaar. Al voor de oorlog in Oekraïne zagen de telers zich geconfronteerd met stijgende 

productiekosten die niet konden doorgerekend worden. Tiense suiker besliste op eigen houtje om de 

minimumprijs te verhogen met 10 euro/ton bieten. Dat trok nog een aantal telers over de streep om 

toch verder suikerbieten in te zaaien. Bovendien kunnen telers hun productierechten verliezen wanneer 

ze een jaar geen suikerbieten aan hun fabriek leveren.  

Op basis van de resultaten van de recente staalnames gaan we uit van een oogst met een gemiddelde 

opbrengst van 85 ton bieten/ha à 18,5% suiker, met opnieuw wel zeer grote regionale verschillen. Dit 

komt neer op een suikerproductie van 15,7 ton/ha, wat hoger is dan in 2021, toen de opbrengst 

gemiddeld 14,36 ton suiker per ha bedroeg. De globale suikerproductie in Vlaanderen zou 5% hoger 

uitvallen tegenover 2021. 

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 
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de bietenprijs ten goede komen. Boerenbond gaat uit van een prijsstijging met 36% in 2022 ten opzichte 

van 2021. Verwacht wordt dat de omzet van suikerbieten in 2022 zo’n 42% hoger zal liggen tegenover 

2021, vooral ook omdat 2021 een zeer slecht jaar was voor de bietenteelt.  

 

De oppervlakte cichorei steeg in 2022 met 8% ten opzichte van 2021. Door de toenemende vraag naar 

suikervervangende producten heeft de grootste inulineproducent zijn capaciteit gevoelig verhoogd en 

is het areaal cichorei mee gestegen. De opbrengsten zullen naar schatting wel wat lager uitvallen 

(- 4,2%) tegenover 2021. Er werd een late opkomst vastgesteld en op een aantal percelen mislukte de 

teelt. Deze teelt wordt integraal onder contract verbouwd. De contractprijs steeg met 7%. Globaal zal de 

omzet van deze teelt 11% hoger uitvallen tegenover 2021. 

 

Aardappelen, granen en suikerbieten zijn de belangrijkste akkerbouwteelten in Vlaanderen. Daarnaast 

kende vlas een beter jaar dan in het natte 2021. Weliswaar daalde het Vlaamse vlasareaal in 2022 met 

10,8%. In 2022 worden de gemiddelde rendementen voor strovlas geschat op 6,7 ton/ha tegenover 

5,1 ton/ha in 2021 (+ 32,3%).  

Boerenbond schat dat de totale productie van vezelvlas 18% hoger zal uitvallen tegenover 2021. Er 

wordt vastgesteld dat de kwaliteit behoorlijk is met voldoende lange vezel. Voor het merendeel van de 

oppervlakte is de regen in juni 2022 op tijd gekomen.  

Door de coronacrisis was de export van vlas richting China in 2020 aanzienlijk teruggelopen. In 2021 

stegen de prijzen opnieuw (+ 38%) en in 2022 werd de prijsstijging verder doorgezet (+ 6,4%). Globaal 

zal de omzet 26% hoger liggen tegenover 2021. 

 

De oppervlakte koolzaad (767 ha) steeg in 2022 met 18% tegenover 2021. De opbrengsten stegen met 

25%, waardoor de gerealiseerde oogst steeg met 47,5% tegenover 2021. Op basis van de actuele 

prijsontwikkelingen wordt verwacht dat de prijzen 13% hoger zullen uitvallen tegenover 2021. De 

omzet zal zodoende 66% hoger uitvallen dan in 2021, toe er reeds een stijging opgetekend werd met 

47% tegenover 2020. 

 

Verder merken we op dat allerlei andere teelten (zoals onder meer gecertificeerde zaden) in 2022 een 

terugloop van het areaal lieten optekenen. Deze terugloop wordt vooral toegeschreven aan de daling 

van het areaal gecertificeerd graszaad (- 14,1%), terwijl anderzijds de oppervlakte gecertificeerd 

zaaigraan gelijk bleef en de oppervlakte gecertificeerd vlaszaad steeg met 18,6%. 

Omzet groenten daalt met 15% – door prijsdalingen voor (verse) open 

luchtgroenten en slechte opbrengsten bij diepvriesgroenten 

De gegevens over volumes en prijzen van de eerste 8 maanden van 2022 voor groenten die via de 

veilingen verhandeld werden, wijzen op een gedaalde omzet ten opzichte van de eerste 8 maanden van 

2021.  

 

De globale productie van de glasgroenten daalde in de eerste 8 maanden van 2022 met 4,4% ten 

opzichte van 2021. Deze daling is vooral een gevolg van productiedalingen voor komkommers (- 8%), 

kropsla (- 6,3%) en trostomaten (- 6%). Voor aubergines daalde de productie met 5,1%. Daarentegen 

steeg de productie van paprika met 11,7%.  

