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Limburg en Hageland 
 
Appel 
Forfaitaire productie: 47.000 kg/ha 

• voor het 7de groeijaar: 7705,00 euro/ha 

• voor het 6de groeijaar: 7109,00 euro/ha 

• voor het 5de groeijaar: 6514,00 euro/ha 

• voor het 4de groeijaar: 5918,00 euro/ha 
Franchise van 2 ha 
 
Peer 
Forfaitaire productie: 35.000 kg/ha 

• voor het 9de groeijaar: 7360,00 euro/ha 

• voor het 8ste groeijaar: 6562,00 euro/ha 

• voor het 7de groeijaar: 5764,00 euro/ha 

• voor het 6de groeijaar: 5232,00 euro/ha 
Franchise van 2 ha 
 
Krieken 
Forfaitaire productie: 13.000 kg/ha 

• voor het 7de groeijaar: 4068,00 euro/ha 

• voor het 6de groeijaar: 3489,00 euro/ha 

• voor het 5de groeijaar: 2911,00 euro/ha 
Franchise van 0,25 ha. 
Geen franchise als er meer dan 1 ha is 
 
Laagstam zoete kers 
Forfaitaire productie: 9.460 kg/ha 

• voor het 8ste groeijaar: 17905,00 euro 

• voor het 7de groeijaar: 14589,00 euro 

• voor het 6de groeijaar: 12930,00 euro 

• voor het 5de groeijaar: 11272,00 euro 
Franchise van 0,25 ha 
Geen franchise als er meer dan 3 ha is 
 
Hoogstam zoete kers 
Productie: 5.525 kg/ha 
17654,00 euro/ha 
Franchise van 0,25 ha 
 
Trosbes 
Forfaitaire productie: 145 kg/are 

• voor het 4de groeijaar: 350,00 euro/are 

• voor het 3de groeijaar: 218,00 euro/are 
 
Stekelbes 
Forfaitaire productie: 80 kg/are 

• voor het 4de groeijaar: 228,00 euro/are 

• voor het 3de groeijaar: 158,00 euro/are 
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Blauwbes 
Forfaitaire productie: 75 kg/are 

• voor het 6de groeijaar: 254,00 euro/are 

• voor het 5de groeijaar: 206,00 euro/are 

• voor het 4de groeijaar: 159,00 euro/are 
Franchise van 15 are 
 
Framboos 
Forfaitaire productie: 145 kg/are 

• voor het 2de groeijaar: 872,00 euro/are 
 
Framboos substraat 
Forfaitaire productie: 195 kg/are 

• voor het 2de groeijaar: 1004,00 euro/are 

• voor het 1ste groeijaar: 777,00 euro/are 
 
Braambes 
Forfaitaire productie: 245 kg/are 

• voor het 3de groeijaar: 926,00 euro/are 

• voor het 2de groeijaar: 722,00 euro/are 
 
Braambes substraat 
Forfaitaire productie: 300 kg/are 

• voor het 2de groeijaar: 1003,00 euro/are 

• voor het 1ste groeijaar: 776,00 euro/are 
Franchise van 10 are 
 
Pruimen 
Forfaitaire productie: 7.500 kg/ha 

• voor het 8ste groeijaar: 5330,00 euro/ha 

• voor het 7de groeijaar: 4530,00 euro/ha 

• voor het 6de groeijaar: 3731,00 euro/ha 
Franchise van 35 are 
 
 

 

Oost- en West-Vlaanderen, West-Brabant 
 
Appel 
Forfaitaire productie: 54.000 kg/ha 

• voor het 7de groeijaar: 7828,00 euro/ha 

• voor het 6de groeijaar: 7156,00 euro/ha 

• voor het 5de groeijaar: 6483,00 euro/ha 

• voor het 4de groeijaar: 5810,00 euro/ha 
 
Peer 
Forfaitaire productie: 33.500 kg/ha 

• voor het 9de groeijaar: 7517,00 euro/ha 

• voor het 8ste groeijaar: 6795,00 euro/ha 

• voor het 7de groeijaar: 6073,00 euro/ha 

• voor het 6de groeijaar: 5592,00 euro/ha 
Franchise van 2 ha 
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Druiven (Hoeilaart en Overijse) 
per serre: 679,00 euro 
 
Witloof (Brabant) 
• < 50 are: 0 euro 
• > 50 en < 100 are: 16,94 euro 
• > 100 en < 200 are: 25,10 euro/are + 847,00 euro 
• > 200 are: 58,24 euro/are + 3357,00 euro 
• verkoper van gerooide wortelen 5,00 euro/are 
 
