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VOORWOORD 

We willen alle landbouwers en boekhouders van de afdeling Monitoring en Studie bedanken voor het 

nauwgezet bijhouden van de landbouwboekhoudingen. Dit rapport  kon enkel tot stand komen door 

hun onvoorwaardelijke inzet.  
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1 INLEIDING 

Vanuit het beleid en de verschillende stakeholders in de land- en tuinbouw is er een groeiende vraag 

naar cijfers over en inzicht in de economische situatie van de verschillende sectoren. Het 

bedrijfseconomisch thema is daarnaast prominent aanwezig in de beleidsbrief Landbouw en Visserij 

2015-2016 en in de dagelijkse werking van het Departement Landbouw en Visserij.  

Dit rapport levert hieraan een bijdrage. Het biedt een overzicht van opbrengsten, kosten en marges van 
een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw voor de periode 2009–2013. Het gaat meer bepaald om 
dierlijke productie (varkens, rundvee, pluimvee), akkerbouw, fruit, en groenten in openlucht. De 
resultaten zijn afkomstig van 720 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het 
Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN wordt beheerd door de afdeling Monitoring en Studie 
van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het vloeit voort uit de 
verplichting om bedrijfseconomische gegevens aan te leveren aan het Informatienetwerk 
Landbouwboekhoudingen (ILB) of Farm Accountancy Data Network (FADN) van de Europese Commissie.  

Het rapport vangt aan met een beknopt methodologisch luik. Dat gaat in op de selectie van de bedrijven 

en de afbakening van de bedrijfstakken. Daarnaast staan we stil bij de verschillende opbrengsten en 

kostenposten en de delers ten opzichte waarvan die uitgedrukt worden. In een tweede deel van het 

rapport worden de resultaten per sector en bedrijfstak in tabelvorm gepresenteerd.  
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2 METHODOLOGIE 

  

2.1 SELECTIE BEDRIJVEN EN AFBAKENING BEDRIJFSTAKKEN 

Per sector worden aparte resultatenrekeningen opgebouwd. Voor de plantaardige sector wordt er een 
resultatenrekening opgezet per bedrijfstak (bv. wintertarwe, suikerbieten). In de dierlijke sector kan een 
resultatenrekening opgezet worden per bedrijfstak, maar kunnen bepaalde bedrijfstakken ook 
samengenomen worden. Er wordt dan een resultatenrekening opgesteld voor een bedrijfstak(groep). 
Voor een bepaalde sector kunnen dan verschillende resultatenrekeningen opgebouwd worden. Zo 
wordt voor de sector melkveehouderij o.a. een resultatenrekening gemaakt voor de bedrijfstakgroep 
melkvee, waarin zowel de bedrijfstak melkkoeien als de bedrijfstak jongvee mee opgenomen worden, en 
wordt er een resultatenrekening gemaakt voor melkkoeien, waarin enkel de bedrijfstak melkkoeien 
opgenomen wordt. Per bedrijfstak(groep) worden voorwaarden opgelegd. Als de bedrijven voldoen aan 
de voorwaarden, worden ze opgenomen in de analyse. Er worden geen voorwaarden van specialisatie 
opgelegd. Dat houdt in dat, mits voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden, voor een gemengd 
akkerbouw-varkensbedrijf de bedrijfstakken varkens opgenomen worden in de resultatenrekening van 
de varkens en de bedrijfstakken akkerbouw in de resultatenrekening van de akkerbouw.  

In de resultatenrekening worden enkel de kosten en opbrengsten weergegeven van de bedrijfstakken 
die opgenomen zijn. Dat houdt in dat de kosten en opbrengsten gemaakt voor andere bedrijfstakken op 
een bedrijf niet meegenomen worden. In het gemengd akkerbouw-varkensbedrijf zullen de kosten die 
gemaakt worden voor de teelten dan ook niet opgenomen worden in de resultatenrekening van de 
varkens. Kosten en opbrengsten gemaakt op het bedrijf (bedrijfsniveau) worden toegewezen aan de 
verschillende op het bedrijf aanwezige bedrijfstakken (bedrijfstakniveau). Alle kosten en opbrengsten 
zijn exclusief btw. De basisperiode voor het bijhouden van de boekhoudingen valt steeds samen met het 
kalenderjaar. 

Hierna wordt per bedrijfstak(groep) beschreven welke bedrijfstakken mee opgenomen worden en welke 
voorwaarden opgelegd worden aan de bedrijven. Vanwege de specificiteit van biologische teelt en 
productie worden deze nergens mee opgenomen. Deel 3.1 geeft een overzicht van de dierlijke en deel 3.2 
van de plantaardige productie  

 

2.1.1 Dierlijke productie 

2.1.1.1 Varkens 

Fokvarkens 

De bedrijfstakken biggen, zeugen, beren, opfokzeugen en opfokberen worden opgenomen en enkel 
bedrijven met minstens 75 zeugen worden geselecteerd. 

Afmesting 

De bedrijfstak vleesvarkens wordt opgenomen en enkel bedrijven met meer dan 300 vleesvarkens 
worden geselecteerd.  
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Gesloten varkenshouderij 

De bedrijfstakken biggen, zeugen, beren, opfokzeugen, opfokberen en vleesvarkens worden opgenomen 
en enkel bedrijven met minstens 75 zeugen én minstens 300 vleesvarkens worden geselecteerd. Een 
bedrijf wordt als gesloten beschouwd als minder dan 25% van de biggen aangekocht of verkocht wordt. 

Vleesvarkens op contract 

De bedrijfstak vleesvarkens op contract wordt opgenomen. Enkel bedrijven met minstens 150 
vleesvarkens op contract worden geselecteerd.  

2.1.1.2 Rundvee 

Gesloten vleesveehouderij 

De bedrijfstakken zoogkoeien, vrouwelijk jongvee van zoogkoeien en mannelijke jongvee van 
zoogkoeien worden opgenomen. Er moeten minstens 10 zoogkoeien zijn en niet meer dan 25% van de 
zoogkoeien mag aangekocht zijn. Daarnaast wordt een gesloten bedrijf gedefinieerd als een bedrijf 
waarbij minder dan 25% van het jongvee aangekocht of verkocht wordt. De voorwaarde wordt 
afzonderlijk opgelegd voor het mannelijk en het vrouwelijk jongvee. Het percentage wordt berekend als 
de verhouding aangekocht jongvee van minder dan 1 jaar oud ten opzichte van de som van het aantal 
geboren jongvee en het aantal aangekocht jongvee van minder dan 1 jaar, en als de verhouding 
verkocht jongvee van minder dan 1 jaar oud ten opzichte van de som van het aantal geboren jongvee 
en het aantal aangekocht jongvee van minder dan een jaar (verminderd met het aantal gestorven 
jongvee).  

Zoogkoeien (incl. vrouwelijk jongvee) 

De bedrijfstakken zoogkoeien en vrouwelijk jongvee van zoogkoeien worden opgenomen. Er moeten 
minstens 10 zoogkoeien zijn en niet meer dan 25% van de zoogkoeien mag aangekocht zijn. 

Vleesstieren  

De bedrijfstak mannelijk jongvee van zoogkoeien wordt opgenomen. Er moeten minstens 10 stuks 
mannelijk jongvee zijn en minder dan 25% van het mannelijk jongvee mag aangekocht of verkocht 
worden. Dat wordt berekend als de verhouding aangekocht jongvee van minder dan 1 jaar oud ten 
opzichte van de som van het aantal geboren mannelijk jongvee en het aantal aangekocht mannelijk 
jongvee van minder dan 1 jaar, en de verhouding verkocht jongvee van minder dan 1 jaar oud ten 
opzichte van de som van het aantal geboren jongvee en het aantal aangekocht jongvee van minder dan 
een jaar (verminderd met het aantal gestorven mannelijk jongvee). Het gaat hier dus om bedrijven die 
in hoofdzaak stieren geboren op het eigen bedrijf afmesten.  

Aankoop vleesstieren 

De bedrijfstak mannelijk jongvee van zoogkoeien wordt opgenomen. Enkel bedrijven met minstens 10 
stuks mannelijk jongvee worden beschouwd. Daarnaast worden enkel bedrijven opgenomen waarbij 
meer dan twee derde (66%) van het mannelijk jongvee aangekocht wordt. In tegenstelling tot de vorige 
categorie gaat het om bedrijven die vooral stieren van een bepaalde leeftijd aankopen en verder 
afmesten.  

Vaarzen zoogvee 

De bedrijfstak vrouwelijk jongvee van zoogkoeien wordt opgenomen. Enkel bedrijven met minstens 10 
vaarzen worden opgenomen.  

Voor deze bedrijfstak worden geen opbrengsten weergegeven omdat het veelal om interne overgangen 
gaat waarbij tabelwaarden gebruikt worden in plaats van werkelijke verkoopprijzen. Bovendien is de 
opfok van het jongvee veelal geen doel op zich, maar staat het in functie van de vleesproductie.  
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Melkvee 

De bedrijfstakken melkkoeien, vrouwelijk jongvee melkvee, mannelijk jongvee melkvee en reforme 
melkkoeien worden opgenomen. Enkel bedrijven die minstens 100.000 liter melk produceren en waarbij 
de gemiddelde melkproductie per koe boven de 4.000 l per koe ligt worden geselecteerd. 

Melkkoeien 

De bedrijfstakken melkkoeien en reforme melkkoeien worden opgenomen. Enkel bedrijven die minstens 
100.000 liter melk produceren en waarbij de gemiddelde melkproductie per koe boven de 4.000 l per 
koe ligt worden geselecteerd. 

Vaarzen melkvee 

De bedrijfstak vrouwelijk jongvee van melkvee wordt opgenomen. Enkel die bedrijven waarbij de 
verhouding vrouwelijk jongvee t.o.v. melkkoeien minstens 50% is worden geselecteerd. 

Voor deze bedrijfstak worden geen opbrengsten weergegeven omdat het veelal om interne overgangen 
gaat, waarbij tabelwaarden gebruikt worden in plaats van werkelijke verkoopprijzen. Bovendien is de 
opfok van het jongvee geen doel op zich, maar staat het in functie van de melkproductie.  

2.1.1.3 Pluimvee 

Legpluimvee 

De bedrijfstak legpluimvee wordt opgenomen. Enkel de bedrijven met minstens 5.000 stuks legpluimvee 
worden opgenomen. 

Slachtpluimvee 

De bedrijfstak slachtpluimvee wordt opgenomen. Enkel de bedrijven met minstens 5.000 stuks 
slachtpluimvee. worden opgenomen. 

2.1.1.4 Schapen 

Schapen 

De bedrijfstakken lammeren, ooien en rammen worden opgenomen. Enkel bedrijven met minstens 10 
ooien worden geselecteerd. 

 

2.1.2 Plantaardige productie 

2.1.2.1 Voedergewassen 

Volgende bedrijfstakken worden besproken:  

 Grasland in hoofdteelt  
 Grasklaver 
 Deegrijpe maïs 

 Deegrijpe maïs aankoop op stam 

 Tijdelijk grasland: enkel voorteelt 
 Voederbieten 

 
Bij de voedergewassen wordt enkel een kostprijsanalyse weergegeven en komen de opbrengsten niet 
aan bod omdat ze hoofdzakelijk voor intern gebruik zijn. 
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2.1.2.2 Akkerbouw 

Er wordt enkel rekening gehouden met de marktbare gewassen. Volgende bedrijfstakken worden 
besproken: 

 Bewaaraardappelen ( verschil tussen vroege aardappelen en bewaaraardappelen wordt gemaakt 
op basis van tijdstip oogst) 

 Vroege aardappelen (geen primeur) 
 Korrelmaïs 
 Chicorei 

 Haver  
 Spelt 
 Triticale 

 Vlas 
 Suikerbieten 
 Wintergerst 
 Wintertarwe 

 Zomertarwe  
 

2.1.2.3 Volleveldsgroenten 

Volgende bedrijfstakken worden besproken: 

 Uien 
 Groene bonen  

 Groene erwten  

 Schorseneren 

 Savooikool versmarkt 
 Bloemkool industrie 

 Bloemkool versmarkt 
 Prei versmarkt 
 Spruiten industrie 

 Spinazie industrie 

 Wortelen industrie 
  

2.1.2.4 Fruit 

Binnen het fruit worden de appelen en peren besproken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 Appelen Laagstam  
 Appelen Laagstam Jonagold  

 Peren Laagstam  
 Peren Laagstam Conference 

 

2.2 OPBOUW RESULTATENREKENING 

2.2.1 Algemeen 

De resultatenrekening weerspiegelt de toestand van de opbrengsten en de kosten (exclusief btw) van 
een bedrijfstak of van een aantal bedrijfstakken samen. De resultatenrekening is voor alle bedrijfstakken 
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uit dezelfde grote posten opgebouwd. De totale opbrengsten, de totale variabele kosten en de totale 
vaste kosten worden verder onderverdeeld. Omdat niet alle kostenposten en opbrengsten voor alle 
bedrijfstakken even belangrijk zijn, kan de onderverdeling verschillen. Kostenposten die niet apart 
weergegeven worden, komen terecht bij overige. Een beschrijving van de verschillende opbrengsten en 
kostenposten wordt beschreven in 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4. 