De prijzen van de glasgroenten stegen met gemiddeld 16,4%. Daardoor zitten de prijzen opnieuw boven 

hun niveau van voor de coronacrisis, die leidde tot een terugloop van de vraag door het sluiten van 

horeca en foodservice. De sterkste prijsstijgingen deden zich voor bij komkommers en aubergines, waar 

de prijzen respectievelijk stegen met 58,5% en 35,4%. De prijzen van kropsla stegen met 11,3%. Maar 
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ook voor trostomaten en losse tomaten stegen de prijzen met respectievelijk 7,4% en met 4%. De prijzen 

van paprika kenden daarentegen een daling met 4,4%. De globale omzet van glasgroenten steeg met 

11,3% tegenover 2021. 

 

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

de eerste 8 maanden van 2022 beperkt (- 1%) lager tegenover dezelfde periode van 2021. Dit 

gemiddelde is het resultaat van sterk uiteenlopende evoluties al naargelang van het product. Zo kende 

de productie van bloemkolen een terugloop met 26% tegenover 2021. Ook de productie van veldsla 

daalde met 15,4% tegenover 2021. Verder was er ook een lichte daling van de productie van courgettes 

(- 2,8% tegenover 2021). De geproduceerde hoeveelheden prei bleven gelijk. 

De prijzen van de openlucht groenten vielen met de helft terug tegenover 2021, voornamelijk door een 

terugval van de prijzen van prei, die daalden met maar liefst 75% tegenover 2021, na een verdubbeling 

in 2021 tegenover 2020. Maar ook de prijzen van veldsla daalden gevoelig (- 30%) tegenover 2021. 

Weliswaar kenden de prijzen van de bloemkolen een behoorlijke stijging (+ 48,1%).  

De prijsdaling van de openluchtgroenten werd in hoofdzaak aangestuurd door de gevoelige prijsdaling 

voor prei; de voornaamste open lucht groente in Vlaanderen voor de versmarkt.  

De globale omzet van openluchtgroenten bestemd voor de versmarkt kende een daling met 50% 

tegenover 2021.  

 

Voor witloof, dat een beschermde teelt is, steeg de aanvoer met 3%, terwijl de prijzen kelderden met 

33%. 

 

Het globale Vlaamse areaal diepvriesgroenten daalde in 2022 met maar liefst 20%, nadat er in 2021 

nog een toename met 5,8% was ten opzichte van 2020. Waar er in 2021 nog ruim 35.800 ha groenten 

stonden, was dat in 2022 slechts zo’n 28.600 ha. De sterk gestegen teeltkosten van onder meer zaden en 

meststoffen en de verminderde vraag vanuit de groenteverwerkende bedrijven liggen hiervan aan de 

basis. Bovendien werden de landbouwers geconfronteerd met tegenvallende contractprijzen voor 

diepvriesgroenten. Half februari werd daarom nog betoogd aan de fabriekspoorten. 

Het areaal bonen is het sterkst gedaald (- 49,7%). De bonenteelt is namelijk enorm gevoelig voor zowel 

droogte als voor overvloedige regenval. Ook in 2021 daalde het areaal bonen tegenover 2020. Dit jaar 

werd slechts 855 ha uitgezaaid. Het areaal wortelen daalde na de stijging in 2021 met zo’n 30% tot 

ongeveer 2450 ha. Deze teelt staat onder druk door een moeilijke prijsvorming en moeilijke 

oogstomstandigheden in 2021. Opvallend is ook dat het areaal ajuinen voor het eerst afneemt (- 16%), 

terwijl de teelt hiervan tien jaar lang in stijgende lijn ging. Ook hier zijn er opnieuw diverse verklaringen: 

de moeilijke prijsvorming vorig seizoen, de hoge teeltkosten en de teeltrisico’s. Verder daalde ook het 

areaal spruiten sterk (- 22,1%). De verminderde vraag naar diepvriesspruiten voor de export ligt 

hiervan aan de basis. Zo waren de VS een grote afnemer van Belgische spuiten, maar onder meer door 

de sterk gestegen containerkosten voor overzees transport is de vraag aanzienlijk teruggevallen. Ook de 

arealen bloemkolen en spinazie zijn gedaald. Bij geen enkele diepvriesgroenteteelt steeg het areaal. 

De opbrengsten zijn sterk wisselend al naargelang van de teelt. Voor erwten en bonen vielen de 

opbrengsten sterk tegen als gevolg van de droogte. Voor bonen wordt uitgegaan van een 

opbrengstdaling met 40% tegenover 2021. Ook voor prei, spruiten en bloemkolen worden aanzienlijk 

lagere opbrengsten ingeschat. De droogte en de hitte hebben zware gevolgen gehad voor de opbrengsten 

van alle industriegroenten. Daarbij komt nog dat omwille van het captatieverbod er nauwelijks water 

kon toegediend worden.  