Witloof (West- en Oost-Vlaanderen, Limburg) 
• < 50 are: 0 euro 
• > 50 en < 100 are: 14,15 euro 
• > 100 en < 200 are: 20,37 euro/are + 707,50 euro 
• > 200 are: 58,24 euro/are + 2744,50 euro 
• verkoper van gerooide wortelen 5,00 euro/are 
 
Asperges 

voor 3de en 4de groeijaar: 203,00 euro/are 
 
Groenten in open lucht (Noord-West Brabant, Brusselse omgeving) 
• fijne groenten: 75,00 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: 52,00 euro/are 
 
Groenten in open lucht (Mechelen-Antwerpen) 
• fijne groenten: 102,00 euro/are 
• grove groenten: 62,00 euro/are 
• monocultuur spruiten: 159,00 euro/are 
 
Groenten in open lucht (Klein-Brabant) 
• fijne groenten: 62,00 euro/are 
• grove groenten: 38,00 euro/are 
• monocultuur spruiten: 159,00 euro/are 
 
Fijne groenten (West-Vlaanderen) 
• openlucht enige vrucht veiling: 57,00 euro/are 
• openlucht meerdere vruchten veiling: 80,00 euro/are 
• openlucht enige vrucht industrie: 35,00 euro/are 
• openlucht meerdere vruchten industrie: 51,00 euro/are 
• glasteelt verwarmd: 478,00 euro/are 
• glasteelt licht verwarmd: 343,00 euro/are 
• glasteelt niet-verwarmd: 292,00 euro/are 
 
Groenten onder glas (Rummen, Herk-de-Stad, Noorderkempen) 
• koude serre: 290,00 euro/are 
• warme serre: 290,00 euro/are 
 
Groenten onder glas (Antwerpen, Mechelen, Klein-Brabant) 
• koude serre: 286,00 euro/are 
• warme serre: 350,00 euro/are 
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Groenten (Oost-Vlaanderen) 
• verwarmde serres: 248,00 euro/are 
• niet verwarmde serres: 243,00 euro/are 
• fijne teelt: 79,00 euro/are 
• grove teelt: 35,00 euro/are 
 
Grove groenten (West-Vlaanderen) 
• bonen: 768,00 euro/ha (plukkosten ten laste van teler) 
• bonen: 500,00 euro/ha (plukkosten ten laste koper) 
• andere grove groenten: 1772,00 euro/ha 
 
Plantenkweek 
• koud glas: 4,32 euro/m² 
• warm glas: 6,28 euro/m² 
• openlucht: 116,96 euro/are 
 
Boomkweker (streek Wetteren) 
(euro/ha) producent verzender 
rozenteelt: 9347,00 11685,00 
fruitbomen: 5814,00 7269,00 
bos- en haagplanten 1659,00 2074,00 
siergoed 3676,00 4596,00 
siergoed in container 11443,00 14304,00 
 
Chrysanten (Antwerpen, Mechelen) 
• 44,00 euro/are 
 
Chrysanten (Oost- en West-Vlaanderen, Limburg) 
• 40,00 euro/are 
 
Tabakteelt 
1485,00 euro/ha 
 
Hopteelt 
• oppervlakte 0-4 ha: 1940,00 euro/ha 
• oppervlakte boven 4ha: 2627,00 euro/ha 
• voor inleg: 691,00 euro/ha 
 
Aardbeien 
 
Limburg 
 F.L 
Grondteelt 
plastiekkappen 224,00 
open lucht: gewone teelt 234,00 
open lucht: verlate teelt 212,00 
doordragers 303,00 
doordragers Driscoll’s 310,00 
Stellingenteelt (substraatteelt) 
glasserre - 2 oogsten 747,00 
glasserre - 3 oogsten 942,00 
plastiekkappen koud 488,00 
plastiekserre koud 594,00 
plastiekkappen warm 636,00 
open lucht 1 oogst 229,00 
open lucht 2 oogsten 506,00 
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Noorderkempen en Pajottenland 
 F.L 
Grondteelt 
wandelkappen 273,00 
open lucht: gewone teelt 200,00 
open lucht: verlate teelt 214,00 
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg 
 
Leuvense en Hageland 
 F.L 
Grondteelt 
wandelkappen 215,00 
open lucht: gewone teelt 215,00 
open lucht: verlate teelt 215,00 
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg 
 
West- en Oost-Vlaanderen 
 F.L 
Grondteelt 
onder glas grote kappen 
1ste oogst 221,00 
2de oogst 99,00 
kleine tunnels 230,00 
open lucht: gewone teelt 209,00 
open lucht: verlate teelt 164,00 
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg 
 
F.L.: Forfaitaire lonen in euro/are 
 
Franchise van 15 are 


