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LANDBOUW 
 
Streek semi brutowinst 
 
leem ruwvoeder melk 900,00 
leem ruwvoeder vlees 860,00 
leem akkerbouw 905,00 
 
duinen ruwvoeder melk 870,00 
duinen ruwvoeder vlees 505,00 
duinen akkerbouw 575,00 
 
polders ruwvoeder melk 1090,00 
polders ruwvoeder vlees 720,00 
polders akkerbouw 820,00 
 
zandleem WVL ruwvoeder melk 1015,00 
zandleem WVL ruwvoeder vlees 730,00 
zandleem WVL akkerbouw 725,00 
 
zandleem OVL ruwvoeder melk 985,00 
zandleem OVL ruwvoeder vlees 690,00 
zandleem OVL akkerbouw 680,00 
 
zandleem BRAB ruwvoeder melk 955,00 
zandleem BRAB ruwvoeder vlees 700,00 
zandleem BRAB akkerbouw 700,00 
 
zandleem LIM ruwvoeder melk 955,00 
zandleem LIM ruwvoeder vlees 635,00 
zandleem LIM akkerbouw 675,00 
 
zand ruwvoeder melk 1050,00 
zand ruwvoeder vlees 595,00 
zand akkerbouw 680,00 
 
zand Brab ruwvoeder melk 955,00 
zand Brab ruwvoeder vlees 560,00 
zand Brab akkerbouw 630,00 
 
Antw kempen ruwvoeder melk 1195,00 
Antw Kempen ruwvoeder vlees 540,00 
Antw Kempen akkerbouw 555,00 
 
Lim/ Brab kempen ruwvoeder melk 1095,00 
Lim/Brab kempen ruwvoeder vlees 540,00 
Lim/Brab kempen akkerbouw 555,00 
 
Luikse weide A/B ruwvoeder melk 1115,00 
Luikse weide A/B ruwvoeder vlees 605,00 
Luikse weide A/B akkerbouw 700,00 
 
SBW per productieve zeug 30,00 
SBW per verkocht vleesvarken 6,00 
SBW per afgemest varken op contract 9,00 
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Gegevens aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020 
 
GROENTEN 
 
semi brutowinst per ha 
Hoptelers Poperinge en omliggende 4.482,00 
Tabaktelers van West Vlaanderen 3.395,00 
 
semi brutowinst per are 
Aspergetelers 288,00 
 
semi brutowinst per are 
 
Groentetelers Leuven, Oost-Brabant, Limburg, Noorderkempen 
openlucht Grove teelt 114,00  
openlucht Fijne teelt 278,00 
glasteelt 468,00 
 
Groentetelers Noord-West-Brabant 
openlucht Grove teelt 110,00 
openlucht Fijne teelt 281,00 
glasteelt koud glas 457,00 
glasteelt verwarmd 758,00 
 
Groentetelers Brusselse omgeving 
openlucht Grove teelt 300,00 
openlucht Fijne teelt 600,00 
 
Groentetelers Oost-Vlaanderen 
openlucht Grove teelt 103,00 
openlucht Fijne teelt 290,00 
glasteelt koud glas 759,00 
glasteelt verwarmd 867,00 
ramen, plat glas, kappen 362,50 
 
Groentetelers Antwerpen 
glasteelt koud glas 457,00 
glasteelt verwarmd 758,00 
 
Groentetelers onder glas Herk-de-Stad, Rummen en Noorderkempen 
glasteelt 468,00 
 
Groentetelers Antwerpen-Mechelen  
openlucht Grove teelt 98,00 
openlucht Fijne teelt 386,00 
plastiekkappen en vlakfolie 386,00 
spruiten monocultuur 154,00 
 
Groentetelers Klein-Brabant 
openlucht Grove teelt 49,00 
openlucht Fijne teelt 256,00 
plastiekkappen en vlakfolie 256,00 
spruiten monocultuur 154,00 
 
Witlooftelers West en Oost-Vlaanderen en Limburg  
zelf geteelde wortels 146,00 
aangekochte wortels op struik 29,00 
aangekochte wortels reeds geoogst 40,00 
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Witlooftelers Vlaams Brabant en Antwerpen 
gewone teelt 151,00 
verhuurder 9,58 
huurder 137,46 
aankoop wortelen 178,00 
 
Groentetelers West Vlaanderen 
niet verwarmde serre + plastiek tunnel 727,00 
verwarmde serre 1.484,00 
licht verwarmde serre 998,00 
meerdere vruchten openlucht 278,00 
enige vrucht openlucht 110,00 
meerdere vruchten (industrie) openlucht 94,00 
enige vrucht (industrie) openlucht 43,00 
semi brutowinst per ha 
 
Grove Groentetelers West-Vlaanderen  
bonen plukkosten ten laste teler (voor-na) 1.625,00 
bonen plukkosten ten laste teler 981,00 
bonen plukkosten ten laste koper (voor-na) 1.170,00 
bonen plukkosten ten laste koper 527,00 
andere grove groenten 3.444,00 
 