De globale productie van industriegroenten zal naar verwachting zo’n 30% lager liggen tegenover 2021. 

Deze groenten worden in hoofdzaak onder contract geteeld. De contractprijzen stegen gemiddeld met 

7,7% tegenover 2021. 
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Boerenbond verwacht dat de omzet van industriegroenten in 2022 zo’n 25% lager zal uitvallen 

tegenover 2021.  

Omzet fruitsector globaal stabiel - door diverse evoluties 

De globale omzet voor fruit bleef algemeen stabiel tegenover 2021.  

 

In de eerste 8 maanden van 2022 waarin de oogst van 2021 verkocht werd, lag de gecommercialiseerde 

hoeveelheid peren 21% lager tegenover 2021. In die periode was er wel een stijging van de prijzen van 

de peren met 43,6%.  

In de eerste 8 maanden van 2022 steeg de hoeveelheid via de veilingen gecommercialiseerde appelen 

met 33% tegenover 2021. Daarentegen daalden de prijzen van de appelen met 37,3%.  

In de eerste 8 maanden van 2022 stegen de gecommercialiseerde hoeveelheden aardbeien met 6,3% 

tegenover 2021. De prijzen van de aardbeien lagen in dezelfde periode 16% lager. 

 

De eerste oogstramingen voor het seizoen 2022-2023 geven aan dat we in Europa een eerder normale 

appeloogst (12,1 miljoen ton) mogen verwachten. De oogst van peren in de EU (2 miljoen ton) blijft aan 

de lage kant maar herstelt zich enigszins na de extreem lage oogst van 2021.  

Op basis van oogstramingen van het Departement landbouw, verwachtingen van het Verbond van 

Belgische Tuinbouwveilingen (VBT), producentenorganisaties en Boerenbond wordt de Belgische 

appeloogst 2022 geraamd op 219 miljoen kg. Ten opzichte van 2021 is dit een daling met 12,2%, maar 

nog steeds groter dan het vijfjarig gemiddelde.  

Er zullen in 2022 ook 367 miljoen kg peren geproduceerd worden. Dit is een stijging met 3% ten 

opzichte van 2021.  

De lagere opbrengsten voor appelen in België zijn vooral toe te schrijven aan de grote Belgische oogst 

van 2021 en de verdere daling van het appelareaal. Het areaal daalde verder met 127 ha naar 5.348 ha. 

Hier zien we wel een wijziging in het assortiment door een sterke tendens naar het aanplanten van 

nieuwe variëteiten. Het perenareaal steeg in 2022 verder naar 10.565 ha (+ 115 ha). België blijft 

daarmee de derde grootste perenproducent van Europa en staat aan de top van de perenhandel in de 

EU.  

 

2023 wordt evenwel een seizoen met veel uitdagingen. Allereerst zijn er de klimatologische uitdagingen 

– droogte en hitte - waar de sector al enkele jaren na mekaar mee geconfronteerd wordt. Maar de 

fruitsector zal ook verplicht zijn om te blijven zoeken naar nieuwe afzetopportuniteiten op nieuwe 

markten en verdere modernisering van de fruitbedrijven (nieuwe variëteiten, risicobeheersing, 

diversificatie…). Tegelijk moet de sector blijven inzetten op het verhogen van de consumptie van 

appelen en peren. Van cruciaal belang hierbij is de steun van de Belgische grootdistributie en de 

consument in hun bewuste keuze voor appelen en peren van Belgische bodem. Hopelijk resulteren deze 

inspanningen in een betere prijsvorming voor de producenten. Dit is noodzakelijk voor de verdere 

leefbaarheid van onze bedrijven die niet alleen geconfronteerd worden met een verstoorde 

internationale handel maar tevens sterk getroffen worden door de stijgende kosten van grondstoffen.  

 

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 

2022 steeg het areaal kleinfruit met 1,2% naar 2.145 ha tegenover 2120 ha in 2021. Ook de prijzen voor 

kleinfruit waren in 2022 behoorlijk.  
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Omzet sierteeltsector daalt met 5% - door sterke terugval bij perkplanten en 

bloeiende planten 

In 2021 verbeterde de marktsituatie voor de sierteeltsector, na het moeilijk coronajaar 2020. Ondanks 

het gunstige weer was het voorjaar 2022 zwak. De hoge prijzen van energie en basisproducten hebben 

ertoe geleid dat het consumentenvertrouwen voor sierteeltbestedingen in de loop van het jaar 

achteruitging. Tegelijk zijn de productiekosten voor de telers sterk gestegen. Vooral in de bloemisterij is 

de onzekerheid bijzonder groot als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, maar ook de kosten 

voor heel wat grondstoffen (substraat, meststoffen, potten, plastiek folies, energie…) zijn sterk 

toegenomen. Ook in de boomkwekerijsector zwakte de conjunctuur ietwat. Het conflict in Oekraïne 

zorgde ervoor dat de afzet naar Rusland en Oost-Europa wegviel of bijzonder onzeker werd.   

