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Coronacrisis
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135 miljoen euro schade: cijfers zeggen
alles

©

Op enkele uitzonderingen na lijden alle sectoren onder de coronacrisis. Maar voor weinig
sectoren gaat het om zo’n groot percentage van de jaaromzet dat verloren dreigt te gaan.
De gevolgen voor de sierteeltsector dreigen bijgevolg groter te zijn dan voor andere sectoren. Een eerste raming maakt dit duidelijk.
Pieter Van Oost, secretaris AVBS
Ivan De Clercq

Hoeveel bedrijven zijn betrokken?
Volgens Statbel (cijfers 2018) telt
Vlaanderen 322 bedrijven met sierteelt in open lucht. Het gaat om 74
azaleabedrijven, 23 bedrijven met
snijbloemen, 18 bedrijven met perken balkonplanten, 28 bedrijven met
bloembollen en –knollen en 197
bedrijven met potplanten.
Daarnaast telt Vlaanderen 284 sierteeltbedrijven onder glas.
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Minstens even belangrijk is de boomkwekerijproductie. Voor deze sector
gaat het respectievelijk om 680 bedrijven met productie in open lucht en
15 bedrijven met productie onder
glas.

Welke waarde produceert de
Vlaamse sierteelt?
De totale productiewaarde (= omzet)
van de Vlaamse sierteelt (cijfer 2018,

departement Landbouw) bedraagt
530 miljoen euro. Daarvan komt 60%
op rekening van de boomkwekerij.
Voor de sierteeltsector in strikte zin
bedraagt de productiewaarde 208
miljoen euro. De Vlaamse productiewaarde sierteelt is goed voor 96% van
de Belgische productiewaarde. Voor
de boomkwekerij staat Vlaanderen in
voor net geen 90% van de Belgische
productiewaarde.

Boomkwekerij in volle grond:
25,44 miljoen euro verlies
20% van de omzet op jaarbasis wordt gerealiseerd tussen 15 maart en 15 april. Verwachte
omzet door de crisis zal slechts een vijfde van
de normale verkoop zijn.
Raming schade
159 miljoen euro
x 20% omzet maart-april

Raming per deelsector
in de sierteelt

x 80% minder omzet
25,44 miljoen euro

Raming schade
159 miljoen euro
x 30% omzet maart-moederdag
x 80% minder omzet

Perk- en balkonplanten:
19,89 miljoen euro verlies
85% van de omzet wordt gerealiseerd tussen
half maart en moederdag. Verwachte omzet
zal slechts 10% van de normale verkoop zijn.
Raming schade
26 miljoen euro
x 85% maart – moederdag
x 90% minder omzet
19,89 miljoen euro

38,16 miljoen euro

Kamer- en terrasplanten:
21 miljoen euro verlies
40% van de omzet wordt gerealiseerd tussen
half maart en moederdag. Verwachte omzet
door de crisis zal slechts een vierde van de
normale verkoop zijn.

Raming schade

Raming schade
70 miljoen euro
x 40% omzet in maart – moederdag
x 75% minder omzet
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Snijbloemen:
8 miljoen euro verlies
40% van de omzet wordt gerealiseerd op jaarbasis tussen half maart en moederdag. Verwachte omzet door de crisis zal slechts een
vijfde van de normale verkoop zijn.
25 miljoen euro
x 40% omzet maart – moederdag
x 80% minder omzet
8 miljoen euro

21 miljoen euro

Zaden en plantgoed:
10,33 miljoen euro verlies
82% van de omzet in zaden en plantgoed (inclusief kruiden en jonge groenteplanten)
wordt gehaald in maart tot en met mei. De
impact door de crisis zorgt voor een omzetdaling van 60% op jaarbasis.
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Azalea:
11,7 miljoen euro verlies
30% van de omzet wordt gerealiseerd tussen
half maart en moederdag. Verwachte omzet
door de crisis zal slechts 20% van de normale
verkoop zijn.
Raming schade
49 miljoen euro
x 30% omzet in maart – moederdag
x 80% minder omzet
11,76 miljoen euro

Sterke export wordt zwakte
Export is erg belangrijk voor de
Vlaamse sierteelt en boomkwekerij.
De sector exporteert voor zo’n 606
miljoen euro. Onze buurlanden zijn
onze belangrijkste exportpartners. Er
is ook doorvoer van voornamelijk
snijbloemen. De export die wegvalt,
speelt sterk in het nadeel van de
sierteelt. Vlaanderen is als kleine,
productieve regio in het hart van de

Vul de sierteeltbarometer in en
hou ons zo op de hoogte!
De huidige crisis die de sierteeltsector doormaakt, is ongezien. De
afgelopen periode zijn er reeds vele
inspanningen gedaan om de economische situatie van onze sector in
kaart te brengen. Dit voornamelijk
om de impact van de sector te
kaderen en de overheid te overtuigen om in een noodfonds te voorzien. AVBS wil deze cijfers en informatie nog verder verfijnen en doet
hiervoor een beroep op al zijn
leden. Aan de hand van een enquête op de AVBS-website trachten
wij in tien hoofdvragen in kaart te
brengen wat de situatie is op de
sierteeltbedrijven, productie en
tuinaanleg. Bedankt alvast voor
jullie massale medewerking zodat
we een sterk dossier kunnen opmaken.
De bevraging is terug te vinden op
www.avbs.be. n
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Boomkwekerij in pot:
38,16 miljoen euro verlies
30% van de omzet wordt op jaarbasis gerealiseerd tussen half maart en 10 mei (moederdag). Verwachte omzet door de crisis zal
slechts een vijfde van de normale verkoop zijn.

Raming schade
21 miljoen euro
x 82% omzet in maart - mei
x 60% minder omzet
10,33 miljoen euro

Europese consumentenmarkt extra
kwetsbaar voor grensbeperkingen,
nationale reflexen in bevoorrading en
aankoop en zal dus extra negatief
effect hiervan ondervinden.

Wat zijn de eerste
schaderamingen?
AVBS maakte een eerste schaderaming voor alle deelsectoren. Belangrijk om weten is dat deze raming

gebeurd is vooraleer België alle nietnoodzakelijke winkels sloot op woensdag 18 maart. Het valt te vrezen dat
onderstaande raming nog zwaarder
zal uitvallen, wanneer de uitgevaardigde maatregelen langer van kracht
zouden blijven of nog strenger zouden
worden. Voor alle deelsectoren opgeteld komen we uit op een voorlopig
geschatte verliespost van 134,58
miljoen euro voor de brede sierteeltsector. n
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