De totale opbrengst min de variabele kosten geeft het bruto saldo (BS). Het BS min de vaste kosten (excl. 
eigen arbeid van de bedrijfsleider en de gezinsleden) geeft het familiaal arbeidsinkomen (FAI). Het FAI 
min de vergoeding voor de eigen arbeid van de bedrijfsleider en de gezinsleden levert uiteindelijk het 
netto bedrijfsresultaat (NBR) op. Er worden geen subsidies meegenomen in de berekening van de 
opbrengsten. Uitzondering hierop zijn de gekoppelde zoogkoeienpremie en de premie voor 
verwarringstechnieken bij het fruit.  

 

Vereenvoudigde weergave resultatenrekening 

Totale opbrengsten (1) 

Totale variabele kosten (2) 

Bruto Saldo (3) = (1) – (2) 

Totale vaste kosten (4) 

Familiaal arbeidsinkomen ((5) = (3) – (4) 

Vergoeding eigen arbeid (6) 

Netto bedrijfsinkomen (7) = (5) – (6) 

 

Bedrijven met een buitengewone waarde of outlier (i.e. rekenkundig gemiddelde ± 4 maal de 
standaardafwijking) wat betreft de totale opbrengst of het totaal van de variabele / vaste kosten 
worden in hun totaliteit niet meegenomen. Voor de bedrijfstakken waar slechts een beperkt aantal 
waarnemingen zijn, is een meer diepgaande kwaliteitscontrole en outlieranalyse toegepast. 

De berekeningen voor het totaal van de bedrijven gebeuren op basis van het gewogen gemiddelde. Het 
gewogen gemiddelde houdt rekening met de grootte van de bedrijfstak. De wegingsfactor is de 
gebruikte deler. Bijvoorbeeld: de kosten en opbrengsten van een bedrijf met veel hectares suikerbieten, 
zullen meer doorwegen dan de kosten en opbrengsten van een bedrijf met minder hectares 
suikerbieten. 

De resultaten worden weergegeven voor de afgelopen vijf jaar. Tevens wordt een vijfjaarlijks 
gemiddelde gegeven. Als er voor een bepaald jaar minder dan vijf waarnemingen zijn, laten we dat jaar 
weg. Als er maar drie jaren zijn, maken we het driejaarlijks gemiddelde i.p.v. een vijfjaarlijks gemiddelde. 

 

2.2.2 Opbrengsten 

2.2.2.1 Dierlijke productie 

Omzet en aanwas 

Onder omzet en aanwas zitten de waarden van alle veebewegingen (inventarisverschillen, aankoop, 
verkoop, noodslacht, sterfte, geboorte en overgangen) van de dieren. Hierin zitten volgende posten 
vervat. 
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Verkoop dieren: Hier worden de werkelijke verkopen geboekt en de noodslachtingen. Bij de varkens en 
vleesstieren worden hier ook de interne overgangen geboekt. Bv. bij de bedrijfstak fokvarkens zullen bij 
de verkoop biggen ook de biggen die binnen een bedrijf overgaan naar de bedrijfstak mestvarkens 
opgenomen worden.  

Verkoop (stier)kalveren: Omdat bij de bedrijfstakgroep zoogkoeien enkel de bedrijfstak 
zoogkoeien en vrouwelijk jongvee opgenomen wordt, worden de geboortes van mannelijk 
jongvee geboekt onder verkoop stierkalveren. De geboortes van mannelijk jongvee, die direct 
overgaan naar de bedrijfstak mannelijk jongvee, is dus een opbrengst bij zoogkoeien. Bij de 
bedrijfstakgroep melkkoeien komen de geboortes van zowel het vrouwelijk als het mannelijk 
jongvee terecht bij de verkoop kalveren.   

Aankoop dieren: Hier worden de werkelijke aankopen geboekt. Bij de varkens en vleesstieren worden 
hier ook de interne overgangen geboekt. Bv bij de bedrijfstak afmesting worden bij de aankoop biggen 
ook de biggen die intern overgaan geboekt.  

Waardeverandering veestapel: Dit is het waardeverschil van de dieren aanwezig op het einde van het 
boekjaar t.o.v. de dieren aanwezig in het begin van het boekjaar. De waarde van fokdieren wordt 
gewaardeerd aan een tabelwaarde. De waarde van het gebruiksvee wordt gewaardeerd aan de 
marktwaarde op 31 december. 

Overige: Komt enkel voor bij het rundvee en bevat de overgangen van de dieren. Als de overgangen 
tussen de bedrijfstakken die samengenomen worden plaatsvinden, vallen deze weg t.o.v. elkaar (wat bij 
één bedrijfstak een opbrengst is bij de andere een even grote kostenpost). Maar er kan een overgang 
plaatsvinden van het vleesvee naar het melkvee of omgekeerd. Deze waardes worden dan bij overige 
geboekt. Bij het melkvee komt de waardeverandering ook onder overige terecht.  

 

Verkoop Melk: De waarde van de melk verkocht aan de melkerij of via thuisverkoop, verbruikt in het 
huishouden of gevoederd aan het jongvee.  

Verkoop eieren: De waarde van de verkochte consumptie-eieren, of via thuisverkoop of verbruikt in het 
huishouden. 

Opbrengsten ruwvoeder: Komt enkel voor bij het rundvee. Bevat de opbrengsten van het ruwvoeder als 
er een deel van verkocht wordt. Op zich heeft dit niets met de bedrijfstak rundvee te maken, maar alle  
kosten die voor het ruwvoeder gemaakt worden, worden toegewezen aan het vee, zodat de 
opbrengsten hier ook aan toegewezen worden.  

Zoogkoeienpremie: De waarde van de gekoppelde zoogkoeienpremie. 

Andere opbrengsten Bevat de opbrengsten die niet afzonderlijk verschijnen op de resultatenrekening 
voor de desbetreffende bedrijfstak. Omvat onder meer de verhuur van gebouwen, quota en werktuigen. 
Omvat ook werk voor derden (inclusief eigen vervoer van producten of dieren) en andere diverse 
opbrengsten zoals prijzengelden.  

 

2.2.2.2 Plantaardige productie 

Verkoop gewassen: De waarde van de verkochte gewassen. Ook de in het huishouden verbruikte 
gewassen en de gewassen die op het bedrijf zelf werden verbruikt als zaad- en pootgoed, krachtvoeder 
of grondstof voor neventakken komen hier voor. Ook de inventarisverschillen worden hier geboekt. De 
opbrengsten van het vorige boekjaar worden niet mee opgenomen met uitzondering van de 
suikerbieten. Daar wordt er telkens terug gerekend: de opbrengst van het vorige boekjaar die pas een 
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boekjaar later bekend is, wordt effectief bij de verkoop gewassen van het vorige boekjaar geteld. Als 
deze bijkomende opbrengst nog niet bekend is, wordt er rekening gehouden met een raming.  

Chicorei: Naargelang men levert in België of Nederland zitten de kosten voor zaad-en pootgoed 
al dan niet in de verkoopprijs vervat. Om de opbrengstprijs vergelijkbaar te maken, zijn de 
kosten voor zaad en pootgoed bij de bedrijven waar die apart aangerekend wordt, afgetrokken 
van de verkoopprijs. Op die manier komen er geen zaad- en pootgoedkosten voor bij de 
chicoreibedrijven en zijn alle verkoopprijzen vergelijkbaar.  

Opbrengst plantaardige nevenproducten: De waarde van de bijproducten van de marktbare gewassen 
(stro, kleine aardappelen, hooi, enz.). Als deze niet apart weergegeven worden, zitten die bij de overige 
opbrengsten. 

Aanwas aanplantingen: Dit is de meerwaarde van blijvende aanplantingen (fruit) berekend op basis van 
het verschil van de inventariswaarde op het einde van het boekjaar en het begin van het boekjaar. De 
vervangingswaarden worden bepaald op basis van onder andere de leeftijd en de plantdichtheid van de 
aanplanting. 

Premie verwarringstechnieken: De waarde van de agromilieumaatregel verwarringstechniek fruitteelt. 

Overige opbrengsten: Bevat de opbrengsten die niet afzonderlijk verschijnen op de resultatenrekening 
voor de desbetreffende bedrijfstak. Omvat onder meer de verhuur van gronden, gebouwen, quota en 
werktuigen. Omvat ook werk voor derden (inclusief eigen vervoer van producten) en andere diverse 
opbrengsten zoals prijzengelden, vergoedingen schade aan gewassen, vergoeding wildschade, 
vergoeding voor schadeloosstelling van ruilverkaveling en dergelijke. 

 

Voor een aantal teelten groenten open lucht die naar de industrie afgezet worden hangt de waarde van 
de verkoop van het gewas en een aantal variabele kosten (vooral werk door derden en zaad- en 
pootgoed) af van de afspraken binnen een producentenorganisatie. Afhankelijk van de regionale 
spreiding van de bedrijven in de steekproef en de aanpassingen van die afspraken binnen een 
producentenorganisatie kunnen daardoor fluctuaties in de resultaten van die boekhoudposten 
optreden.  

 

2.2.3 Variabele kosten 

2.2.3.1 Dierlijke productie 

Krachtvoeder: De waarde van de aangekochte krachtvoeders verbruikt tijdens het boekjaar, deze 
rubriek bevat tevens de waarde van de eigen marktbare gewassen die werden verbruikt als 
krachtvoeder (granen, CCM, enz.). Omvat ook de waarde van melkpoeder en melk gevoederd aan dieren. 

Variabele kosten ruwvoeder1 :De variabele kosten ruwvoeder omvatten naast de variabele kosten van 
de voedergewassen ook nog het proportioneel deel van de waardeverschillen van inventarisverschillen 
van de voedergewassen.  

                                              

1 Bij rundvee worden de ruwvoederkosten opgesplitst in variabele ruwvoederkosten, vaste ruwvoederkosten en vergoeding eigen 

arbeid toegekend aan de ruwvoederuitbating. Door de opsplitsing omvat het familiaal arbeidsinkomen van het rundvee geen eigen 
loon van de ruwvoeders en worden bij het bruto saldo geen vaste kosten van de ruwvoeder uitbating meegerekend. 
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Bijproducten (inclusief aangekocht ruwvoeder) is de waarde van de eigen en aangekochte plantaardige 
nevenproducten (stro, hooi, perspulp, enz.) die werden verbruikt tijdens het boekjaar. Ook het 
aangekocht ruwvoeder komt voor onder deze post.  

Energie: Indien relevant worden de energiekosten onderverdeeld in energiekosten verwarming en 
energiekosten niet verwarming. Als  de energiekosten voor verwarming geen noemenswaardig aandeel 
innemen, worden de energiekosten samen genomen.  

Dierenartskosten: De kosten voor de diergeneeskundige zorgen, inclusief de kosten voor de 
geneesmiddelen. KI-kosten en dekgelden worden hier niet meegeteld. 

KI-kosten: Bevat alle kosten voor kunstmatige inseminatie en dekgelden. Ook de KI-bons en de kosten 
voor sperma bewaard op het bedrijf worden hieronder geboekt. Als het niet als aparte post voorkomt, 
worden de kosten opgenomen bij overige variabele kosten. KI-kosten worden aan de koeien en niet aan 
de vaarzen doorgerekend. 

Mestafzet: Bevat de kosten voor mestafzet en mestheffing. Ook de kosten voor het afvoeren van dierlijke 
mest zitten hieronder. De opbrengst van de verkoop van organische mest wordt ook onder deze post 
geboekt.  

Overige variabele kosten 

Hierin zitten alle kosten die niet apart voorkomen op de resultatenrekening. Dit zijn: 

Diverse kosten aan vee is de som van kosten voor Sanitel, melkcontrole, kadaverophaling, sanitair fonds, 
voeder- en mestontledingen, strooisel, verzekering dieren, onderhoudsproducten voor vee en dergelijke. 

Verkoopkosten is de som van de kosten voor commissielonen, afzetfondsen, bijdrage actiefonds en IVB, 
controlekosten bij verkoop en overige verkoopkosten. 

Seizoensarbeid: Lonen betaald aan seizoensarbeiders 

Werk door derden (loonwerk): hierin zitten de kosten voor werken uitgevoerd door loonwerkers met 
hun eigen machines.  

Voor rundvee zitten ook de eventuele mestkosten en de opbrengst van verkoop organische mest, en de 
kosten voor in- en uitgeschaard vee (kosten betaald voor de opvang van dieren in eigendom bij derden) 
bij de overige variabele kosten. 

Bij vleesvarkens onder contract wordt er bij de variabele kosten enkel uitsplitsing gemaakt naar energie 
en mestkosten. Alle andere kosten worden geboekt onder overige variabele kosten, maar deze zijn 
eerder beperkt omdat een aantal belangrijke kosten in het contract vervat zitten.  