Het areaal snijbloemen was bij de start van 2022 gelijk gebleven tegenover 2021. Onder andere door 

het warme weer in zomer was er een zwakke handel vanaf mei. De laatste weken gaven een aantal 

snijbloementelers met warme teelten aan dat ze hun teelt koud (10° C) of vorstvrij zullen laten vanaf 

november, waardoor er weinig of geen productie zal zijn tot het voorjaar van 2023. In de komende 

winterperiode wordt een sterke productiedaling verwacht. De prijs van de snijbloemen kon in 2022 

behouden worden. Boerenbond schat dat de productie in 2022 zo’n 7% lager zal uitvallen tegenover 

2022. 

In de groene planten is de productie ongeveer gelijk gebleven. De telers hebben getracht om hun prijzen 

aan te houden, maar hebben een moeizame verkoop gehad.  

Voor de perkplanten begon het voorjaar 2022 normaal, maar vanaf half mei daalden de prijzen als 

gevolg van een moeilijke marksituatie door een overaanbod en zwakke vraag. Daardoor werd 15 à 20% 

van de productie niet verkocht. In 2022 zal het verkochte volume naar verwachting zo’n 15% lager 

liggen tegenover 2021. Door de energiecrisis zullen een aantal telers hoedanook een lagere productie 

opstarten.  

Voor bloeiende planten, waaronder azalea’s was de start van 2022 behoorlijk. Echter, vanaf de maand 

maart viel de verkoop tegen. Omwille van de energiecrisis zullen telers genoodzaakt zijn de productie te 

verminderen. Verwacht wordt dat de productie in 2022 zo’n 5% lager zal uitvallen tegenover 2021. 

De productie van bollen en knollen zal in 2022 naar schatting dalen met zo’n 17%. De definitieve 

opbrengsten zijn pas gekend na de oogst in november, maar verwacht wordt dat die door de droogte en 

de hitte lager aanzienlijk lager zullen liggen dan in 2021.  

Over het algemeen kon de boomkwekerijsector in de brede zin (tuinplanten zoals vaste planten, 

bosboomkwekerij, laanbomen…) behoorlijk standhouden tegenover 2021. Al was het voorjaar sneller 

afgezwakt dan verwacht door moeilijke export ten gevolge van het conflict in Oekraïne. De goede jaren 

in de sector hebben tot extra investeringen en uitbreidingen geleid. Het besef van het belang van groen 

in de stedelijke omgeving, omwille van ecosysteemdiensten, klimaatadaptatie en biodiversiteit is een 

blijvende trend. In de meerjarige teelten in vollegrond kon weliswaar onvoldoende geïrrigeerd worden. 

Hierdoor wordt gevreesd dat de sortering voor het najaar 2022 lichter zal uitvallen dan in normale jaren. 

Globaal wordt verwacht dat de omzet nagenoeg gelijk zal blijven tegenover 2021. 

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 2022 met 5% zal afnemen tegenover 2021. 
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Figuur 4: Evolutie omzet in de plantaardige sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw (2017 - 2022)  

 

Bron: Boerenbond  

Omzet dierlijke sector stijgt (+ 34%) – gedreven door stijgende melkprijzen 

In de varkenssector daalde de geproduceerde hoeveelheid varkensvlees in de eerste 7 maanden van 

2022 met 9% in vergelijking met dezelfde periode van 2021. De aanhoudende zware crisis in de sector 

en de grote onzekerheden naar de toekomst toe omtrent het stikstofdossier, hebben geleid tot een sterke 

terugval van de productie.  

De varkensprijzen noteerden in de eerste 8 maanden van 2022 een stijging met 33% tegenover dezelfde 

periode van 2021. De prijsvorming in de varkenshouderij is de voorbije weken terug verbeterd als 

gevolg van een daling van het globaal aanbod in de Europese Unie. Slechts in een beperkt aantal lidstaten, 

zoals Spanje, nam het aanbod nog toe, maar in een aantal belangrijke productielanden daalde het 

aanbod. De grootste terugloop werd vastgesteld in Roemenië (- 15,4%) en Zweden (- 12,8%), maar ook 

in Duitsland en Polen zien we een opmerkelijke terugloop van het aantal slachtingen met respectievelijk 

9,2% en 7,8%. 

De recente prijsstijging is hoopgevend na een periode van grote financiële verliezen op de bedrijven, die 

mede veroorzaakt werden door de sterke kostenstijging voor veevoeder en energie. 

 

De geproduceerde hoeveelheden melk lagen in de eerste 8 maanden van 2022 in Vlaanderen zo’n 3% 

hoger tegenover dezelfde periode van 2021.  