 
SIERTEELT 
 
Plantentelers Vlaanderen 
verwarmd glas per m² 45,45 
koud glas per m² 40,78 
openlucht per are 4.352,61 
groothandel 72,5% 
doorverkoop bloembollen en perkgoed 18% 
doorverkoop geraniums en ranonkels 18% 
doorverkoop andere 18% 
grootbloemige chrysanten 
grootverkoop zonder voorteelt per pot 3,12 
witte bloemen klein verkoop per pot 5,90 
gekleurde bloemen klein verkoop per pot 5,90 
kleinbloemige chrysanten (pompons) 
grootverkoop zonder voorteelt per pot 0,57 
meerwinst kleinverkoop tros 3,10 
meerwinst kleinverkoop tros op stam 1,43 
meerwinst kleinverkoop piramides 2,05 
 
Chrysantentelers van Oost en West Vlaanderen en Limburg  
grootbloemige chrysanten 
grootverkoop per pot 3,12 
witte bloemen klein verkoop per pot 9,02 
gekleurde bloemen klein verkoop per pot 5,90 
kleinbloemige chrysanten (pompons) 
grootverkoop per pot 0,57 
meerwinst kleinverkoop tros per pot 3,10 
meerwinst kleinverkoop tros op stam per pot 1,43 
meerwinst kleinverkoop piramides per pot 2,05 
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Chrysantentelers Mechelen en Antwerpen  
Verkoop aan handelaars 
grootbloemige teelt van grote potten per pot 3,75 
kleinbloemige tros-chrysanten per pot 0,70 
Verkoop aan particulieren 
grootbloemige teelt van grote potten per pot 8,55 
kleinbloemige troschrysanten per pot 2,70 
 
Boomkwekers Oost-Vlaanderen 
zelfgeteelde rozen verzenders per ha 31.837,00 
zelfgeteelde rozen producenten per ha 22.775,00 
zelfgeteelde fruitbomen verzenders /ha 20.15,00 
zelfgeteelde fruitbomen producenten /ha 14.443,00 
zelfgeteelde bos- en haagplanten verzenders 
per ha 20.403,00 
zelfgeteelde bos en haagplanten producenten 
per ha 14.874,00 
sierplanten verzenders per ha 18.398,00 
sierplanten producenten per ha 12.062,00 
containers verzenders per ha 78.313,00 
containers producenten per ha 46.989,00 
 
Snijbloemtelers Dendermonde-Aalst-Brussel 
rozen en gemengde culturen: 
onder glas per m² 16,00 
onder glas met belichting per m² 26,00 
anjers: 
onder glas per m² 16,00 
openlucht per are 250,00 
openluchtteelten 1x onder glas per are 400,00 
 
 
FRUITTEELT 
 
Aardbeientelers Noorderkempen, Pajottenland 
semi brutowinst per are 
Teelt op substraat: 
- onder glas (twee oogsten) 2.545,00 
- onder glas (drie oogsten) 2.949,00 
- onder plastiek kappen verwarmd 1.796,00 
- onder plastiek serre niet verwarmd 1.521,00 
- onder plastiek kappen niet verwarmd 1.202,00 
- in open lucht en directe afdekking (1 oogst) 332,00 
- in open lucht en directe afdekking (2 oogsten) 1.319,00 
Teelt in volle grond 
- Wandelkappen 694,00 
- Openlucht en directe afdekking: 

* gewone teelt 619,00 
* verlate teelt 384,00 

 
Aardbeientelers Oost- en West-Vlaanderen 
semi brutowinst per are 
Teelt volle grond onder plastiek: 
- grote kappen en éénruiters 459,00 
- grote kappen met nateelt aardbeien 600,00 
- kleine plastiek tunnels 596,00 
Openlucht: 
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- gewone teelt 599,00 
- verlate teelt 208,00 
Teelt op substraat: 
idem aardbeientelers Noorderkempen, Pajottenland 
 
Aardbeientelers Leuven-Hageland 
semi brutowinst per are 
Teelt in volle grond: 
open lucht 628,00 
onder plastiekkappen 563,00 
open lucht - verlate teelt 345,00 
Teelt op substraat: 
idem aardbeientelers Noorderkempen, Pajottenland 
 
Aardbeientelers Limburg 
semi brutowinst per are 
Teelt in volle grond: 
open lucht 733,00 
onder plastiekkappen 444,00 
open lucht - verlate teelt 333,00 
doordragers 365,00 
doordragers Driscolls 411,00 
Teelt op substraat: 
idem aardbeientelers Noorderkempen, Pajottenland 
 
Druiventelers Hoeilaart-Overijse 
uitsluitend druiven per 140m² serre 3.822,00 
druiven en groenten per 140 m² serre 62,00 
 
Bessentelers (houtig kleinfruit) in open lucht en onder plastiekafdekking Limburg  
semi brutowinst per are 
trosbes 351,00 
stekelbes 344,00 
blauwbes 457,00 
framboos volle grond 747,00 
framboos substraatteelt 972,00 
braambes volle grond 1.086,00 
braambes substraatteelt 1.050,00 
cijfers dienen aangepast voor jongere aanplantingen 
trosbes (3de jaar 50%) 176,00 
stekelbes (3de jaar 50%) 172,00 
blauwbes (4de jaar 50%) 229,00 
blauwbes (5de jaar 75%) 343,00 
framboos substraatteelt (1ste jaar 70%) 680,00 
braambes volle grond (2de jaar 70%) 760,00 
braambes substraatteelt (1ste jaar 70%) 735,00 
Voor glas- en plastiekteelten wordt 20% verhoging 
toegepast behalve voor stekelbes 
 