 

2.2.3.2 Plantaardige productie 

 

Zaad- en pootgoed is de kostprijs voor aangekocht zaad, poot- en plantgoed, verbruikt voor de oogst 
opgenomen in het beschouwde boekjaar. Deze rubriek omvat ook de waarde van zaad, poot- en 
plantgoed van het eigen bedrijf, verbruikt voor de oogst opgenomen in het beschouwde boekjaar.  

De kosten voor jonge bomen en struiken voor de aanleg van nieuwe fruitaanplantingen zitten hierin 
niet vervat, deze worden als investering beschouwd.  

Chicorei: Naargelang men levert in België of Nederland zitten de kosten voor zaad- en pootgoed 
al dan niet in de verkoopprijs vervat. Om de opbrengstprijs vergelijkbaar te maken, zijn de 
kosten voor zaad- en pootgoed bij de bedrijven waar die apart aangerekend wordt, afgetrokken 
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van de verkoopprijs. Op die manier komen er geen zaad- en pootgoedkosten voor bij de 
chicoreibedrijven en zijn alle verkoopprijzen vergelijkbaar.  

Meststoffen is de waarde van de aangekochte organische en kunstmeststoffen die verbruikt worden 
voor de oogst van het boekjaar. Dit omvat kunstmestverbruik, het verbruik van organische meststoffen 
(de aankoop ervan), alsook het gebruik van groenbemesters (het onderploegen) en eventuele 
schuimaarde, compost en dergelijke. Bedrijfseigen organische meststoffen die verbruikt worden op het 
bedrijf worden niet gewaardeerd.  

Gewasbeschermingsmiddelen is de waarde van de aangekochte gewasbeschermingsmiddelen die 
verbruikt worden voor de oogst van het boekjaar.  

Energie: Bevat zowel de kosten voor energie verwarming als energie niet verwarming (bv. mazout voor 
de tractor, elektriciteit voor verlichting en machines, benzine voor werktuigen, enz.). 

Werk door derden: hierin zitten de kosten voor werken uitgevoerd door loonwerkers met hun eigen 
machines (ploegen, zaaien, bemesten, oogsten, spuiten en dergelijke) Ook transportkosten van gewassen  
en laadkosten worden hier geboekt. Bij de suikerbieten en chicorei bevat dit ook een afhouding voor 
grondtarra.  

Seizoensarbeid zijn de kosten verbonden aan seizoenarbeiders: de lonen, RSZ en algemene kosten voor 
seizoenarbeiders. Dit wordt enkel apart weergegeven voor het fruit en een aantal groenten in 
openlucht. Voor de andere teelten komt dit bij overige variabele kosten (zie hierna).  

Verkoopkosten is de som van de kosten voor verpakkingsmateriaal, veilingkosten, commissielonen, 
afzetfondsen en overige verkoopkosten. Ook de transportkosten van groenten naar de veiling worden 
hier geboekt. Dit wordt enkel apart weergegeven voor aardappelen, suikerbieten, fruit en een aantal 
groenten in openlucht. Voor de andere teelten komt dit bij overige variabele kosten (zie hierna). 

Bewaarkosten Dit komt enkel voor bij fruit. Voor de overige teelten komt dit bij overige variabele 
kosten (zie hierna).  

Overige variabele kosten 

Hierin zitten alle kosten die niet apart voorkomen op de resultatenrekening. Dit zijn: 

Diverse kosten aan teelten is de som van diverse kosten voor gewassen zoals bewaarkosten, 
schermkalk, plastic, etiketten, teeltbegeleiding, ontledingen en verzekering gewassen.  

Steun- en bindmateriaal is de waarde van de gebruikte steun- en bindmaterialen (koord, draad, elastiek, 
palen, raffia, steunstokjes, enz.). De kosten voor materiaal voor blijvende aanplantingen zitten hierin niet 
vervat, deze worden als investering beschouwd. 

Substraat is de waarde van de verschillende vormen van substraat zoals turf, potgrond, steenwol, 
kokosmatten. 

Kosten aan overige materialen is de waarde van de verbruikte bloempotten, plastic (product) en andere 
plantbenodigdheden. 

Mest: Deze post bevat de mestheffing voor het gebruik van kunstmest (bestaat niet meer vanaf 2010), de 
mestheffing.  

Bij de akkerbouw en de voedergewassen zitten ook de eventuele kosten voor seizoensarbeid hieronder 
vervat. 

 

Voor een aantal teelten groenten open lucht die naar de industrie afgezet worden hangt de waarde van 
de verkoop van het gewas en een aantal variabele kosten (vooral werk door derden en zaad- en 
pootgoed) af van de afspraken binnen een producentenorganisatie. Afhankelijk van de regionale 
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spreiding van de bedrijven in de steekproef en de aanpassingen van die afspraken binnen een 
producentenorganisatie kunnen daardoor fluctuaties in de resultaten van die boekhoudposten 
optreden.  

 

2.2.4 Vaste kosten 

De vaste kosten of structurele kosten zijn kosten die verbonden zijn aan de structuur van het bedrijf en 
die een invloed hebben over meerdere jaren. Ze worden hier besproken voor zowel de dierlijke als de 
plantaardige sector.  

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen van landbouwinvesteringen gebeuren, met uitzondering van de aangekochte quota en 
blijvende aanplantingen, op de vervangingswaarde in plaats van op de aanschafwaarde. Deze wordt 
bekomen door jaarlijks de waarde van de investeringen te indexeren (boekjaar 2013: 1,6% voor 
gebouwen en 3,9% voor machines).  

De afschrijvingen worden onderverdeeld in afschrijvingen gebouwen, afschrijvingen werktuigen en 
installaties, afschrijvingen melkquotum, afschrijvingen zoogkoeienquotum, afschrijvingen 
suikerbietenquotum en overige afschrijvingen. In de overige afschrijvingen zitten nog de afschrijvingen 
van grond- en erfverbeteringen, afschrijvingen van nutriëntenemissierechten, notariskosten, 
drempelvergoeding en aankoop vruchtgebruik.  

Voor alle machines of installaties, met uitzondering van trekkers, wordt er gewerkt met een vast 
afschrijvingspercentage. Voor de afschrijvingen van trekkers is de duur van het gebruik afhankelijk van 
de intensiviteit van het gebruik. Hoe meer de machine gebruikt wordt, hoe hoger het 
afschrijvingspercentage en hoe vlugger de investering uit de inventaris verdwijnt. Bovenop deze 
afschrijvingen wordt nog een waarde van 5% op de boekwaarde (vervangingswaarde – gecumuleerde 
afschrijvingen) geboekt  

Fictieve intresten 

Jaarlijks wordt een fictieve intrest (5%) toegerekend op het gebouwenkapitaal in eigendom en op het 
bedrijfskapitaal (levend, dood en omlopend kapitaal). Dit laatste onafhankelijk of dit met eigen of 
vreemd vermogen gefinancierd is. Fictieve intresten zijn kosten die in realiteit niet gemaakt worden, 
maar omdat het vermogen vastzit en er geen andere aanwending van het kapitaal mogelijk is (bv rente 
op de bank) wordt er toch een vergoeding in rekening gebracht.  

De fictieve intresten worden net zoals de afschrijvingen onderverdeeld in fictieve intresten gebouwen, 
fictieve intresten werktuigen en installaties, fictieve intresten melkquotum, fictieve intresten 
zoogkoeienquotum en overige fictieve intresten. Daarnaast worden er ook fictieve intresten berekend 
op de waarde van het vee en het omlopend kapitaal in de plantaardige productie (De gemaakte kosten 
voor de ingezette productiemiddelen (bv zaad-en pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, enz.) brengen 
niet onmiddellijk op, maar pas nadat de oogst achter de rug is. In die periode, die vastgesteld wordt op 
6 maanden, is er vermogen vastgelegd waarvoor een vergoeding in rekening gebracht moet worden.) 

Kosten gronden en gebouwen 

Deze kosten zijn de som van diverse kosten zoals onroerende voorheffing, andere belastingen aan 
gronden en gebouwen, gemeentebelasting, verzekering bedrijfsgebouwen, grond- en erfverbeteringen, 
onderhoudskosten aan afsluitingen, gebouwen, installaties en serres. Ook de betaalde huur aan 
gebouwen en serres komt in deze rubriek terecht.  

Huur koelcellen 
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Bij het fruit wordt de betaalde huur voor koelcellen apart weergegeven en zit deze niet vervat in de 
kosten gronden en gebouwen.  

Kosten werktuigen 

Dit zijn kosten voor klein gereedschap, onderhoudskosten aan machines en trekkers, kosten voor 
smeermiddelen, verzekeringen en belastingen voor trekkers en machines en forfaitaire kosten voor het 
gebruik van een wagen, motor of fiets. Ook de huur van werktuigen zit in deze rubriek.  

Vaste kosten ruwvoeder 

Bevat alle vaste kosten die verbonden zijn aan de productie van ruwvoeder op het eigen bedrijf en die 
doorgerekend worden aan de dieren. Dit is inclusief een proportioneel deel van de inventarisverschillen. 

Pacht 

Bevat de betaalde pacht en de fictieve pacht. De betaalde pacht is de som van de betaalde pacht voor 
gronden in seizoenpacht, loopbaanpacht en voor blijvende aanplantingen. Ook de onroerende 
voorheffing betaald door de eigenaar is in deze rubriek opgenomen. De fictieve pacht is een berekende 
fictieve pacht die wordt berekend voor de grond in eigendom. De berekening van de fictieve pacht is 
verschillend voor land- en tuinbouwbedrijven. Voor landbouwbedrijven wordt de fictieve pacht 
berekend door het aantal hectare grond in eigendom te vermenigvuldigen met de gemiddelde reële 
pachtprijs (verminderd met de onroerende voorheffing) van de streek waarin het bedrijf gelegen is. 
Voor tuinbouwbedrijven bedraagt de fictieve pacht 1,5% van de totale waarde van de grond in 
eigendom. Voor een aantal bedrijfstakken wordt er een uitsplitsing gemaakt tussen reguliere pacht en 
seizoenpacht. Voor andere bedrijfstakken wordt enkel de totale pacht weergegeven. De waarde van de 
pacht is een gemiddelde van alle gronden voor alle bedrijven in de steekproef. Dit houdt bijvoorbeeld in 
dat als van het totaal van 100 ha pacht voor een teelt er 10 ha seizoenpacht is en 90 ha gewone pacht, 
de waarde van de 10 ha seizoenpacht verdeeld wordt over het totaal van 100 ha en de waarde van de 
90 ha gewone pacht verdeeld wordt over de 100 ha. De waarde van de post seizoenpacht in de 
resultatenrekening is bijgevolg niet gelijk aan het bedrag dat een landbouwer moet betalen voor 1 ha in 
seizoenpacht.  

Betaalde lonen 

Betaalde lonen zijn de kosten die verbonden zijn aan de betaalde lonen, sociale lasten en verzekeringen 
voor tewerkgesteld personeel. Deze rubriek omvat eveneens de tegenwaarde voor voordelen in natura 
toegekend aan tewerkgesteld personeel. Dit wordt enkel apart weergegeven voor groenten in 
openlucht voor de versmarkt en fruit. Voor de andere teelten is dit een onderdeel van de overige vaste 
kosten (zie hierna). 

Overige vaste kosten 

Hierin zitten alle kosten die niet apart voorkomen op de resultatenrekening. Dit zijn: 

Algemene onkosten is de som van de structurele kosten die niet afzonderlijk verschijnen op de 
resultatenrekening voor de desbetreffende bedrijfstak. In deze rubriek zitten heel diverse onkosten zoals 
lidgelden en abonnementen, administratieve kosten, milieubelastingen, water en diverse heffingen voor 
water, verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, vaste telefoon, gsm en internet, 
FAVV-heffing, enz. 

Betaalde arbeidskrachten is de som van de betaalde lonen, sociale lasten en verzekeringen voor 
tewerkgesteld personeel. Deze rubriek omvat eveneens de tegenwaarde voor voordelen in natura 
toegekend aan tewerkgesteld personeel.  

Voor varkens (gesloten, contract, afmesting) zitten de kosten voor uitgeschaard vee hier ook bij.  
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2.2.5 Vergoeding eigen arbeid 

 

Vergoeding eigen arbeid  

De vergoeding voor eigen arbeid is een weergave van de (niet-betaalde) familiale arbeid die verricht 
wordt door de landbouwer en eventuele meewerkende gezinsleden. Die wordt berekend door de 
arbeidsuren opgegeven door de landbouwer te vermenigvuldigen met een vaste arbeidsvergoeding per 
uur (i.e. een uurloon). Het uurloon wordt bepaald op basis van de minimumlonen vastgesteld door het 
Nationaal Paritair Comité voor de land- en tuinbouw, verhoogd met de sociale lasten (in 2013 was dit 
16,42 euro). 

Vergoeding eigen arbeid ruwvoeders  

De toegerekende lonen die verbonden zijn aan de productie van ruwvoeders op het eigen bedrijf en die 
doorgerekend worden aan de dieren, inclusief proportioneel deel van de inventarisverschillen. 

