BELASTINGEN
Seizoenlonen 2021

Vlaams Agrarisch Centrum
Burgemeester Maenhautstraat 44E – 9820 Merelbeke

Limburg en Hageland
Appel
Forfaitaire productie: 51.000 kg/ha
• voor het 7de groeijaar: 7824,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar: 7192,00 euro/ha
• voor het 5de groeijaar: 6561,00 euro/ha
• voor het 4de groeijaar: 5930,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
Peer
Forfaitaire productie: 34.500 kg/ha
• voor het 9de groeijaar: 6732,00 euro/ha
• voor het 8ste groeijaar: 6014,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar: 5297,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar: 4819,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
Krieken
Forfaitaire productie: 3.200 kg/ha
• voor het 7de groeijaar: 1189,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar: 1041,00 euro/ha
• voor het 5de groeijaar: 893,00 euro/ha
Franchise van 0,25 ha.
Geen franchise als er meer dan 1 ha is
Laagstam zoete kers
Forfaitaire productie: 3.780 kg/ha
• voor het 8ste groeijaar: 10394,00 euro
• voor het 7de groeijaar: 8571,00 euro
• voor het 6de groeijaar: 7659,00 euro
• voor het 5de groeijaar: 6748,00 euro
Franchise van 0,25 ha
Geen franchise als er meer dan 3 ha is
Hoogstam zoete kers
Productie: 1.575 kg/ha
6748,00 euro/ha
Franchise van 0,25 ha
Trosbes
Forfaitaire productie: 125 kg/are
• voor het 4de groeijaar: 311,00 euro/are
• voor het 3de groeijaar: 200,00 euro/are
Stekelbes
Forfaitaire productie: 65 kg/are
• voor het 4de groeijaar: 215,00 euro/are
• voor het 3de groeijaar: 154,00 euro/are
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Blauwbes
Forfaitaire productie: 75 kg/are
• voor het 6de groeijaar: 260,00 euro/are
• voor het 5de groeijaar: 212,00 euro/are
• voor het 4de groeijaar: 163,00 euro/are
Franchise van 15 are
Framboos
Forfaitaire productie: 150 kg/are
• voor het 2de groeijaar: 866,00 euro/are
Framboos substraat
Forfaitaire productie: 195 kg/are
• voor het 2de groeijaar: 958,00 euro/are
• voor het 1ste groeijaar: 744,00 euro/are
Braambes
Forfaitaire productie: 280 kg/are
• voor het 3de groeijaar: 981,00 euro/are
• voor het 2de groeijaar: 759,00 euro/are
Braambes substraat
Forfaitaire productie: 310 kg/are
• voor het 2de groeijaar: 986,00 euro/are
• voor het 1ste groeijaar: 763,00 euro/are
Franchise van 10 are
Pruimen
Forfaitaire productie: 4.250 kg/ha
• voor het 8ste groeijaar: 2914,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar: 2477,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar: 2040,00 euro/ha
Franchise van 35 are