Op wereldniveau wordt voor 2022 verwacht dat de melkproductie iets minder snel groeit dan in 2021. 

Ongunstige weersomstandigheden, extreem hogere prijzen voor veevoeder, stijgende energiekosten en 

hoge prijzen voor slachtkoeien vormen de verklaring. Voor de EU wordt een kleine teruggang van de 

productie verwacht (- 0,7%); de Verenigde Staten zouden met een groei van slechts 1% te maken 

krijgen. Voor Nieuw-Zeeland wordt een status quo in de melkproducties verwacht, terwijl in Australië 

productiedalingen tot 3% verwacht worden. In Zuid-Amerika is het dan weer droog omwille van het 

weerfenomeen El Niño.  
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In de Europese Unie (EU-27-excl. VK) bleef de melkaanvoer in de eerste maanden van 2022 op hetzelfde 

niveau als in 2021. In Duitsland is over de eerste 6 maanden 1,5% minder melk geleverd; in Nederland 

- 1,5% en ook in Frankrijk daalden de melkleveringen in de eerste helft van 2022 met 1,4% tegenover 

2021. Niettegenstaande de hoge melkprijzen neemt de melkaanvoer dus niet toe. Hoge kosten, lagere 

melkveestapels en toenemende milieubeperkingen zorgen hiervoor. Al bij al wordt niet verwacht dat er 

in 2022 in de EU meer melk zal geleverd worden in de EU dan in 2021. 

 

De melkprijs steeg in de eerste 8 maanden van 2022 met 47% tegenover dezelfde periode van 2021. Een 

sterke vraag vanuit China, alsook vanuit aardolie-exporterende landen en de goede vraag in de Europese 

Unie ondersteunden de prijzen. 

Boerenbond raamt de stijging van de omzet in de Vlaamse melkveehouderij in 2022 op 52%. 

 

De globale productie van rund- en kalfsvlees daalde in de eerste 7 maanden van 2021 met 4% in 

vergelijking met dezelfde periode van 2021. De productiedaling vloeit voort uit een daling van het aantal 

geslachte stieren (- 2,4%) en koeien (- 8,1%), terwijl de productie van vleeskalveren steeg met 5,1%.  

In de rund- en kalfsvleessector stegen de prijzen in de eerste 8 maanden van 2022 met 25% tegenover 

dezelfde periode van 2021. De prijsverbetering deed zich voor bij alle rundveecategorieën, maar was 

het meest uitgesproken voor reforme melkkoeien (+ 57%).  

Verklaring is de sterke vraag naar reforme koeien die voortvloeit uit de gestegen vraag vanuit de 

foodservice waar in belangrijke mate gehakt, worsten en hamburgers geconsumeerd worden.  

Boerenbond raamt de omzetstijging in de rundvleessector op 20%.  

 

De productie van gevogelte daalde in de eerste 7 maanden van 2022 met 1% tegenover 2021. De prijzen 

van de braadkippen kenden in de eerste 8 maanden van 2022 een stijging met 34%. De groei van de 

Europese productie, die zich in de voorbije jaren voordeed, kwam in 2022 tot stilstand. In combinatie 

met de gestegen vraag leidde dit tot een behoorlijke prijsverbetering. Ondanks deze prijsverbetering 

staat de rentabiliteit onder druk als gevolg van de sterk gestegen veevoeder- en energiekosten. 

Boerenbond raamt de omzetstijging in de sector op 32% tegenover 2021. 

 

In de leghennensector bleef de productie van eieren op hetzelfde niveau als in 2021. Mede door de laag 

pathogene aviaire influenza (vogelgriep) daalde de Europese productie van consumptie- eieren met zo’n 

2,5%. In Vlaanderen bleef de productie op hetzelfde niveau als in 2021.  

De prijzen stegen in de eerste 8 maanden van 2022 met 61% ten opzichte van dezelfde periode van 2021.  

Boerenbond verwacht een stijging van de omzet in de leghennensector met 61% tegenover 2021. 

Weliswaar vertegenwoordigen ook in deze sector de veevoederkosten veruit het belangrijkste aandeel 

in de productiekosten. Daarnaast is energie ook een belangrijke kostenpost. 
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Figuur 5: Evolutie omzet dierlijke sectoren in de Vlaamse landbouw (2017 - 2022)  

 

 

Bron: Boerenbond 

Directe kosten (incl. betaalde lonen) stijgen met 25% – door sterke 

kostenstijgingen voor energie, meststoffen en veevoeder 

Figuur 6: Evolutie van de voornaamste directe kosten in de Vlaamse land- en tuinbouw (2017 - 2022) 

 