 

2.2.6 Delers 

De waarden van de resultatenrekeningen worden steeds uitgedrukt in euro per deler. Voor bepaalde 
bedrijfstakken worden de resultatenrekeningen voorgesteld door verschillende delers (bv. melkkoeien: 
euro per gemiddeld aanwezig dier en euro per 100 liter melk).  

 

Gemiddeld aanwezig dier is het gemiddelde aantal dieren van de desbetreffende bedrijfstak berekend 
aan de hand van het aantal dagen dat de dieren op het bedrijf aanwezig waren. 

Afgeleverd dier is de som van het aantal verkochte dieren en de dieren die overgingen naar een andere 
diercategorie (bv. big naar vleesvarken). 

100 kg verkocht dier is de hoeveelheid levend gewicht van de verkochte dieren uitgedrukt per 100 kg. 

100 kg vleesproductie is de hoeveelheid geproduceerd vlees van dieren uitgedrukt per 100 kg en 
berekend op basis van de gewichten van volgende veebewegingen: verkoop + eindinventaris + sterfte – 
aankoop – geboorte – begininventaris. 

100 liter melk (FPCM) is de hoeveelheid geproduceerde, vet en eiwit gecorrigeerde, melk uitgedrukt per 
100 liter. FPCM = Fat and Protein Corrected Milk. 

Beteelde oppervlakte is de totale beteelde oppervlakte, ingenomen door het gewas. Voor 
akkerbouwgewassen, voedergewassen, fruit en groenten wordt de beteelde oppervlakte uitgedrukt in 
ha.  
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3 RESULTATENREKENINGEN 

Hierna worden de resultatenrekeningen van de verschillende bedrijfstakken van de dierlijke productie, 
de ruwvoederteelten, de akkerbouw, en de groenten open lucht in tabelvorm weergegeven. De titel 
geeft de bedrijfstak(groep) en de deler waarover het gaat. De verschillende opbrengsten en kosten 
worden telkens uitgedrukt in euro per deler. Telkens wordt het resultaat van de periode 2009 – 2010 en 
het vijfjaarlijks gemiddelde getoond.  
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1. Fokvarkens - in euro per afgeleverde big 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem 

Aantal waarnemingen 104 92 92 90 86 92 

Aantal afgeleverde biggen 4 052 4 345 4 338 4 494 4 743 4394 

       

Totale opbrengsten 38,44 37,56 39,61 47,27 45,82 41,74 

Totale omzet en aanwas 38,39 37,53 39,59 47,25 45,80 41,71 

Verkoop biggen 39,51 38,11 39,12 47,04 46,06 41,97 

Verkoop overige dieren 3,12 2,91 3,07 4,01 3,74 3,37 

Aankoop dieren -4,29 -3,58 -3,86 -4,10 -4,32 -4,03 

Waardeverandering veestapel 0,05 0,09 1,26 0,31 0,32 0,41 

Overige opbrengsten 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 

       

Totale variabele kosten -28,73 -29,12 -33,91 -36,65 -37,35 -33,15 

Krachtvoeder -21,12 -21,81 -26,10 -28,42 -29,32 -25,35 

Energie verwarming -1,44 -1,56 -1,77 -1,93 -1,86 -1,71 

Energie niet verwarming -0,94 -0,97 -1,17 -1,29 -1,24 -1,12 

Dierenartskosten -2,71 -2,53 -2,79 -2,91 -2,75 -2,74 

KI-kosten -0,69 -0,64 -0,70 -0,73 -0,72 -0,70 

Mestafzet -1,23 -1,04 -0,85 -0,89 -0,99 -1,00 

Overige variabele kosten -0,60 -0,57 -0,53 -0,48 -0,46 -0,53 

       

Bruto saldo 9,71 8,44 5,70 10,63 8,47 8,59 

       

Totale vaste kosten -9,67 -9,07 -9,29 -10,48 -10,86 -9,87 

Afschrijvingen -4,61 -4,29 -4,44 -4,99 -5,40 -4,75 

Gebouwen -3,41 -3,23 -3,35 -3,87 -4,27 -3,63 

Werktuigen en installaties -0,95 -0,83 -0,85 -0,86 -0,88 -0,87 

Overige -0,25 -0,23 -0,23 -0,26 -0,25 -0,25 

Fictieve intresten -2,95 -2,87 -3,01 -3,24 -3,41 -3,10 

Gebouwen -1,80 -1,81 -1,93 -2,13 -2,31 -2,00 

Werktuigen en installaties -0,27 -0,24 -0,24 -0,23 -0,23 -0,24 

Veestapel -0,74 -0,70 -0,74 -0,76 -0,75 -0,74 

Overige -0,13 -0,11 -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 

Kosten gronden en gebouwen -0,86 -0,82 -0,79 -1,16 -0,96 -0,92 

Kosten werktuigen -0,57 -0,50 -0,50 -0,52 -0,52 -0,52 

Overige vaste kosten -0,69 -0,60 -0,54 -0,57 -0,57 -0,59 

       

Familiaal arbeidsinkomen 0,04 -0,63 -3,59 0,14 -2,39 -1,28 

       

Vergoeding eigen arbeid -8,51 -7,87 -7,77 -7,99 -7,96 -8,02 

       

Netto bedrijfsresultaat -8,47 -8,50 -11,36 -7,85 -10,35 -9,31 
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2. Fokvarkens - in euro per gemiddeld aanwezige zeug 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem 

Aantal waarnemingen 104 92 93 91 87 93 

Aantal gemiddeld aanwezige zeugen 
183 187 188 192 195 189 

       

Totale opbrengsten 852,90 848,01 904,21 1 099,99 1 103,71 961,76 

Totale omzet en aanwas 851,79 847,29 903,82 1 099,56 1 103,15 961,12 

Verkoop biggen 876,67 859,54 893,25 1 094,73 1 109,54 966,75 

Verkoop overige dieren 69,18 66,51 69,97 93,30 90,15 77,82 

Aankoop dieren -95,23 -81,47 -88,54 -95,61 -104,21 -93,01 

Waardeverandering veestapel 1,17 2,71 29,13 7,14 7,68 9,57 

Overige opbrengsten 1,11 0,72 0,39 0,44 0,55 0,64 

       

Totale variabele kosten -637,45 -661,89 -775,32 -853,17 -899,67 -765,50 

Krachtvoeder -468,70 -496,31 -596,98 -661,96 -706,27 -586,04 

Energie verwarming -31,92 -35,73 -40,41 -44,85 -45,04 -39,59 

Energie niet verwarming -20,81 -22,32 -26,72 -30,07 -29,96 -25,97 

Dierenartskosten -60,24 -56,26 -63,71 -67,53 -66,27 -62,80 

KI-kosten -15,22 -14,64 -16,03 -16,89 -17,28 -16,01 

Mestafzet -27,26 -23,77 -19,33 -20,68 -23,68 -22,94 

Overige variabele kosten -13,30 -12,87 -12,14 -11,19 -11,18 -12,13 

       

Bruto saldo 215,45 186,12 128,89 246,82 204,04 196,27 

       

Totale vaste kosten -214,53 -204,11 -211,76 -244,31 -261,11 -227,16 

Afschrijvingen -102,33 -96,20 -101,20 -116,55 -129,78 -109,21 

Gebouwen -75,70 -72,15 -76,39 -90,59 -102,51 -83,47 

Werktuigen en installaties -21,08 -19,01 -19,47 -20,01 -21,16 -20,14 

Overige -5,55 -5,04 -5,34 -5,96 -6,12 -5,60 

Fictieve intresten -65,35 -64,21 -68,72 -75,41 -81,92 -71,12 

Gebouwen -39,99 -40,00 -43,89 -49,46 -55,41 -45,75 

Werktuigen en installaties -6,03 -5,59 -5,50 -5,46 -5,58 -5,63 

Veestapel -16,43 -16,11 -16,86 -17,61 -18,11 -17,02 

Overige -2,91 -2,50 -2,47 -2,87 -2,82 -2,72 

Kosten gronden en gebouwen -18,98 -18,64 -18,11 -27,01 -23,18 -21,18 

Kosten werktuigen -12,58 -11,44 -11,42 -12,15 -12,59 -12,03 

Overige vaste kosten -15,30 -13,63 -12,31 -13,19 -13,64 -13,61 

       

Familiaal arbeidsinkomen 0,92 -17,99 -82,87 2,51 -57,07 -30,90 

       

Vergoeding eigen arbeid -188,88 -180,75 -177,80 -186,66 -192,36 -185,29 

       

Netto bedrijfsresultaat -187,96 -198,74 -260,67 -184,14 -249,42 -216,19 
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3. Vleesvarkens - in euro per afgeleverd vleesvarken 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 109 104 109 108 101 106 

Aantal afgeleverde vleesvarkens 2 891 2 988 2 985 2 887 3 145 2 979 

       

Totale opbrengsten 79,81 82,28 94,41 104,87 100,16 92,31 

Totale omzet en aanwas 79,75 82,17 94,29 104,30 100,09 92,12 

Verkoop vleesvarkens 123,86 120,92 131,09 150,20 149,28 135,07 

Aankoop biggen -41,96 -41,14 -40,67 -49,67 -48,33 -44,35 

Waardeverandering veestapel -2,16 2,38 3,87 3,78 -0,86 1,40 

Overige opbrengsten 0,06 0,11 0,12 0,57 0,08 0,19 

       

Totale variabele kosten -59,28 -62,32 -75,53 -83,40 -85,30 -73,17 

Krachtvoeder -54,56 -57,30 -70,67 -78,25 -80,26 -68,21 

Energie -0,84 -0,99 -1,01 -1,11 -1,09 -1,01 

Dierenartskosten -1,20 -1,34 -1,31 -1,27 -1,20 -1,26 

Mestafzet -1,75 -1,66 -1,89 -2,22 -2,20 -1,94 

Overige variabele kosten -0,94 -1,02 -0,65 -0,55 -0,55 -0,74 

       

Bruto saldo 20,52 19,96 18,88 21,47 14,86 19,14 

       

Totale vaste kosten -10,00 -10,57 -11,23 -12,14 -12,44 -11,28 

Afschrijvingen -4,27 -4,67 -4,80 -4,99 -5,04 -4,75 

Gebouwen -3,36 -3,72 -3,77 -3,87 -3,98 -3,74 

Werktuigen en installaties -0,74 -0,76 -0,81 -0,88 -0,83 -0,80 

Overige -0,18 -0,19 -0,22 -0,23 -0,23 -0,21 

Fictieve intresten -3,11 -3,17 -3,60 -4,04 -4,24 -3,63 

Gebouwen -1,42 -1,56 -1,83 -2,00 -2,23 -1,81 

Werktuigen en installaties -0,20 -0,20 -0,21 -0,22 -0,21 -0,21 

Veestapel -1,40 -1,30 -1,46 -1,71 -1,70 -1,52 

Overige -0,09 -0,09 -0,11 -0,10 -0,10 -0,10 

Kosten gronden en gebouwen -1,32 -1,39 -1,32 -1,58 -1,51 -1,42 

Kosten werktuigen -0,37 -0,37 -0,35 -0,39 -0,41 -0,38 

Overige vaste kosten -0,93 -0,97 -1,16 -1,14 -1,24 -1,09 

       

Familiaal arbeidsinkomen 10,52 9,40 7,65 9,33 2,43 7,86 

       

Vergoeding eigen arbeid -5,08 -5,12 -4,83 -5,23 -5,18 -5,09 

       

Netto bedrijfsresultaat 5,44 4,28 2,81 4,10 -2,75 2,78 
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4. Vleesvarkens - in euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 109 105 109 108 102 107 
Aantal gemiddeld aanwezige 
vleesvarkens 1 149 1 178 1 149 1 139 1 236 1 170 

       

Totale opbrengsten 200,80 207,84 245,35 265,89 253,64 234,71 

Totale omzet en aanwas 200,66 207,55 245,03 264,46 253,45 234,23 

Verkoop vleesvarkens 311,66 305,45 340,66 380,82 377,41 343,20 

Aankoop biggen -105,57 -104,10 -105,69 -125,95 -122,60 -112,78 

Waardeverandering veestapel -5,44 6,20 10,07 9,58 -1,36 3,81 

Overige opbrengsten 0,15 0,28 0,32 1,44 0,19 0,48 

       

Totale variabele kosten -149,17 -157,98 -196,29 -211,46 -216,09 -186,20 

Krachtvoeder -137,27 -145,27 -183,65 -198,40 -203,36 -173,59 

Energie -2,10 -2,50 -2,63 -2,83 -2,76 -2,56 

Dierenartskosten -3,01 -3,38 -3,41 -3,21 -3,01 -3,20 

Mestafzet -4,41 -4,25 -4,92 -5,62 -5,56 -4,95 

Overige variabele kosten -2,37 -2,58 -1,69 -1,40 -1,39 -1,89 

       

Bruto saldo 51,64 49,85 49,06 54,43 37,55 48,51 

       