Oost- en West-Vlaanderen, West-Brabant
Appel
Forfaitaire productie: 55.000 kg/ha
• voor het 7de groeijaar: 7626,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar: 6951,00 euro/ha
• voor het 5de groeijaar: 6276,00 euro/ha
• voor het 4de groeijaar: 5601,00 euro/ha
Peer
Forfaitaire productie: 34.000 kg/ha
• voor het 9de groeijaar: 7154,00 euro/ha
• voor het 8ste groeijaar: 6473,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar: 5792,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar: 5337,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
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Druiven (Hoeilaart en Overijse)
per serre: 655,00 euro
Witloof (Brabant)
• < 50 are: 0 euro
• > 50 en < 100 are: 16,35 euro
• > 100 en < 200 are: 24,22 euro/are + 817,50 euro
• > 200 are: 56,20 euro/are + 3239,50 euro
• verkoper van gerooide wortelen 4,30 euro/are
Witloof (West- en Oost-Vlaanderen, Limburg)
• < 50 are: 0 euro
• > 50 en < 100 are: 13,65 euro
• > 100 en < 200 are: 19,66 euro/are + 682,50 euro
• > 200 are: 56,20 euro/are + 2648,50 euro
• verkoper van gerooide wortelen 4,30 euro/are
Asperges
voor 3de en 4de groeijaar: 196,00 euro/are
Groenten in open lucht (Noord-West Brabant, Brusselse omgeving)
• fijne groenten: 72,00 euro/are
• grove groenten: 45,00 euro/are
Groenten in open lucht (Leuven, Oost-Brabant, Limburg, Noorderkempen)
• fijne groenten: 92,00 euro/are
• grove groenten: 55,00 euro/are
Groenten in open lucht (Mechelen-Antwerpen)
• fijne groenten: 98,00 euro/are
• grove groenten: 60,00 euro/are
• monocultuur spruiten: 181,00 euro/are
Groenten in open lucht (Klein-Brabant)
• fijne groenten: 59,00 euro/are
• grove groenten: 36,00 euro/are
• monocultuur spruiten: 181,00 euro/are
Fijne groenten (West-Vlaanderen)
• openlucht enige vrucht veiling: 58,00 euro/are
• openlucht meerdere vruchten veiling: 77,00 euro/are
• openlucht enige vrucht industrie: 33,00 euro/are
• openlucht meerdere vruchten industrie: 49,00 euro/are
• glasteelt verwarmd: 498,00 euro/are
• glasteelt licht verwarmd: 338,00 euro/are
• glasteelt niet-verwarmd: 279,00 euro/are
Groenten onder glas (Rummen, Herk-de-Stad, Noorderkempen)
• koude serre: 280,00 euro/are
• warme serre: 280,00 euro/are
Groenten onder glas (Antwerpen, Mechelen, Klein-Brabant)
• koude serre: 281,00 euro/are
• warme serre: 345,00 euro/are
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Groenten (Oost-Vlaanderen)
• verwarmde serres: 243,00 euro/are
• niet verwarmde serres: 239,00 euro/are
• fijne teelt: 76,00 euro/are
• grove teelt: 34,00 euro/are
Grove groenten (West-Vlaanderen)
• bonen: 955,00 euro/ha (plukkosten ten laste van teler)
• bonen: 430,00 euro/ha (plukkosten ten laste koper)
• andere grove groenten: 1684,00 euro/ha
Plantenkweek
• koud glas: 4,17 euro/m²
• warm glas: 6,06 euro/m²
• openlucht: 112,87 euro/are
Boomkweker (streek Wetteren)
(euro/ha)
producent verzender
rozenteelt:
9020,00 11276,00
fruitbomen:
5610,00
7014,00
bos- en haagplanten 1601,00 2001,00
siergoed
3547,00 4435,00
siergoed in container 11042,00 13803,00
Chrysanten (Antwerpen, Mechelen)
• 43,00 euro/are
Chrysanten (Oost- en West-Vlaanderen, Limburg)
• 39,00 euro/are
Tabakteelt
1433,00 euro/ha
Hopteelt
• oppervlakte 0-4 ha: 1872,00 euro/ha
• oppervlakte boven 4ha: 2535,00 euro/ha
• voor inleg: 667,00 euro/ha
Aardbeien
Limburg

F.L
Grondteelt
plastiekkappen
213,00
open lucht: gewone teelt 217,00
open lucht: verlate teelt
204,00
doordragers
304,00
doordragers Driscoll’s
295,00
Stellingenteelt (substraatteelt)
glasserre - 2 oogsten
712,00
glasserre - 3 oogsten
901,00
plastiekkappen koud
467,00
plastiekserre koud
568,00
plastiekkappen warm
604,00
open lucht 1 oogst
223,00
open lucht 2 oogsten
476,00
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Noorderkempen en Pajottenland
F.L
Grondteelt
wandelkappen
260,00
open lucht: gewone teelt 186,00
open lucht: verlate teelt
213,00
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg
Leuvense en Hageland

F.L
Grondteelt
wandelkappen
200,00
open lucht: gewone teelt 200,00
open lucht: verlate teelt
200,00
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg
West- en Oost-Vlaanderen

F.L
Grondteelt
onder glas grote kappen
1ste oogst
209,00
2de oogst
99,00
kleine tunnels
219,00
open lucht: gewone teelt 196,00
open lucht: verlate teelt
159,00
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg
F.L.: Forfaitaire lonen in euro/are
Franchise van 15 are
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