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SIERTEELT, REDELIJK VOOR TUINAANLEG
Eind 2014 eindigde met een licht herstel voor de energie-intensieve bedrijven, maar toonde een
minder rooskleurige situatie in de boomkwekerij. Dit laatste zet zich nu door, vooral in de containerteeltsector, maar ook bij vollegrondsteelten. Daarenboven is er jammer genoeg ook opnieuw
sprake van achteruitgang in de bloemisterij en snijbloemensector en rapporteren enkel de tuinaanlegbedrijven stabiliteit tot lichte groei.
Koen Tierens, secretaris
Algemeen dalende omzet én winst in kwartaal 1
We kunnen nu voor het derde jaar op rij de omzet en winst
rapporteringen van onze bedrijven vergelijken. Iedereen
herinnert zich het erg slechte jaar 2013, waar ondermeer
een erg koud eerste kwartaal de aanzet was voor een zeer
moeilijk voorjaar. Daarop volgde al enig herstel in het
najaar dat zich ook kon doorzetten in het eerste kwartaal
2014. Nu blijkt uit de cijfers dat het eerste kwartaal van dit
jaar echter opnieuw een domper is voor veel bedrijven.
*UDʖHNHQHQWRQHQGHDOJHPHQHVLWXDWLHYRRUEHdrijven sierteelt (90%) of tuinaanleg (10%) die reageerden
op onze bevraging. We noteren bij ruim de helft van deze
bedrijven telkens een daling van de omzet of winst. Een
stijging van de omzet wordt slechts door een kwart van de
bedrijven aangegeven, maar amper 11% rapporteert ook
een stijging van de winst.
Hieruit blijkt dat gemaakte kosten minder terugverdienbaar zijn. Het is niet meteen duidelijk of dit komt door een
effectieve stijging van de kosten of door weliswaar meer
verkoop maar tegen mindere prijzen, of misschien wel door
beide! Beide worden alvast op veel van onze vergaderingen
aangegeven en kunnen ook blijken uit onderstaande cijfers.
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V *UDʖHN. Vergelijkende kwartaalomzet Q1_2015 versus 2014 voor
sierteelt en tuinaanleg

V *UDʖHN. Vergelijkende kwartaalwinst Q1_2015 versus 2014 voor
sierteelt en tuinaanleg
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V *UDʖHN. Betalingstermijn in de boomkwekerij zoals gerapporteerd in
kwartaal 1 2015

Aanhoudende druk in de boomkwekerij
In 2014 werd al duidelijk dat de druk op de boomkwekerijsector stijgend was. Deze situatie zet zich duidelijk door. Bij
ruim tweederde tot zelfs 70% van de bedrijven wordt een
winst- of omzetdaling doorgegeven. Eén van de oorzaken
is blijkbaar het verlies van klanten, want ruim de helft van
DOOHERRPWHOHUVGLHUHDJHHUGHQJHHIWGLWDDQ ]LHJUDʖHN
 0HHUVSHFLʖHNLQGHFRQWDLQHUWHHOWVHFWRULVGLW]HOIVKHW
geval voor 63% van de respondenten, daar waar dit slechts
speelt voor 38% bij vollegrondsbedrijven. Ook de betalingstermijnen in de boomkwekerij zijn een aandachtspunt,
ZDQWVWUXFWXUHHOKRRJ ]LHJUDʖHN HQERYHQGLHQJHHIW
41% van de respondenten aan dat deze nog stijgen.
Terugval in de bloemisterij- of snijbloemenbedrijven
Na een erg moeilijk 2013 en enig herstel in 2014, gaat het
eerste kwartaal van 2015 voor veel bloemisterij- of snijbloemenbedrijven opnieuw gepaard met een achteruitgang.
*UDʖHNHQHQWRQHQUHVSHFWLHYHOLMNGHHYROXWLHVYRRU
omzet en winst op de bedrijven. Opvallend daarbij is het
gegeven dat ongeveer een vierde nog spreekt over omzetstijging, maar dat geen enkel bedrijf ook aangeeft daardoor
meer winst over te houden. Uiteraard is alles relatief, maar
het onderstreept toch de problematiek van een fel onder
druk staande rendabiliteit voor deze bedrijven. In vergelijking tot de boomkwekerij is de betalingstermijn hier iets
minder een probleem. Deze is voor slechts 12% van de
bedrijven langer dan 60 dagen en wordt ook door 84% van
de respondenten als stabiel omschreven.
Stabiliteit tot vooruitgang in de tuinaanleg
Een betere situatie wordt gerapporteerd door de tuinaanQHPHUVGLHRSGHHQTX¬WHKHEEHQJHUHDJHHUG*UDʖHN
toont dat de helft van die bedrijven een stabiele omzet kon
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genereren in 2015 in vergelijking tot 2014 en de andere
helft zijn omzet kon doen stijgen. Slechts een vierde van de
bedrijven geeft echter ook een winststijging aan. Dit bevestigt de trend dat de kosten stijgen, zoals ook al in de andere
groene sectoren werd gemeld. Q

HELP MEE OM ONZE ACTUELE SIERTEELTTOESTAND IN KAART TE BRENGEN
De AVBS sierteeltbarometer is onze eigen graadmeter die
polst naar enkele bedrijfseconomische parameters waarmee we trends in de verschillende deelsectoren cijfermatig opvolgen.
De vergelijkende resultaten van de voorbije twee jaar en
kwartaal 1 van 2015 vindt u online in het Kenniscentrum
op www.avbs.be onder ‘Sierteeltbarometer’.
De gegevens worden anoniem verwerkt en geven ons allemaal een goed beeld van de sectorsituatie. Wij koppelen
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dit terug via ons vakblad en onze website.
De gegevens konden wij enkel verzamelen door de medewerking van onze leden en zijn voor de onderbouwing van
vragen aan de overheid of andere initiatieven van groot
belang.
Binnenkort worden de gegevens van kwartaal 2 van 2015
opgevraagd. Wij hopen dan ook op een ruime respons bij
het verstrekken van de nodige informatie! Q
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