Totale vaste kosten -25,16 -26,75 -29,19 -30,78 -31,56 -28,69 

Afschrijvingen -10,74 -11,80 -12,47 -12,64 -12,79 -12,09 

Gebouwen -8,44 -9,36 -9,79 -9,82 -10,09 -9,50 

Werktuigen en installaties -1,86 -1,95 -2,10 -2,24 -2,10 -2,05 

Overige -0,44 -0,49 -0,58 -0,58 -0,59 -0,54 

Fictieve intresten -7,82 -8,02 -9,37 -10,23 -10,80 -9,25 

Gebouwen -3,57 -3,94 -4,74 -5,06 -5,69 -4,60 

Werktuigen en installaties -0,51 -0,53 -0,55 -0,57 -0,52 -0,54 

Veestapel -3,53 -3,32 -3,79 -4,34 -4,32 -3,86 

Overige -0,22 -0,24 -0,28 -0,27 -0,26 -0,25 

Kosten gronden en gebouwen -3,32 -3,51 -3,44 -4,01 -3,81 -3,62 

Kosten werktuigen -0,93 -0,95 -0,91 -1,00 -1,04 -0,96 

Overige vaste kosten -2,35 -2,46 -3,01 -2,90 -3,13 -2,77 

       

Familiaal arbeidsinkomen 26,48 23,11 19,87 23,65 5,99 19,82 

       

Vergoeding eigen arbeid -12,79 -13,02 -12,56 -13,25 -13,08 -12,94 

       

Netto bedrijfsresultaat 13,69 10,09 7,31 10,40 -7,10 6,88 
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5. Vleesvarkens - in euro per 100 kg afgeleverd vleesvarken  

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 109 104 109 108 101 106 
Hoeveelheid afgeleverd vleesvarken 
(*100kg) 

3 222 3 338 3 334 3 243 3 542 3 336 

       

Totale opbrengsten 71,61 73,65 84,53 93,37 88,94 82,42 

Totale omzet en aanwas 71,55 73,54 84,42 92,87 88,87 82,25 

Verkoop vleesvarkens 111,14 108,23 117,37 133,73 132,56 120,61 

Aankoop biggen -37,64 -36,82 -36,41 -44,23 -42,92 -39,61 

Waardeverandering veestapel -1,94 2,13 3,47 3,37 -0,77 1,25 

Overige opbrengsten 0,05 0,10 0,11 0,50 0,07 0,17 

       

Totale variabele kosten -53,19 -55,78 -67,63 -74,26 -75,74 -65,32 

Krachtvoeder -48,95 -51,29 -63,27 -69,67 -71,27 -60,89 

Energie -0,75 -0,88 -0,91 -0,99 -0,97 -0,90 

Dierenartskosten -1,07 -1,20 -1,17 -1,13 -1,06 -1,13 

Mestafzet -1,57 -1,49 -1,69 -1,97 -1,95 -1,74 

Overige variabele kosten -0,85 -0,91 -0,58 -0,49 -0,49 -0,66 

       

Bruto saldo 18,41 17,87 16,90 19,11 13,20 17,10 

       

Totale vaste kosten -8,97 -9,46 -10,06 -10,81 -11,04 -10,07 

Afschrijvingen -3,83 -4,18 -4,30 -4,44 -4,47 -4,24 

Gebouwen -3,01 -3,33 -3,37 -3,45 -3,54 -3,34 

Werktuigen en installaties -0,66 -0,68 -0,72 -0,79 -0,73 -0,72 

Overige -0,16 -0,17 -0,20 -0,20 -0,20 -0,19 

Fictieve intresten -2,79 -2,83 -3,23 -3,59 -3,76 -3,24 

Gebouwen -1,27 -1,40 -1,63 -1,78 -1,98 -1,61 

Werktuigen en installaties -0,18 -0,18 -0,19 -0,20 -0,18 -0,19 

Veestapel -1,26 -1,17 -1,31 -1,52 -1,51 -1,35 

Overige -0,08 -0,08 -0,10 -0,09 -0,09 -0,09 

Kosten gronden en gebouwen -1,18 -1,24 -1,18 -1,41 -1,34 -1,27 

Kosten werktuigen -0,33 -0,33 -0,31 -0,35 -0,36 -0,34 

Overige vaste kosten -0,84 -0,87 -1,04 -1,02 -1,10 -0,97 

       

Familiaal arbeidsinkomen 9,44 8,41 6,85 8,31 2,16 7,03 

       

Vergoeding eigen arbeid -4,56 -4,58 -4,33 -4,65 -4,60 -4,54 

       

Netto bedrijfsresultaat 4,88 3,83 2,52 3,65 -2,44 2,49 
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6. Vleesvarkens op contract - in euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 23 29 34 39 40 33 

Aantal gemiddeld aanwezige 
vleesvarkens 575 597 647 630 620 614 

       

Totale opbrengsten 51,97 44,63 43,90 46,37 46,75 46,72 

       

Totale variabele kosten -8,47 -8,61 -9,49 -10,21 -10,46 -9,45 

Energie -2,37 -2,48 -2,42 -2,87 -3,42 -2,71 

Mestafzet -5,25 -4,77 -5,55 -5,82 -5,50 -5,38 

Overige variabele kosten -0,84 -1,37 -1,52 -1,52 -1,54 -1,36 

       

Bruto saldo 43,51 36,02 34,41 36,16 36,29 37,28 

       

Totale vaste kosten -16,70 -14,38 -17,84 -20,06 -19,41 -17,68 

Afschrijvingen -6,73 -6,44 -9,13 -10,00 -9,97 -8,45 

Gebouwen -4,63 -4,45 -6,90 -7,24 -7,01 -6,05 

Werktuigen en installaties -1,99 -1,77 -1,57 -2,12 -2,34 -1,96 

Overige -0,11 -0,22 -0,65 -0,63 -0,62 -0,45 

Fictieve intresten -2,27 -2,08 -3,47 -4,70 -4,47 -3,40 

Gebouwen -1,70 -1,56 -2,82 -3,93 -3,68 -2,74 

Werktuigen en installaties -0,50 -0,43 -0,34 -0,49 -0,54 -0,46 

Overige -0,06 -0,09 -0,31 -0,28 -0,25 -0,20 

Kosten gronden en gebouwen -4,74 -3,27 -3,05 -3,07 -2,48 -3,32 

Kosten werktuigen -1,21 -1,17 -0,98 -0,97 -1,03 -1,08 

Overige vaste kosten -1,75 -1,42 -1,20 -1,32 -1,45 -1,43 

       

Familiaal arbeidsinkomen 26,81 21,64 16,58 16,10 16,88 19,60 

       

Vergoeding eigen arbeid -15,84 -13,43 -13,03 -14,16 -15,22 -14,34 

       

Netto bedrijfsresultaat 10,97 8,21 3,55 1,93 1,66 5,27 
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7. Gesloten varkenshouderij - in euro per gemiddeld aanwezige zeug 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 65 56 60 54 57 58 

Aantal gemiddeld aanwezige zeugen 162 177 151 159 162 162 

       

Totale opbrengsten 2 426,85 2 521,44 2 802,39 3 213,69 3 142,95 2 821,46 

Totale omzet en aanwas 2 423,99 2 518,13 2 798,71 3 211,47 3 141,00 2 818,66 

Verkoop vleesvarkens 2 421,93 2 435,33 2 624,09 3 029,12 3 086,36 2 719,37 

Verkoop overige dieren 107,43 111,65 109,03 141,93 148,15 123,64 

Aankoop dieren -64,79 -88,00 -55,77 -70,28 -73,92 -70,55 

Waardeverandering veestapel -40,58 59,14 121,36 110,69 -19,60 46,20 

Overige opbrengsten 2,86 3,31 3,68 2,22 1,95 2,80 

       

Totale variabele kosten -1 819,05 -1 932,61 -2 286,00 -2 559,67 -2 668,77 -2 253,22 

Krachtvoeder -1 541,59 -1 660,35 -2 012,70 -2 255,88 -2 361,24 -1 966,35 

Energie verwarming -37,46 -42,62 -49,66 -51,72 -51,39 -46,57 

Energie niet verwarming -39,38 -42,71 -47,86 -54,99 -53,38 -47,66 

Dierenartskosten -85,77 -80,18 -80,12 -93,99 -92,93 -86,60 

KI-kosten -15,15 -14,42 -13,72 -15,45 -16,12 -14,97 

Mestafzet -62,94 -55,87 -55,69 -66,47 -73,58 -62,91 

Overige variabele kosten -36,76 -36,46 -26,25 -21,17 -20,13 -28,15 

       

Bruto saldo 607,81 588,83 516,39 654,02 474,18 568,25 

       

Totale vaste kosten -409,76 -402,66 -419,95 -459,62 -489,82 -436,36 

Afschrijvingen -188,55 -182,75 -194,69 -203,73 -217,83 -197,51 

Gebouwen -138,21 -136,70 -147,12 -155,50 -169,14 -149,33 

Werktuigen en installaties -42,03 -38,25 -39,59 -39,71 -40,14 -39,94 

Overige -8,31 -7,79 -7,98 -8,52 -8,55 -8,23 

Fictieve intresten -123,20 -118,14 -130,20 -145,99 -154,08 -134,32 

Gebouwen -62,86 -61,04 -70,37 -79,70 -87,03 -72,20 

Werktuigen en installaties -12,04 -11,15 -11,14 -11,09 -10,88 -11,26 

Veestapel -44,09 -42,11 -45,09 -51,37 -52,22 -46,98 

Overige -4,22 -3,83 -3,60 -3,82 -3,94 -3,88 

Kosten gronden en gebouwen -42,76 -55,19 -48,47 -59,25 -61,67 -53,47 

Kosten werktuigen -20,11 -19,59 -19,60 -21,24 -21,62 -20,43 

Overige vaste kosten -35,14 -27,00 -26,99 -29,41 -34,62 -30,63 

       

Familiaal arbeidsinkomen 198,05 186,17 96,45 194,40 -15,63 131,89 

       

Vergoeding eigen arbeid -295,42 -285,70 -300,32 -318,04 -316,75 -303,25 

       

Netto bedrijfsresultaat -97,37 -99,53 -203,88 -123,64 -332,38 -171,36 
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8. Gesloten varkenshouderij - in euro per afgeleverd vleesvarken 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 65 56 60 54 57 58 

Aantal afgeleverde vleesvarkens 3 198 3 602 3 086 3 250 3 410 3 309 

       

Totale opbrengsten 122,59 123,63 137,42 156,89 149,30 137,97 

Totale omzet en aanwas 122,45 123,47 137,24 156,78 149,20 137,83 

Verkoop vleesvarkens 122,35 119,41 128,68 147,88 146,61 132,98 

Verkoop overige dieren 5,43 5,47 5,35 6,93 7,04 6,04 

Aankoop dieren -3,27 -4,31 -2,73 -3,43 -3,51 -3,45 

Waardeverandering veestapel -2,05 2,90 5,95 5,40 -0,93 2,25 

Overige opbrengsten 0,14 0,16 0,18 0,11 0,09 0,14 

       

Totale variabele kosten -91,89 -94,76 -112,10 -124,96 -126,77 -110,10 

Krachtvoeder -77,87 -81,41 -98,70 -110,13 -112,16 -96,06 

Energie verwarming -1,89 -2,09 -2,44 -2,53 -2,44 -2,28 

Energie niet verwarming -1,99 -2,09 -2,35 -2,68 -2,54 -2,33 

Dierenartskosten -4,33 -3,93 -3,93 -4,59 -4,41 -4,24 

KI-kosten -0,77 -0,71 -0,67 -0,75 -0,77 -0,73 

Mestafzet -3,18 -2,74 -2,73 -3,25 -3,50 -3,08 

Overige variabele kosten -1,86 -1,79 -1,29 -1,03 -0,96 -1,38 

       

Bruto saldo 30,70 28,87 25,32 31,93 22,52 27,87 

       

Totale vaste kosten -20,70 -19,74 -20,59 -22,44 -23,27 -21,35 

Afschrijvingen -9,52 -8,96 -9,55 -9,95 -10,35 -9,67 

Gebouwen -6,98 -6,70 -7,21 -7,59 -8,03 -7,31 

Werktuigen en installaties -2,12 -1,88 -1,94 -1,94 -1,91 -1,96 

Overige -0,42 -0,38 -0,39 -0,42 -0,41 -0,40 

Fictieve intresten -6,22 -5,79 -6,38 -7,13 -7,32 -6,57 

Gebouwen -3,18 -2,99 -3,45 -3,89 -4,13 -3,53 

Werktuigen en installaties -0,61 -0,55 -0,55 -0,54 -0,52 -0,55 

Veestapel -2,23 -2,06 -2,21 -2,51 -2,48 -2,30 

Overige -0,21 -0,19 -0,18 -0,19 -0,19 -0,19 

Kosten gronden en gebouwen -2,16 -2,71 -2,38 -2,89 -2,93 -2,61 

Kosten werktuigen -1,02 -0,96 -0,96 -1,04 -1,03 -1,00 

Overige vaste kosten -1,77 -1,32 -1,32 -1,44 -1,64 -1,50 

       

Familiaal arbeidsinkomen 10,00 9,13 4,73 9,49 -0,74 6,52 

       

Vergoeding eigen arbeid -14,92 -14,01 -14,73 -15,53 -15,05 -14,85 

       