Laagstam kersen Limburg en Hageland 
semi brutowinst per ha 
vanaf het 8ste groeijaar 21.103,00 
vanaf het 7de groeijaar 15.863,00 
vanaf het 6de groeijaar 13.243,00 
vanaf het 5de groeijaar 10.623,00 
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Hoogstamkersen Limburg en Hageland 
semi brutowinst per ha 13.343,00 
 
Laagstam krieken Limburg en Hageland 
semi brutowinst per ha 
vanaf het 7de groeijaar 10.143,00 
vanaf het 6de groeijaar 8.369,00 
vanaf het 5de groeijaar 6.595,00 
 
Pruimen Limburg met uitlopers in Brabant 
semi brutowinst per ha 
vanaf het 8ste groeijaar 5.531,00 
vanaf het 7de groeijaar 4.520,00 
vanaf het 6de groeijaar 3.510,00 
 
Laagstamfruittelers Oost- en West-Vlaanderen, West-Brabant 
semi brutowinst per ha 
 
Appelen 
vanaf het 7de groeijaar 3.306,00 
vanaf het 6de groeijaar 2.377,00 
vanaf het 5de groeijaar 1.447,00 
vanaf het 4de groeijaar 517,00 
 
Peren 
vanaf het 9de groeijaar 11.039,00 
vanaf het 8ste groeijaar 8.496,00 
vanaf het 7de groeijaar 5.954,00 
vanaf het 6de groeijaar 4.258,00 
 
Laagstamfruittelers Limburg, Hageland 
semi brutowinst per ha 
 
Appelen 
vanaf het 7de groeijaar 8.961,00 
vanaf het 6de groeijaar 7.436,00 
vanaf het 5de groeijaar 5.911,00 
vanaf het 4de groeijaar 4.386,00 
 
Peren 
vanaf het 9de groeijaar 6.830,00 
vanaf het 8ste groeijaar 4.877,00 
vanaf het 7de groeijaar 2.924,00 
vanaf het 6de groeijaar 1.623,00 
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PLUIMVEE 
 
Broeierijen 
legrassen per ingelegd broedei 0,0417 
braadkippen per ingelegd broedei 0,0515 
 
Legbedrijven vrije kwekers (verrijkte kooien) 
witschalige eieren met aangekocht kuiken -0,1047 
 per maand -0,0087 
 met aangekocht poelje -1,3999 
 per maand -0,1167 
bruinschalige eieren met aangekocht kuiken 1,6995 
 per maand 0,1416 
 met aangekocht poelje 0,2863 
 per maand 0,0239 
 
Legbedrijven met prijsgarantie (verrijkte kooien) 
witschalige eieren met aangekocht kuiken 4,1851 
 per maand 0,3488 
 met aangekocht poelje 2,8904 
 per maand 0,2409 
bruinschalige eieren met aangekocht kuiken 4,5257 
 per maand 0,3771 
 met aangekocht poelje 3,1125 
 per maand 0,2594 
 
Legbedrijven vrije kweker (scharrel, bruinschalig, vrije uitloop) 
met uitloop code 2 met aangekocht kuiken 3,0238 
 per maand 0,2520 
 met aangekocht poelje 1,4266 
 per maand 0,1189 
met uitloop code 1 met aangekocht kuiken 4,4268 
 per maand 0,3689 
 met aangekocht poelje 2,8116 
 per maand 0,2343 
 
Legbedrijven met prijsgarantie (scharrel, bruinschalig, vrije uitloop) 
met uitloop  code 2 met aangekocht kuiken 4,2793 
 per maand 0,3566 
 met aangekocht poelje 2,6819 
 per maand 0,2235 
met uitloop code 1 met aangekocht kuiken 7,1732 
 per maand 0,5978 
 met aangekocht poelje 5,5577 
 per maand 0,4631 
 
Poeljenopfok 
legbedrijven-poeljenopfok voor verrijkte kooi 0,7920 
legbedrijven-poeljenopfok voor uitloop 0,9000 
moederdieren-legrassen 1,0000 
moederdieren-slachtrassen 1,5624 

Vermeerderingsbedrijven 
moederdieren legrassen 7,2342 
moederdieren legrassen gekochte poeljen 5,1723 
moederdieren-slachtrassen (kuiken) 8,2864 
 per maand leg 1,0358 
moederdieren-slachtrassen (poelje) 5,3173 
 per maand leg 0,6647 
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Braadkippenkweek 
per opgezet kuiken prijsgarantie 0,0948 
 vrije kweker 0,0487 
 
 
MESTKALVEREN 
 
Kalvermesters 
kalvermester eigen rekening: reële ontvangsten 23,10 per kalf 
loonmesters: reële ontvangsten 23,10 per kalf 
 