Bron: Boerenbond 
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Aangekochte veevoeders maken in 2022 maar liefst 52% uit van de totale uitgaven (incl. betaalde 

lonen) van de Vlaamse land- en tuinbouw. In 2022 stegen de veevoederkosten met 24%. De 

veevoederprijzen stegen in de eerste 8 maanden van 2022 met 33% tegenover dezelfde periode van 

2021. Verklaring hiervoor is sterke toename van de prijzen van granen en andere 

veevoedergrondstoffen. De aangekochte hoeveelheden (kg) veevoeders daalden in de eerste 8 maanden 

van 2022 met 6,7% tegenover dezelfde periode van 2021. Dit komt vooral door een gevoelige afname 

van de aangekochte hoeveelheden varkensvoeder (- 9,5%) en voeder voor vleesvee (- 10%). In de 

komende periode wordt verwacht dat de aankopen van veevoeder in de veehouderij zullen toenemen 

omwille van de droogte, die leidt tot tegenvallende ruwvoederkuilen. 

 

De energiekosten, die in 2022 zo’n 14% uitmaken van de totale directe kosten, verdubbelden in de 

eerste 8 maanden van 2022. Reeds in 2021 bedroeg de prijsstijging al 21,4%, maar in 2022 stegen de 

prijzen onophoudelijk en ongezien. De prijzen van diesel en stookolie stegen met 91%, terwijl de 

elektriciteitsprijzen stegen met 62%. Erger nog verliep het met de prijzen voor aardgas, die in 2022 meer 

dan dubbel zo duur waren als in 2021. Belangrijk daarbij is dat land- en tuinbouwers verder blijven 

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

 

De betaalde lonen aan de werknemers in de land- en tuinbouw vertegenwoordigen in 2022, 6,6% van 

de directe kosten. Voor 2022 raamt Boerenbond dat de personeelskosten stijgen met ongeveer 4%. 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 5,1% van de totale directe kosten in 2022. De aangekochte 

hoeveelheden kenden een daling met 15% gedreven door een forse afname van de oppervlakte 

industriegroenten (- 20%).  Weliswaar stegen de betaalde prijzen stegen met 4%. 

 

Gewasbeschermingsmiddelen maken 3,5% uit van de totale directe kosten. De gebruikte 

hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen daalden in 2022 aanzienlijk (- 8%) ten opzichte van 2021. 

Door het zeer droge weer was er weinig ziektedruk, voornamelijk in de aardappelteelt en de 

groenteteelt. Het gebruik van schimmel bestrijdende producten liep dan ook aanzienlijk terug. In 2022 

stegen de prijzen van gewasbeschermingsmiddelen globaal met 5,5%. We stellen vast dat er 

voortdurend minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn en dat tezelfdertijd de alternatieven 

aanzienlijk duurder zijn.  

 

De kost van aangekochte meststoffen maakt 5,7% uit van de totale directe kosten in 2022. In 2022 

daalden de aangekochte hoeveelheden met 7% door de strengere mestwetgeving, maar vooral door de 

sterk gestegen prijzen. De meststofprijzen verdubbelden ruimschoots tegenover 2021 voornamelijk als 

gevolg van prijsstijgingen voor ammoniumnitraat en vloeibare stikstof. 

 

De totale directe kosten stegen in 2022 met maar liefst 25% tegenover 2021.  

 



 

17 

 

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

tuinbouw in % (2022, raming) 

 

Bron: Boerenbond 
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II: EVOLUTIE OMZET EN KOSTEN 2022 (2015 – 2022) 

 

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

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(voorlopig) 

2022 

t.o.v. 

2021 

Omzet 5406 5328 5736 5556 6013 5937 6073 7197 + 19% 

Plant 2104 2114 2058 2024 2269 2368 2539 2475 -2.0% 

Dier 3302 3214 3678 3532 3744 3569 3534 4722 +34% 

Directe 

kosten 

4391 4401 4358 4551 4656 4688 5327 6659 +25,0% 

 

Bron: Boerenbond 

 

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

 

 

Bron: Boerenbond 

 

In de periode 2015 – 2022 steeg de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw met 33%, terwijl de 

werkingskosten (= directe kosten) in die periode stegen met 52%. Voor in 2021 en 2022 zijn de marges 

door kostenstijgingen bijzonder sterk onder druk gekomen. De verhouding bruto-omzet/directe kosten 

is in 2022 gedaald tot op een absoluut 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.  
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Figuur 9: Evolutie van de verhouding omzet/directe kosten (Vlaamse land- en tuinbouw) 

(2017 t/m 2021 = 100) 
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III: RENTABILITEITSBAROMETERS PER SECTOR IN 2022 

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 SEDERT 2DE KWARTAAL 

2022 UIT HET ROOD 

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

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

rentabiliteitsbarometer. 