Netto bedrijfsresultaat -4,92 -4,88 -10,00 -6,04 -15,79 -8,32 
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9. Gesloten varkenshouderij - in euro per 100 kg afgeleverd vleesvarken 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 65 56 60 54 57 58 

Hoeveelheid afgeleverd vleesvarken 
(*100kg) 

3 575 4 022 3 422 3 625 3 817 3 692 

       

Totale opbrengsten 109,64 110,72 123,93 140,65 133,34 123,66 

Totale omzet en aanwas 109,51 110,58 123,76 140,56 133,26 123,53 

Verkoop vleesvarkens 109,42 106,94 116,04 132,58 130,94 119,18 

Verkoop overige dieren 4,85 4,90 4,82 6,21 6,29 5,42 

Aankoop dieren -2,93 -3,86 -2,47 -3,08 -3,14 -3,09 

Waardeverandering veestapel -1,83 2,60 5,37 4,84 -0,83 2,03 

Overige opbrengsten 0,13 0,15 0,16 0,10 0,08 0,12 

       

Totale variabele kosten -82,18 -84,87 -101,09 -112,03 -113,23 -98,68 

Krachtvoeder -69,65 -72,91 -89,01 -98,73 -100,18 -86,10 

Energie verwarming -1,69 -1,87 -2,20 -2,26 -2,18 -2,04 

Energie niet verwarming -1,78 -1,88 -2,12 -2,41 -2,26 -2,09 

Dierenartskosten -3,88 -3,52 -3,54 -4,11 -3,94 -3,80 

KI-kosten -0,68 -0,63 -0,61 -0,68 -0,68 -0,66 

Mestafzet -2,84 -2,45 -2,46 -2,91 -3,12 -2,76 

Overige variabele kosten -1,66 -1,60 -1,16 -0,93 -0,85 -1,24 

       

Bruto saldo 27,46 25,86 22,84 28,62 20,12 24,98 

       

Totale vaste kosten -18,51 -17,68 -18,57 -20,12 -20,78 -19,13 

Afschrijvingen -8,52 -8,02 -8,61 -8,92 -9,24 -8,66 

Gebouwen -6,24 -6,00 -6,51 -6,81 -7,18 -6,55 

Werktuigen en installaties -1,90 -1,68 -1,75 -1,74 -1,70 -1,75 

Overige -0,38 -0,34 -0,35 -0,37 -0,36 -0,36 

Fictieve intresten -5,57 -5,19 -5,76 -6,39 -6,54 -5,89 

Gebouwen -2,84 -2,68 -3,11 -3,49 -3,69 -3,16 

Werktuigen en installaties -0,54 -0,49 -0,49 -0,49 -0,46 -0,49 

Veestapel -1,99 -1,85 -1,99 -2,25 -2,22 -2,06 

Overige -0,19 -0,17 -0,16 -0,17 -0,17 -0,17 

Kosten gronden en gebouwen -1,93 -2,42 -2,14 -2,59 -2,62 -2,34 

Kosten werktuigen -0,91 -0,86 -0,87 -0,93 -0,92 -0,90 

Overige vaste kosten -1,59 -1,19 -1,19 -1,29 -1,47 -1,34 

       

Familiaal arbeidsinkomen 8,95 8,18 4,27 8,51 -0,66 5,85 

       

Vergoeding eigen arbeid -13,35 -12,55 -13,28 -13,92 -13,44 -13,31 

       

Netto bedrijfsresultaat -4,40 -4,37 -9,02 -5,41 -14,10 -7,46 

 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw  pagina 29 van 81 

10. Melkvee - in euro per gemiddeld aanwezige melkkoe 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 229 233 236 237 231 233 
Aantal gemiddeld aanwezige 
melkkoeien 51 54 54 56 59 55 
       
Totale opbrengsten 2 188,29 2 712,86 2 931,00 2 720,76 3 268,18 2 764,22 
Opbrengst melk 1 855,36 2 395,48 2 595,00 2 353,29 2 924,58 2 424,74 
Totale omzet en aanwas 284,73 285,32 295,32 336,41 316,71 303,70 

Verkoop dieren 293,97 304,94 344,61 344,19 302,50 318,04 
Aankoop dieren -72,33 -80,95 -66,19 -62,04 -83,58 -73,02 
Overige omzet en aanwas 63,09 61,33 16,90 54,26 97,79 58,68 

Opbrengsten ruwvoeder 24,13 23,18 35,61 26,01 20,89 25,97 
Overige opbrengsten 24,07 8,88 5,07 5,05 5,99 9,81 
       
Totale variabele kosten -1 176,21 -1 227,03 -1 365,93 -1 500,75 -1 576,98 -1 369,38 
Totale voederkosten -878,93 -917,85 -1 007,49 -1 117,75 -1 198,83 -1 024,17 

Krachtvoeder -426,80 -474,63 -527,16 -584,59 -653,53 -533,34 
Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) -109,69 -124,85 -145,82 -160,80 -164,13 -141,06 
Variabele kosten ruwvoeder -342,44 -318,37 -334,51 -372,35 -381,17 -349,77 

Energie -76,73 -84,23 -105,39 -121,59 -113,94 -100,38 
Dierenartskosten -96,09 -95,88 -105,36 -104,55 -103,44 -101,06 
KI-kosten -30,30 -33,64 -34,93 -35,25 -38,13 -34,45 
Overige variabele kosten -94,15 -95,44 -112,75 -121,61 -122,63 -109,32 
       
Bruto saldo 1 012,08 1 485,82 1 565,08 1 220,00 1 691,20 1 394,84 
       
Totale vaste kosten -1 237,73 -1 197,35 -1 295,29 -1 334,70 -1 321,61 -1 277,34 
Afschrijvingen -528,08 -511,77 -571,57 -585,01 -573,18 -553,92 

Gebouwen -190,26 -180,21 -205,07 -210,46 -203,75 -197,95 
Werktuigen en installaties -149,86 -150,94 -170,07 -178,24 -181,72 -166,16 
Melkquotum -177,82 -170,65 -184,31 -183,57 -174,76 -178,22 
Overige -10,14 -9,97 -12,12 -12,74 -12,94 -11,58 

Fictieve intresten -247,13 -231,97 -248,17 -254,05 -240,65 -244,39 
Gebouwen -87,94 -83,15 -96,32 -105,90 -104,61 -95,58 
Werktuigen en installaties -39,20 -37,50 -42,87 -45,54 -43,92 -41,81 
Veestapel -71,74 -70,87 -71,66 -71,69 -70,87 -71,36 
Melkquotum -42,80 -35,47 -31,31 -24,27 -14,88 -29,75 
Overige -5,44 -4,97 -6,02 -6,66 -6,37 -5,89 

Kosten gronden en gebouwen -46,62 -45,56 -50,09 -52,27 -52,48 -49,40 
Kosten werktuigen -77,06 -82,45 -85,72 -97,44 -96,49 -87,83 
Vaste kosten ruwvoeder -296,09 -279,74 -291,19 -302,72 -312,62 -296,47 
Overige vaste kosten -42,76 -45,86 -48,54 -43,21 -46,19 -45,31 
       
Familiaal arbeidsinkomen -225,65 288,47 269,79 -114,69 369,59 117,50 
       
Vergoeding eigen arbeid -976,12 -910,78 -913,80 -942,85 -935,15 -935,74 
Melkvee -802,25 -735,96 -743,15 -767,83 -755,01 -760,84 
Ruwvoeder -173,87 -174,83 -170,64 -175,02 -180,14 -174,90 
       
Netto bedrijfsresultaat -1 201,77 -622,31 -644,01 -1 057,54 -565,56 -818,24 
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11. Melkvee - in euro per 100 liter geproduceerde melk 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 228 231 231 233 224 229 
Hoeveelheid geproduceerde melk 
(*100l) 

3 678 4 003 4 106 4 181 4 502 4 094 

       
Totale opbrengsten 30,32 36,77 39,21 36,28 43,45 37,21 
Opbrengst melk 25,66 32,53 34,80 31,53 39,08 32,72 
Totale omzet en aanwas 4,00 3,81 3,86 4,33 4,03 4,01 

Verkoop dieren 4,05 4,09 4,50 4,46 3,83 4,19 
Aankoop dieren -0,92 -1,10 -0,89 -0,84 -1,13 -0,98 
Overige omzet en aanwas 0,87 0,83 0,25 0,71 1,33 0,80 

Opbrengsten ruwvoeder 0,33 0,31 0,48 0,34 0,26 0,34 
Overige opbrengsten 0,33 0,12 0,07 0,07 0,08 0,13 
       
Totale variabele kosten -16,19 -16,56 -18,19 -19,94 -20,94 -18,36 
Totale voederkosten -12,11 -12,38 -13,41 -14,85 -15,92 -13,74 

Krachtvoeder -5,88 -6,42 -7,03 -7,75 -8,69 -7,16 
Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-1,51 -1,66 -1,92 -2,11 -2,16 -1,87 

Variabele kosten ruwvoeder -4,72 -4,30 -4,46 -4,98 -5,07 -4,71 
Energie -1,06 -1,14 -1,40 -1,61 -1,51 -1,35 
Dierenartskosten -1,31 -1,29 -1,40 -1,39 -1,37 -1,35 
KI-kosten -0,42 -0,46 -0,47 -0,47 -0,51 -0,46 
Overige variabele kosten -1,29 -1,29 -1,50 -1,62 -1,63 -1,47 
       
Bruto saldo 14,12 20,21 21,02 16,34 22,51 18,84 
       
Totale vaste kosten -17,13 -16,21 -17,29 -17,81 -17,52 -17,19 
Afschrijvingen -7,33 -6,94 -7,65 -7,83 -7,63 -7,48 

Gebouwen -2,64 -2,45 -2,75 -2,81 -2,69 -2,67 
Werktuigen en installaties -2,07 -2,03 -2,26 -2,37 -2,41 -2,23 
Melkquotum -2,48 -2,33 -2,48 -2,47 -2,35 -2,42 
Overige -0,14 -0,14 -0,16 -0,17 -0,17 -0,16 

Fictieve intresten -3,42 -3,14 -3,32 -3,38 -3,19 -3,29 
Gebouwen -1,22 -1,13 -1,29 -1,41 -1,39 -1,29 
Werktuigen en installaties -0,54 -0,51 -0,57 -0,61 -0,59 -0,56 
Veestapel -0,99 -0,95 -0,95 -0,95 -0,93 -0,95 
Melkquotum -0,60 -0,48 -0,42 -0,33 -0,20 -0,41 
Overige -0,08 -0,07 -0,08 -0,09 -0,08 -0,08 

Kosten gronden en gebouwen -0,64 -0,61 -0,67 -0,69 -0,69 -0,66 
Kosten werktuigen -1,07 -1,11 -1,14 -1,29 -1,29 -1,18 
Vaste kosten ruwvoeder -4,07 -3,78 -3,87 -4,03 -4,12 -3,97 
Overige vaste kosten -0,59 -0,62 -0,64 -0,57 -0,61 -0,61 
       
Familiaal arbeidsinkomen -3,00 3,99 3,73 -1,47 4,99 1,65 
       
Vergoeding eigen arbeid -13,48 -12,33 -12,12 -12,51 -12,38 -12,56 
Melkvee -11,09 -9,96 -9,85 -10,18 -9,99 -10,22 
Ruwvoeder -2,39 -2,37 -2,27 -2,33 -2,39 -2,35 
       
Netto bedrijfsresultaat -16,48 -8,34 -8,39 -13,98 -7,39 -10,92 
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12. Melkkoeien – in euro per gemiddeld aanwezige melkkoe 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 229 233 236 238 231 233 
Aantal gemiddeld aanwezige 
melkkoeien 

51 54 54 56 59 55 

       
Totale opbrengsten 1 956,84 2 475,68 2 690,56 2 474,58 3 023,42 2 524,21 
Opbrengst melk 1 855,36 2 395,48 2 595,00 2 354,02 2 924,58 2 424,89 
Totale omzet en aanwas 61,02 56,20 66,40 99,22 78,90 72,35 

Opbrengst kalveren 153,68 155,12 153,78 153,37 132,60 149,71 
Verkoop reforme koeien 167,25 168,70 204,55 210,27 197,56 189,67 
Aankoop dieren  -282,52 -300,31 -304,93 -305,86 -309,41 -300,60 
Overige omzet en aanwas 22,60 32,69 12,99 41,45 58,14 33,57 

Opbrengsten ruwvoeder 17,90 15,83 24,86 17,17 14,72 18,10 
Overige opbrengsten 22,57 8,17 4,30 4,16 5,22 8,88 
       
Totale variabele kosten -928,87 -931,27 -1 036,67 -1 164,37 -1 241,45 -1 060,53 
Totale voederkosten -684,72 -691,47 -762,36 -868,34 -944,44 -790,27 

Krachtvoeder -349,00 -372,95 -412,10 -479,31 -537,50 -430,17 
Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-84,54 -90,10 -108,17 -121,91 -129,59 -106,86 

