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MACHINESECTOR ONDERVINDT
CRISIS IN DE LANDBOUW
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Uit het economisch rapport van toeleveringsfederatie Fedagrim blijkt dat 2016 een daling
in omzet betekende voor veel machinefabrikanten en constructeurs van bedrijfsgebouwen. De omzet bleef gemiddeld wel vergelijkbaar met die van 2015 maar er werden minder, maar wel grotere machines verkocht. Bij de melkinstallaties en -stallen liet de crisis
in de melkveehouderij zich duidelijk voelen. – Naar: Economisch rapport, Fedagrim
dwongen de uitgaven in het oog hield, is
niet verwonderlijk. Johan Colpaert,
voorzitter van Fedagrim: “De boeren
verdienen niet veel, en dat voelen we in
de handel.” De verkoop van tractoren van
50 pk of meer lag in 2015 voor het eerst
sinds lang onder de 2000 stuks (tabel 1).
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Fedagrim is de Belgische federatie van de
toeleveranciers van machines, gebouwen,
uitrustingen voor de landbouw en groenvoorzieningen. Deze federatie telt 137
leden in vier groepen: tractoren en landbouwmachines (42), veeteeltuitrusting en
stallenbouw (21), materiaal voor tuin en
groene zones (28) en distributie (68).
Sommige bedrijven zijn lid van meerdere
groepen.
In het Economisch Dossier houdt Fedagrim de resultaten en prestaties van de
toeleveringsbedrijven van uitrustingen en
machines aan de land- en tuinbouwsector tegen het licht.

De Belgische machinesector
is goed voor 6% van de
Europese productie.

Tractoren en machines
De Belgische machinesector is goed voor
6% van de Europese productie. Wereldwijd zijn we de zevende exporteur van
machines. Opmerkelijk is dat deze sector
overwegend West-Vlaams is. Bovendien
is er een sterke symbiose met groenteen aardappelverwerking.
Dat een flink deel van de Belgische
land- en tuinbouwers in 2015 noodge-

In 2014 waren er dat nog 2389 of 418
meer dan in 2016. Bij de kleine tractoren,
met een vermogen kleiner dan 50 pk, zien
we dat de groei van de voorbije jaren zich
doorzet. In 2015 werden er 521 stuks
verkocht tegenover 453 stuks in 2013 en
514 in 2014. In heel wat gevallen zijn hier
paardenhouders en hobbyboeren voor
verantwoordelijk.
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Er werden ook minder machines verkocht.
Het aantal verkochte verreikers daalde
van 709 in 2014 naar 667 in 2015. Ook bij
de ploegen zien we een achteruitgang van
451 in 2014 naar 309 in 2015. Voorts
werden er ook minder kunstmeststrooiers
(363 tegenover 476), maaiers (547 tegenover 729), harken (447 tegenover 529) en
persen verkocht. Het aantal vlindermaaiers dat verkocht werd, ging wel omhoog
(van 12 in 2014 naar 16 in 2015).

Melkinstallaties
Het aantal investeringen in nieuwe stal
uitrustingen en landbouwmachines is in
2015 flink gedaald. Ook in de eerste
jaarhelft van vorig jaar hadden stallenbouwers en machineverkopers opmerkelijk minder opdrachten dan in de jaren
voordien. Opvallend zijn de lage cijfers in
de melkveehouderij. Door de slechte
melkprijzen werd er fors minder geïnvesteerd (tabel 2). Bedrijven met een robot
waren in 2015 goed voor 48% van de
investeringen, een stijging die zich jaar
na jaar doorzet. Ook het aantal verkochte
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MECHANISATIE

Aantal

New Holland

520

John Deere

328

Deutz-Fahr

280

Case IH

188

Fendt

172

Massey Ferguson

133

Valtra

77

Claas

75

Steyr

49

Kubota

44

Mc Cormick

18

JCB

16

Same

11

Lamborghini

10

Andere (minder dan 10 stuks)
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Totaal

1.971
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Tabel 2 Verkoop van melkinstallaties in België
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Visgraatmelkstallen

56

64

40

13

1600

Zij-aan-zijmelkstallen

33

37
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Draaimelkstallen

11

13
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Bedrijven met robot
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64
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31
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melkinstallaties zijn er sinds 2010 geen
cijfers meer bekend (privacywetgeving).
De sector ziet de toekomst hoopvol
tegemoet. Dat uit zich onder meer in de
stijging van het gemiddeld aantal werknemers per dealer. In het laatste decennium (2006-2015) ging het gemiddeld
aantal werknemers (voltijdse equivalenten, VTE) zowel wij de landbouwdealers
(van 4,9 naar 5,0 VTE), tuindealers (van
5,4 naar 5,6 VTE) en dealers voor materiaal voor de melkveehouderij (van 4,7 naar
5,5 VTE) omhoog. In de melkveehouderij
is de stijging opmerkelijk, in de twee
andere sectoren bleef de werkgelegenheidsgraad vrijwel stabiel. n
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Figuur 1 Omzet landbouw-, tuindealers en
dealers van materiaal voor melkinstallaties
- Bron: Fedagrim 2006-2015
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De sector die machines levert voor
tuinliefhebbers heeft geen last van de
crisis. Het cliënteel onder tuinliefhebbers, paardenliefhebbers en hobbyboeren blijkt te groeien, wat onder meer
voelbaar is in de markt van de kleine
tractoren. Fedagrim stelt vast dat die
verschuiving ook tot uiting komt bij de
vlotheid waarmee de betalingen binnenkomen. Het gemiddeld aantal dagen
klantenkrediet daalde bij de tuindealers
van 54 naar 42 dagen in 2015. Bij de
kleinere landbouwdealers voltrok zich

Merk

bo

Tuin en groene sectoren

Tabel 1 In België ingeschreven tractoren van
50 pk of meer in 2015 - Bron: Fedagrim
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melkkoeltanks ging omhoog van 166 in
2014 naar 183 in 2015. Het aandeel tanks
van 10.000 liter of meer bedroeg 75%,
ook hier zet zich de laatste jaren een
stijging door.
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een omgekeerde beweging. Tussen 2014
en 2015 steeg het aantal dagen klantenkrediet van gemiddeld 60 naar 109. Die
vaststelling legt de vinger op een sluimerende wonde. Als gevolg van die ontwikkeling steeg bij de dealers het aantal
dagen betalingsuitstel dat ze ‘nemen’
van gemiddeld 71 naar 80. Fedagrim
vraagt zich af of deze tendens zich zal
doorzetten of toch eerder een tijdelijk
fenomeen is.

Toekomst
De omzetcijfers van de leden van Fedagrim vertonen de laatste vijf jaar
dalende cijfers (figuur 1). Bij de landbouwdealers werd in 2015 het laagste
omzetcijfer genoteerd van de laatste tien
jaar. Voor de dealers van materiaal voor

Dit artikel is gebaseerd op de cijfers uit het
Economisch Dosssier van Fedagrim dat op
8 december werd voorgesteld. Het volledige dossier vind je op www.fedagrim.be/
nl/nieuws/economisch-dossier-fedagrim.
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