LANDbouwINKoMEN 2015

LICHTE OMZETDALING SIERTEELTSECTOR
Boerenbond berekende het Vlaamse landbouwinkomen 2015 en noteert een verdere daling van 1%
ten opzichte van de dramatische daling in 2014, waarin het landbouwinkomen terugliep met 19%
tegenover 2013. Ondanks de gedaalde kosten blijft het inkomen zwaar onder druk staan. In de
sierteelt wordt de boomkwekerijsector geplaagd door verdere prijsdalingen.
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s De totale Belgische sierteeltomzet bestaat voor 45% uit sierplanten en
voor 55% uit boomkwekerijproducten
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LICHTE OMZETDALING IN de SIERTEELTSECTOR
De sierteelt heeft een aandeel van 9,31% in de totale productiewaarde van de Vlaamse land- en tuinbouw. De cijfers voor
de sierteeltsector laten in 2015 geen al te gunstige evolutie
noteren. De globale omzet van de sector daalt met ongeveer
2% in vergelijking met 2014. Dit gegeven is de resultante van
wisselende ontwikkelingen in de verschillende deelsectoren.
De globale omzet van sierplanten stijgt licht (+ 1,3%) tegenover 2014, maar voor de boomkwekerijsector zal naar
schatting een omzetdaling van bijna 5% opgetekend worden.
De totale omzet van de sierteeltsector bestaat voor 45% uit
sierplanten en voor 55% uit boomkwekerijproducten.
Voor bloembollen en – knollen blijven de geproduceerde
hoeveelheden gelijk, terwijl de gerealiseerde prijzen 1 à 2%
lager zullen uitvallen. Snijbloemen noteren een aanzienlijke daling qua aanvoer (- 11,5%) maar daar tegenover staat
een prijsverbetering met 5%. Azaleatelers kennen zowel
een daling van de geproduceerde hoeveelheden (- 3%) als
van de prijzen (- 5%). De productiedaling vloeit voort uit het
relatief groot aantal stoppende bedrijven. De productie van
andere kamerplanten is gestabiliseerd na een lange periode
van daling. Tegelijk zijn de prijzen met 2% gestegen. Voor
perkplanten is er een betere prijsvorming (+ 4,5%), terwijl
de productie terugvalt (- 5%). Voor potchrysanten daalt
de productie eveneens (- 3%), terwijl de prijs op hetzelfde
niveau blijft als in 2014. De voorbije 10 jaar daalde het areaal
potchrysanten aanzienlijk (- 40%). De laatste 2 jaar stabiliseert de oppervlakte.
In de boomkwekerijsector daalden de geproduceerde hoeveelheden licht, terwijl de prijzen verder onder druk staan.
Het probleem situeert zich voornamelijk in de afzet. Naast de
besparingen van de diverse overheden staan ook de exportmarkten onder druk waaronder ook Rusland, wat gevoeld
wordt in de prijsvorming.
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De raming van het Vlaamse landbouwinkomen gebeurt op
basis van gegevens van producties en van evoluties van prijzen van de eerste 8 maanden van het jaar. Die worden vervolgens geëxtrapoleerd op jaarbasis. Algemeen kan gesteld
worden dat de productiewaarde in de plantaardige sector
met 13% stijgt. De plantaardige sectoren bleven in grote
mate gespaard van de gevreesde droogte in het voorjaar.

DIRECTE KOSTEN DALEN MET 4%
De directe kosten zijn globaal gedaald. Zo is de gemiddelde
prijs van meststoffen licht gedaald (- 1%), voornamelijk door
een terugval van de prijzen van ammoniumnitraat (- 5%) en
kaliumchloride (- 6,5%). De prijzen van andere meststoffen (vloeibare stikstof, samengestelde meststoffen) bleven
stabiel of kenden zelfs een stijging. Tegelijk daalde ook het
gebruik van meststoffen.

De energieprijzen kenden in de eerste 8 maanden van 2015
een daling met 16% in vergelijking met dezelfde periode van
2014. Het meest opvallend was de daling van de prijs van
de extra zware stookolie (- 39%). Ook de prijzen van diesel
(- 13,2%) en gas (- 5,8%) liepen terug. Opvallend is wel dat
de elektriciteitsprijs toenam. Dit is een gevolg van verdere
stijgingen van de diverse heffingen en van de nettarieven.
LANDBOUWINKOMEN blijft ver onder niveau 20032007
Omgerekend in voltijdse arbeidskrachten zijn er in 2015 op
de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven nog 36.357 personen
aan het werk. Het gemiddeld inkomen per voltijdse arbeidskracht in de land- en tuinbouw bedraagt € 20.704 en zal naar
verwachting in 2015 53% lager liggen dan het gemiddeld
inkomen van de loon- en weddetrekkenden in Vlaanderen. n

s Evolutie land- en tuinbouwinkomen (familiale en niet-familiale landbouw) versus inkomen loon- en weddetrekkenden in Vlaanderen (in €)

AI = arbeidsinkomen, VAK = voltijdse arbeidskracht (zelfstandigen +
loontrekkenden) - (*) AI met toeslag melk en varkens
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