 

Figuur 10: Rentabiliteitsbarometer voor varkens (referentieperiode 2017 - 2021 = 100) 

 

Bron: Boerenbond  
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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. In het vroege 

najaar van 2018 werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in de provincie Luxemburg 

waardoor de Belgische varkensprijzen fors daalden. De rentabiliteitsindex kreeg in het 4de kwartaal van 

2018 een flinke dreun. 

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

boven het gemiddelde van de periode 2017 t/m 2021 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 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 was dat de druk op de Europese varkensvleesmarkten aanzienlijk toenam, 

waardoor de Belgische varkensprijzen terug zware klappen moesten incasseren. De rentabiliteitsindex 

onderging daardoor in het 3de en 4de kwartaal van 2020 een zware neerwaartse correctie, die zich verder 

zette in 2021. In het 2de kwartaal van 2021 kwam er enig herstel van de index door een heropleving van 

de prijzen. Deze was echter van korte duur. In het 3de  en 4de kwartaal van 2021 kregen de prijzen een 

serieuze dreun, voornamelijk doordat China de invoer van Europees varkensvlees verder sterk 

verminderde. Zodoende bleef in 2021 de varkenshouderij zwaar verlieslatend met gemiddeld een 

negatieve index, wat betekent dat de opbrengsten de variabele kosten, voornamelijk voederkosten, niet 

dekten.  

In 2022 stegen de varkensprijzen aanzienlijk, maar tegelijk gooiden de veevoederprijzen roet in het eten. 

Door de Russische invasie in Oekraïne stegen de prijzen van de granen en de veevoedergrondstoffen 

fors, waardoor de index in het 1ste kwartaal 2022 nog negatief bleef. In het 2de kwartaal van 2022 veerde 

de index op en werd positief, voornamelijk gedreven door een stijging van de varkensprijzen als gevolg 

van een gevoelige terugloop van het Europees varkensvleesaanbod. 
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RENTABILITEITSBAROMETER MELKVEE STIJGT GEVOELIG BOVEN HET 

VIJFJARIG GEMIDDELDE 

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

rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf weer.  

Figuur 11: Rentabiliteitsbarometer voor melkvee (referentieperiode 2017 - 2021 = 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.  

Het jaar 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%).  Vanaf midden mei 

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

coronamaatregelen. Vanaf het 2de kwartaal van 2021 steeg de index als gevolg van een verdere 

verbetering van de melkprijs.  Vanaf het 4de kwartaal van 2021 steeg de index boven het gemiddelde van 

de voorbije 5 jaar en in 2022 werd de stijging verdergezet, gedreven door sterk verbeterde melkprijzen. 

Deze waren een gevolg van sterke vraag vanuit China en de aardolie exporterende landen. Maar ook de 

Europese vraag steeg. Toch moet opgemerkt worden dat de kosten voor krachtvoeder, energie, 

kunstmest e.d. in 2022 eveneens fors toenamen, waardoor ondanks de behoorlijke stijging van de 

melkprijzen de stijging van de rentabiliteitsindex nog enigszins getemperd werd. 
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RENTABILITEITSBAROMETER VLEESVEE VERSLECHTERDE ONDANKS BETERE 

PRIJSVORMING 

De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie weer voor een gemiddeld zoogkoeienbedrijf met 

afmesten van eigen stieren en koeien.  

Figuur 12: Rentabiliteitsbarometer voor vleesvee (referentieperiode 2017 - 2021 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 

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

periode 2017-2021. In het 2de kwartaal van 2020 steeg de rentabiliteitsindex behoorlijk en deze stijging 

werd in het 3de kwartaal verder gezet. Deze opeenvolgende verbeteringen vloeiden voort uit de sedert 

maart 2020 relatief sterk gestegen prijzen voor dikbildieren. De prijsstijgingen voor de dikbildieren 

konden 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 3de kwartaal van 2021 gedaald.  

In het 1ste kwartaal van 2022 daalde de index verder onder het vijfjarig gemiddelde. In het 2de en 3de 

kwartaal bleef de index onder het vijfjarige gemiddelde. Verklaring ligt bij de zeer sterk toegenomen 

kosten voor krachtvoeder, kunstmest, energie,... waardoor de index terugliep. De prijsstijging van de 

dieren compenseerde de gestegen kosten onvoldoende.   
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RENTABILITEITSBAROMETER VOOR GLASGROENTEN DAALT IN 2022 ONDER 

HET VIJFJARIG GEMIDDELDE DOOR DE ENERGIECRISIS  

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. Er zijn in deze sector weliswaar sterke individuele verschillen 

tussen de bedrijven in functie van de productieperiode, afgesloten energiecontracten en problemen met 

ziektedruk. 

Figuur 13: Rentabiliteitsbarometer voor glasgroenten (referentieperiode 2017 - 2021 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 

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

van de hoofdproducten 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 quasi 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 2021 waren serresla en tomaten.  