Variabele kosten ruwvoeder -251,18 -228,43 -242,09 -267,12 -277,36 -253,24 
Energie -59,93 -64,86 -81,58 -94,43 -89,54 -78,07 
Dierenartskosten -71,67 -62,36 -65,16 -65,92 -67,56 -66,53 
KI-kosten -30,30 -33,64 -34,93 -35,25 -38,13 -34,45 
Overige variabele kosten -82,25 -78,94 -92,65 -100,44 -101,77 -91,21 
       
Bruto saldo 1 027,97 1 544,40 1 653,88 1 310,21 1 781,96 1 463,68 
       
Totale vaste kosten -1 000,81 -934,37 -1 017,98 -1 043,82 -1 032,58 -1 005,91 
Afschrijvingen -456,49 -425,53 -477,91 -485,18 -476,03 -464,23 

Gebouwen -147,47 -128,62 -146,92 -148,92 -144,10 -143,21 
Werktuigen en installaties -123,93 -119,50 -138,45 -144,09 -148,34 -134,86 
Melkquotum -177,12 -170,65 -184,31 -183,56 -174,76 -178,08 
Overige -7,96 -6,77 -8,22 -8,61 -8,83 -8,08 

Fictieve intresten -195,64 -176,81 -189,20 -191,92 -179,26 -186,57 
Gebouwen -67,61 -60,34 -70,32 -76,95 -75,43 -70,13 
Werktuigen en installaties -32,31 -29,93 -35,55 -37,87 -36,66 -34,46 
Veestapel -48,83 -47,69 -47,94 -48,33 -47,88 -48,14 
Melkquotum -42,61 -35,47 -31,31 -24,27 -14,88 -29,71 
Overige -4,28 -3,38 -4,08 -4,50 -4,40 -4,13 

Kosten gronden en gebouwen -36,46 -34,00 -36,90 -38,92 -38,61 -36,98 
Kosten werktuigen -64,99 -68,46 -71,49 -82,27 -81,58 -73,76 
Vaste kosten ruwvoeder -213,85 -194,35 -205,02 -211,59 -221,48 -209,26 
Overige vaste kosten -33,39 -35,23 -37,45 -33,94 -35,62 -35,12 
       
Familiaal arbeidsinkomen 27,16 610,04 635,90 266,39 749,38 457,77 
       
Vergoeding eigen arbeid -746,68 -691,30 -689,64 -707,41 -709,91 -708,99 
Melkvee -620,63 -568,01 -568,19 -584,06 -580,88 -584,35 
Ruwvoeder -126,06 -123,28 -121,45 -123,35 -129,03 -124,63 
       
Netto bedrijfsresultaat -719,52 -81,26 -53,74 -441,02 39,47 -251,22 
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13. Melkkoeien - in euro per 100 liter geproduceerde melk 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 226 233 233 237 230 232 
Hoeveelheid geproduceerde melk 
(*100l) 

3 689 3 989 4 093 4 168 4 452 4 078 

       
Totale opbrengsten 27,19 33,60 36,07 33,12 40,35 34,07 
Opbrengst melk 25,69 32,51 34,79 31,50 39,05 32,71 
Totale omzet en aanwas 0,94 0,76 0,89 1,33 1,04 0,99 

Opbrengst kalveren 2,11 2,11 2,06 2,05 1,77 2,02 
Verkoop reforme koeien 2,31 2,29 2,72 2,81 2,61 2,55 
Aankoop dieren  -3,78 -4,08 -4,06 -4,09 -4,13 -4,03 
Overige omzet en aanwas 0,31 0,44 0,18 0,55 0,79 0,45 

Opbrengsten ruwvoeder 0,24 0,21 0,33 0,23 0,19 0,24 
Overige opbrengsten 0,31 0,11 0,06 0,06 0,07 0,12 
       
Totale variabele kosten -12,78 -12,64 -13,89 -15,57 -16,57 -14,29 
Totale voederkosten -9,44 -9,39 -10,22 -11,61 -12,61 -10,65 

Krachtvoeder -4,81 -5,06 -5,52 -6,41 -7,18 -5,80 
Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-1,16 -1,22 -1,46 -1,63 -1,73 -1,44 

Variabele kosten ruwvoeder -3,47 -3,10 -3,24 -3,57 -3,70 -3,42 
Energie -0,83 -0,88 -1,09 -1,26 -1,20 -1,05 
Dierenartskosten -0,97 -0,85 -0,87 -0,88 -0,90 -0,89 
KI-kosten -0,42 -0,46 -0,47 -0,47 -0,51 -0,46 
Overige variabele kosten -1,13 -1,07 -1,24 -1,34 -1,36 -1,23 
       
Bruto saldo 14,41 20,96 22,18 17,55 23,77 19,78 
       
Totale vaste kosten -13,85 -12,68 -13,63 -13,97 -13,78 -13,58 
Afschrijvingen -6,35 -5,78 -6,40 -6,50 -6,35 -6,27 

Gebouwen -2,05 -1,75 -1,97 -1,99 -1,91 -1,93 
Werktuigen en installaties -1,71 -1,62 -1,85 -1,93 -1,98 -1,82 
Melkquotum -2,48 -2,32 -2,47 -2,46 -2,34 -2,41 
Overige -0,11 -0,09 -0,11 -0,12 -0,12 -0,11 

Fictieve intresten -2,71 -2,40 -2,53 -2,57 -2,39 -2,52 
Gebouwen -0,94 -0,82 -0,94 -1,03 -1,01 -0,95 
Werktuigen en installaties -0,45 -0,41 -0,48 -0,51 -0,49 -0,46 
Veestapel -0,67 -0,65 -0,64 -0,65 -0,64 -0,65 
Melkquotum -0,60 -0,48 -0,42 -0,32 -0,20 -0,40 
Overige -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 

Kosten gronden en gebouwen -0,51 -0,46 -0,49 -0,52 -0,51 -0,50 
Kosten werktuigen -0,89 -0,93 -0,96 -1,10 -1,09 -0,99 
Vaste kosten ruwvoeder -2,94 -2,64 -2,75 -2,83 -2,95 -2,82 
Overige vaste kosten -0,46 -0,48 -0,50 -0,45 -0,48 -0,47 
       
Familiaal arbeidsinkomen 0,56 8,28 8,55 3,58 9,99 6,19 
       
Vergoeding eigen arbeid -10,31 -9,38 -9,20 -9,45 -9,48 -9,56 
Melkvee -8,58 -7,71 -7,58 -7,80 -7,76 -7,89 
Ruwvoeder -1,73 -1,67 -1,62 -1,65 -1,72 -1,68 
       
Netto bedrijfsresultaat -9,75 -1,10 -0,65 -5,86 0,51 -3,37 
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14. Vaarzen melkvee - in euro per gemiddeld aanwezige vaars 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 225 225 222 230 224 225 

Aantal gemiddeld aanwezige vaarzen 43 47 47 49 52 48 

       

Totale variabele kosten -272,91 -315,30 -354,08 -369,24 -362,66 -334,84 

Totale voederkosten -212,64 -237,91 -259,12 -271,77 -272,99 -250,89 

Krachtvoeder -78,48 -97,83 -110,83 -108,11 -117,02 -102,45 
Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) -28,62 -38,04 -42,18 -42,85 -38,65 -38,07 

Variabele kosten ruwvoeder -105,54 -102,05 -106,10 -120,82 -117,31 -110,36 

Energie -19,12 -21,51 -26,58 -30,28 -27,14 -24,93 

Dierenartskosten -27,75 -37,33 -46,06 -43,69 -39,58 -38,88 

Overige variabele kosten -13,41 -18,54 -22,32 -23,50 -22,95 -20,15 

       

Totale vaste kosten -271,82 -294,58 -307,03 -326,53 -325,48 -305,09 

Afschrijvingen -81,18 -95,86 -104,08 -111,40 -109,67 -100,44 

Gebouwen -48,13 -58,05 -64,66 -68,16 -67,12 -61,22 

Werktuigen en installaties -29,58 -34,34 -35,02 -38,63 -37,94 -35,10 

Overige -3,47 -3,46 -4,40 -4,61 -4,61 -4,11 

Fictieve intresten -58,27 -61,51 -65,77 -69,54 -69,34 -64,89 

Gebouwen -22,93 -25,45 -28,93 -32,02 -33,03 -28,47 

Werktuigen en installaties -7,82 -8,32 -8,20 -8,76 -8,19 -8,26 

Veestapel -26,22 -26,01 -26,43 -26,35 -25,90 -26,18 

Overige -1,29 -1,73 -2,21 -2,41 -2,22 -1,97 

Kosten gronden en gebouwen -11,78 -12,97 -14,80 -15,22 -15,53 -14,06 

Kosten werktuigen -13,57 -15,62 -15,82 -17,22 -16,50 -15,75 

Vaste kosten ruwvoeder -96,27 -96,76 -94,36 -102,94 -102,71 -98,61 

Overige vaste kosten -10,75 -11,87 -12,20 -10,21 -11,72 -11,35 

       

Vergoeding eigen arbeid -261,09 -247,26 -251,85 -265,87 -253,76 -255,97 

Rundvee -204,26 -187,07 -194,80 -205,94 -195,16 -197,44 

Ruwvoeder -56,84 -60,19 -57,04 -59,94 -58,60 -58,52 

       

Totale kosten excl. eigen arbeid -544,73 -609,88 -661,11 -695,77 -688,14 -639,93 

Totale kosten incl. eigen arbeid -805,82 -857,14 -912,96 -961,64 -941,90 -895,90 
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15. Gesloten vleesveehouderij – in euro per gemiddeld aanwezige zoogkoe 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 95 96 118 115 110 106 

Aantal gemiddeld aanwezige zoogkoeien 38 42 41 42 42 41 
       
Totale opbrengsten 1 782,10 1 854,11 1 803,80 1 983,99 2 217,03 1 928,21 
Totale omzet en aanwas 1 592,98 1 635,06 1 590,18 1 761,65 1 999,09 1 715,79 

Verkoop stieren 812,51 829,03 875,84 930,27 988,80 887,29 
Verkoop vrouwelijk jongvee en 

zoogkoeien 
772,23 736,25 801,17 852,77 952,87 823,06 

Aankoop dieren -90,79 -91,09 -87,58 -74,75 -83,17 -85,48 
Waardeverandering veestapel 94,30 161,12 -3,01 57,78 136,93 89,42 
Overige omzet en aanwas 4,72 -0,25 3,76 -4,42 3,65 1,49 

Opbrengsten ruwvoeder 20,64 28,97 28,21 31,69 25,70 27,04 
Overige opbrengsten 3,12 10,64 7,83 3,48 2,21 5,46 
Zoogkoeienpremie 165,36 179,43 177,58 187,16 190,04 179,91 
       
Totale variabele kosten -1 029,20 -1 101,56 -1 256,68 -1 366,93 -1 470,15 -1 244,90 
Totale voederkosten -798,78 -838,42 -959,94 -1 048,03 -1 144,93 -958,02 

Krachtvoeder -360,35 -400,68 -448,56 -476,97 -573,53 -452,02 
Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) -141,22 -160,40 -200,67 -211,36 -204,26 -183,58 
Variabele kosten ruwvoeder -297,21 -277,33 -310,71 -359,70 -367,14 -322,42 

Energie -42,84 -45,93 -63,61 -75,07 -66,80 -58,85 
Dierenartskosten -143,08 -169,01 -176,02 -182,03 -194,48 -172,92 
KI-kosten -15,34 -16,04 -14,98 -16,33 -18,66 -16,27 
Overige variabele kosten -29,14 -32,16 -42,13 -45,47 -45,27 -38,84 
       
Bruto saldo 752,91 752,55 547,13 617,06 746,89 683,31 
       
Totale vaste kosten -872,20 -879,71 -916,06 -972,11 -999,46 -927,91 
Afschrijvingen -223,66 -223,38 -252,53 -272,69 -273,60 -249,17 

Gebouwen -128,00 -118,78 -133,77 -145,41 -148,48 -134,89 
Werktuigen en installaties -81,13 -84,89 -97,83 -103,83 -97,99 -93,13 
Zoogkoeienquotum -5,94 -6,22 -7,48 -8,84 -10,16 -7,73 
Overige -8,59 -13,49 -13,45 -14,61 -16,97 -13,42 

Fictieve intresten -242,60 -251,18 -260,73 -278,55 -293,13 -265,24 
Gebouwen -47,55 -54,48 -60,71 -71,84 -80,90 -63,10 
Werktuigen en installaties -21,41 -21,09 -23,36 -24,15 -23,26 -22,65 
Veestapel -166,66 -166,23 -166,71 -171,65 -177,00 -169,65 
Zoogkoeienquotum -2,57 -2,68 -3,30 -3,78 -4,11 -3,29 
Overige -4,42 -6,71 -6,64 -7,13 -7,87 -6,55 

Kosten gronden en gebouwen -34,63 -37,90 -38,69 -46,01 -47,43 -40,93 
Kosten werktuigen -40,68 -41,00 -43,21 -49,18 -51,27 -45,07 
Vaste kosten ruwvoeder -302,91 -295,21 -288,75 -292,05 -299,18 -295,62 
Overige vaste kosten -27,72 -31,05 -32,15 -33,64 -34,84 -31,88 
       