In 2022 kenden de prijzen van de glasgroenten een stijging met gemiddeld 16%. De sterkste 

prijsstijgingen deden zich voor bij komkommers, waar de prijzen stegen met bijna 60% tegenover 2021, 

maar ook de prijzen van kropsla en tomaten stegen. Enkel paprika daalde licht in prijs. Maar ondanks de 

prijsstijgingen lag de rentabiliteitsindex in het 1ste kwartaal en het 3de kwartaal van 2022 toch onder het 

vijfjarig gemiddelde. Verklaring is de forse kostenstijging in de glastuinbouw, waar de energiekosten 

gemiddeld 60% van de variabele kosten bedragen. Meerdere bedrijven hebbe begin 2022 een leegstand 

gehad omwille van virusdruk en omwille van de energiecrisis.  
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RENTABILITEITSBAROMETER OPENLUCHT GROENTEN (VERSMARKT) IN 2022 

ZWAAR ONDERUIT DOOR STERKE PRIJSDALINGEN 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 14: Rentabiliteitsbarometer voor openluchtgroenten (versmarkt) 

(referentieperiode 2017 - 2021 = 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 tot het gemiddelde van de periode 2017 t/m 2021. In het 4de kwartaal van 2019 steeg 

de rentabiliteitsindex van openluchtgroenten opnieuw, 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 2021 kende de rentabiliteitsindex een sterke stijging in het 1ste en het 2de kwartaal, gedreven door 

sterke prijsstijgingen voor prei. In het 3de kwartaal en 4de 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.  

In het 4de kwartaal van 2021 en in het 1ste kwartaal van 2022 werd de rentabiliteitsindex zelfs negatief, 

wat betekent dat de variabele kosten niet meer gedekt werden.  
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Verklaring hiervoor ligt bij de sterke prijsdaling voor prei, waar de prijzen in de 1ste helft van 2022 

slechts 25% bedroegen van de prijzen die in 2021 opgetekend werden. Prei is in Vlaanderen de 

voornaamste open lucht groente voor de vrije markt en vertegenwoordigt meer dan de helft van de 

omzet van de open lucht groenten. 

AKKERBOUWBAROMETER IS VERBETERD (VERKOPEN VAN OOGSTJAAR 2021) 

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 15: Rentabiliteitsbarometer voor akkerbouw (oogstjaren) 

(referentieperiode 2017 - 2021 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 

De rentabiliteitsbarometer voor akkerbouw kent grote jaarlijkse schommelingen. Sedert de oogst 2019 

scoort de rentabiliteitsindex boven het vijfjarig gemiddelde. 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 door het toeslaan van de 

coronacrisis en meer bepaald door de prijsdalingen van aardappelen op de vrije markt.  

Voor de oogst 2021 laat de rentabiliteitsbarometer een gevoelige verbetering optekenen. Voornaamste 

verklaring zit bij de sterk gestegen prijzen voor graan sedert de 2de helft van 2021. De Russische inval in 

Oekraïne heeft vervolgens de prijsstijgingen een verdere duw in de rug gegeven. Tegelijk stegen in 2021 

ook de prijzen voor aardappelen op de vrije markt, nadat deze als gevolg van de Coronacrisis het jaar 

voordien sterk gedaald waren. De productie 2021 heeft ook plaatsgevonden zonder de sterke 

prijsstijgingen van de inputs, die pas na de oogst 2021 plaatsvond. 
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RENTABILITEITSBAROMETER VOOR WITLOOF DAALT STERK IN 2022 

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. Vanaf het 4de kwartaal van 

2021 daalde de rentabiliteitsindex en kwam in het 2de kwartaal van 2022 op een dieptepunt terecht. 

Verklaring ligt bij de sterke prijsdalingen in 2022 en de gestegen productiekosten.  

Figuur 16: Rentabiliteitsbarometer voor witloof (referentieperiode 2017 - 2021 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 
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RENTABILITEITSBAROMETER VOOR AARDBEIEN SCHOMMELT STERK, MAAR 

SCOORT IN 2022 BOVEN VIJFJARIG GEMIDDELDE 

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

de rentabiliteit aanzienlijk boven het gemiddelde van de jaren 2017 t/m 2021. 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 2020 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 net onder 

het vijfjarige gemiddelde te belanden. In het 1ste kwartaal van 2022 volgde een opwaartse beweging, 

maar in het 2de en het 3de kwartaal volgde een daling, waarbij het 3de kwartaal werd afgesloten op een 

niveau vlak boven het vijfjarige gemiddelde. Sterke kostenstijgingen en dalende opbrengsten verklaren 

de sterke daling in het 2de en het 3de kwartaal van 2022. Verwacht wordt dat deze trend zich helaas nog 

verder doorzet. 

 

Figuur 17: Rentabiliteitsbarometer voor aardbeien (referentieperiode 2017 - 2021 = 100) 

 

Bron: Boerenbond 