Familiaal arbeidsinkomen -119,30 -127,17 -368,93 -355,06 -252,57 -244,60 
       
Vergoeding eigen arbeid -851,70 -771,70 -771,53 -826,05 -824,40 -809,08 
Rundvee -659,59 -581,16 -595,65 -638,69 -630,14 -621,05 
Ruwvoeder -192,11 -190,53 -175,88 -187,36 -194,26 -188,03 
       
Netto bedrijfsresultaat -971,00 -898,86 -1 140,46 -1 181,11 -1 076,97 -1 053,68 
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16. Gesloten vleesveehouderij - in euro per 100 kg vleesproductie  

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 93 96 116 114 108 105, 

Hoeveelheid vleesproductie (*100kg) 221 244 235 256 261 244 

       
Totale opbrengsten 310,82 318,04 319,79 330,22 365,39 328,85 
Totale omzet en aanwas 278,64 281,56 282,16 293,41 329,49 293,05 

Verkoop stieren 141,96 142,25 154,12 155,03 162,71 151,21 
Verkoop vrouwelijk jongvee 

en zoogkoeien 
135,05 127,47 141,17 141,87 157,08 140,53 

Aankoop dieren -15,96 -16,10 -15,59 -12,46 -13,36 -14,69 
Waardeverandering veestapel 17,02 27,98 1,74 9,71 22,46 15,78 
Overige omzet en aanwas 0,58 -0,04 0,71 -0,74 0,60 0,22 

Opbrengsten ruwvoeder 3,41 4,91 5,00 5,17 4,24 4,55 
Overige opbrengsten 0,48 0,70 1,39 0,58 0,37 0,70 
Zoogkoeienpremie 28,30 30,88 31,24 31,05 31,28 30,55 
       
Totale variabele kosten -176,97 -191,45 -220,93 -227,05 -241,11 -211,50 
Totale voederkosten -137,58 -145,51 -168,88 -173,98 -187,67 -162,72 

Krachtvoeder -63,00 -69,07 -79,11 -79,48 -94,34 -77,00 
Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-24,00 -27,70 -35,51 -34,79 -33,47 -31,09 

Variabele kosten ruwvoeder -50,58 -48,74 -54,27 -59,71 -59,86 -54,63 
Energie -7,40 -8,18 -11,07 -12,47 -10,92 -10,01 
Dierenartskosten -24,23 -29,03 -30,89 -30,32 -32,00 -29,29 
KI-kosten -2,65 -2,99 -2,64 -2,71 -3,08 -2,82 
Overige variabele kosten -5,11 -5,73 -7,44 -7,57 -7,44 -6,66 
       
Bruto saldo 133,86 126,59 98,86 103,17 124,28 117,35 
       
Totale vaste kosten -150,02 -152,84 -160,36 -161,58 -163,13 -157,59 
Afschrijvingen -38,70 -39,15 -44,48 -45,41 -44,43 -42,43 

Gebouwen -22,40 -21,11 -23,59 -24,23 -23,89 -23,05 
Werktuigen en installaties -13,74 -14,41 -17,16 -17,27 -16,10 -15,74 
Zoogkoeienquotum -1,04 -1,11 -1,33 -1,47 -1,67 -1,33 
Overige -1,51 -2,52 -2,39 -2,43 -2,76 -2,33 

Fictieve intresten -42,05 -44,04 -45,48 -46,34 -47,91 -45,17 
Gebouwen -8,35 -10,04 -10,64 -11,97 -13,11 -10,82 
Werktuigen en installaties -3,69 -3,57 -4,07 -4,02 -3,81 -3,83 
Veestapel -28,78 -28,69 -29,00 -28,54 -29,03 -28,81 
Zoogkoeienquotum -0,45 -0,48 -0,59 -0,63 -0,68 -0,57 
Overige -0,78 -1,26 -1,18 -1,19 -1,29 -1,14 

Kosten gronden en gebouwen -5,92 -6,60 -6,65 -7,65 -7,79 -6,92 
Kosten werktuigen -6,89 -7,16 -7,62 -8,19 -8,39 -7,65 
Vaste kosten ruwvoeder -51,66 -50,57 -50,47 -48,40 -48,89 -50,00 
Overige vaste kosten -4,80 -5,30 -5,66 -5,59 -5,72 -5,41 
       
Familiaal arbeidsinkomen -16,16 -26,24 -61,50 -58,41 -38,85 -40,23 
       
Vergoeding eigen arbeid -147,31 -133,39 -134,37 -136,97 -134,68 -137,34 
Rundvee -114,20 -100,78 -104,06 -105,98 -102,95 -105,59 
Ruwvoeder -33,11 -32,60 -30,31 -30,98 -31,73 -31,75 
       
Netto bedrijfsresultaat -163,47 -159,63 -195,87 -195,37 -173,53 -177,57 
  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw  pagina 36 van 81 

17. Zoogkoeienhouderij - in euro per 100 kg vleesproductie 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 174 173 194 194 183 184 

Hoeveelheid vleesproductie (*100kg) 34 36 37 37 39 37 

       
Totale opbrengsten 1 173,37 1 213,60 1 211,45 1 257,36 1 381,80 1 247,52 
Totale omzet en aanwas 969,74 991,69 994,15 1 036,66 1 151,69 1 028,79 

Verkoop stierenkalveren 259,89 265,34 269,00 247,71 279,69 264,33 
Verkoop vrouwelijk jongvee en 
zoogkoeien 

793,30 742,28 808,94 861,54 894,80 820,17 

Aankoop dieren -84,59 -76,67 -66,72 -53,61 -83,81 -73,08 
Waardeverandering veestapel 17,12 67,27 -14,95 -11,93 59,13 23,33 
Overige omzet en aanwas -15,97 -6,53 -2,12 -7,04 1,88 -5,95 

Opbrengsten ruwvoeder 23,26 27,43 27,00 30,19 26,66 26,91 
Overige opbrengsten 6,33 6,18 5,52 4,01 4,98 5,40 
Zoogkoeienpremie 174,04 188,30 184,78 186,50 198,47 186,42 
       
Totale variabele kosten -726,60 -756,27 -863,78 -926,56 -966,45 -847,93 
Totale voederkosten -534,67 -547,53 -623,41 -667,81 -706,35 -615,96 

Krachtvoeder -192,09 -198,51 -222,16 -238,81 -266,91 -223,70 
Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-105,11 -122,26 -143,54 -143,11 -138,74 -130,55 

Variabele kosten ruwvoeder -237,48 -226,75 -257,72 -285,89 -300,70 -261,71 
Energie -33,27 -36,51 -46,48 -56,02 -49,25 -44,31 
Dierenartskosten -119,17 -133,66 -145,51 -153,40 -160,47 -142,44 
KI-kosten -14,72 -14,36 -13,82 -15,05 -17,20 -15,03 
Overige variabele kosten -24,76 -24,21 -34,55 -34,28 -33,18 -30,20 
       
Bruto saldo 446,77 457,33 347,67 330,80 415,35 399,59 
       
Totale vaste kosten -689,07 -698,36 -713,38 -753,24 -775,83 -725,98 
Afschrijvingen -169,79 -175,86 -186,04 -200,20 -202,83 -186,94 

Gebouwen -89,53 -90,42 -94,67 -105,12 -101,72 -96,29 
Werktuigen en installaties -66,16 -69,20 -73,07 -75,45 -77,05 -72,19 
Zoogkoeienquotum -7,00 -6,88 -7,63 -9,07 -10,27 -8,17 
Overige -7,10 -9,36 -10,67 -10,56 -13,80 -10,30 

Fictieve intresten -185,03 -188,65 -192,39 -200,89 -207,34 -194,86 
Gebouwen -36,70 -41,76 -45,04 -52,01 -52,82 -45,66 
Werktuigen en installaties -17,74 -16,45 -17,36 -17,15 -18,42 -17,42 
Veestapel -123,97 -122,82 -121,30 -122,79 -125,36 -123,25 
Zoogkoeienquotum -2,96 -2,90 -3,34 -3,80 -4,09 -3,42 
Overige -3,67 -4,72 -5,36 -5,14 -6,65 -5,11 

Kosten gronden en gebouwen -24,59 -25,71 -27,64 -33,92 -34,30 -29,23 
Kosten werktuigen -32,43 -32,70 -33,91 -37,87 -39,53 -35,29 
Vaste kosten ruwvoeder -257,35 -253,25 -249,10 -254,49 -265,17 -255,87 
Overige vaste kosten -19,89 -22,19 -24,28 -25,88 -26,67 -23,78 
       
Familiaal arbeidsinkomen -242,30 -241,03 -365,70 -422,44 -360,48 -326,39 
       
Vergoeding eigen arbeid -680,87 -619,63 -612,75 -653,54 -655,12 -644,38 
Rundvee -513,63 -454,85 -456,76 -490,31 -484,36 -479,98 
Ruwvoeder -167,24 -164,78 -155,99 -163,23 -170,76 -164,40 
       
Netto bedrijfsresultaat -755,93 -695,88 -822,47 -912,75 -844,84 -806,37 
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18. Vleesstieren - in euro per gemiddeld aanwezige vleesstier 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 101 102 110 114 119 109 

Aantal gemiddeld aanwezige 
vleesstieren 31 33 35 36 35 34 
       
Totale opbrengsten 789,72 837,62 796,67 934,68 980,95 867,93 
Totale omzet en aanwas 782,15 828,71 788,13 927,02 973,96 859,99 

Verkoop stieren 1 097,25 1 081,66 1 160,07 1 183,74 1 233,71 1 151,29 
Aankoop stieren -357,62 -380,89 -370,27 -342,22 -369,67 -364,14 
Waardeverandering veestapel 42,53 127,94 -1,66 85,50 109,91 72,84 

Opbrengsten ruwvoeder 6,18 7,72 6,16 6,59 6,35 6,60 
Overige opbrengsten 1,39 1,20 2,38 1,07 0,64 1,34 
       
Totale variabele kosten -410,10 -454,41 -524,43 -548,19 -587,71 -504,97 
Totale voederkosten -350,14 -386,49 -444,87 -467,40 -511,08 -432,00 

Krachtvoeder -210,59 -247,49 -289,40 -289,98 -336,24 -274,74 

Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) -57,26 -62,65 -76,99 -86,39 -85,06 -73,67 
Variabele kosten ruwvoeder -82,29 -76,35 -78,48 -91,04 -89,78 -83,59 

Energie -14,78 -16,25 -21,80 -25,58 -21,92 -20,06 
Dierenartskosten -34,76 -39,76 -43,58 -41,20 -40,36 -39,93 
Overige variabele kosten -10,42 -11,91 -14,18 -14,01 -14,34 -12,97 
       
Bruto saldo 379,62 383,21 272,24 386,49 393,24 362,96 
       
Totale vaste kosten -277,96 -280,95 -278,12 -300,06 -298,98 -287,21 
Afschrijvingen -81,00 -79,28 -85,50 -91,74 -89,13 -85,33 

Gebouwen -48,01 -44,97 -48,36 -50,38 -51,07 -48,56 
Werktuigen en installaties -29,29 -29,50 -32,42 -36,39 -32,87 -32,10 
Overige -3,69 -4,81 -4,73 -4,97 -5,19 -4,68 

Fictieve intresten -86,85 -89,22 -92,30 -96,99 -102,18 -93,51 
Gebouwen -19,10 -20,75 -21,55 -24,64 -26,56 -22,52 
Werktuigen en installaties -7,70 -7,07 -7,58 -8,28 -7,71 -7,67 
Veestapel -58,12 -59,05 -60,86 -61,71 -65,49 -61,04 
Overige -1,94 -2,35 -2,30 -2,36 -2,42 -2,28 

Kosten gronden en gebouwen -12,01 -13,16 -13,18 -16,58 -16,89 -14,36 
Kosten werktuigen -13,60 -14,39 -14,78 -16,93 -17,18 -15,38 
Vaste kosten ruwvoeder -74,64 -74,40 -61,18 -66,83 -61,88 -67,78 
Overige vaste kosten -9,85 -10,50 -11,17 -10,99 -11,72 -10,85 
       
Familiaal arbeidsinkomen 101,66 102,26 -5,88 86,44 94,25 75,75 
       
Vergoeding eigen arbeid -273,71 -247,67 -241,95 -256,29 -252,69 -254,46 
Rundvee -224,92 -199,09 -203,89 -215,23 -212,11 -211,05 
Ruwvoeder -48,79 -48,58 -38,06 -41,06 -40,57 -43,41 
       
Netto bedrijfsresultaat -172,05 -145,41 -247,82 -169,86 -158,43 -178,71 
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19. Vleesstieren - in euro per verkochte vleesstier (ouder dan 1 jaar) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 97 98 110 112 116 107 

Aantal verkochte vleesstieren ( >1 
jaar) 

17 17 19 20 19 18 

       
Totale opbrengsten 1 466,67 1 630,26 1 470,60 1 663,79 1 889,22 1 624,11 
Totale omzet en aanwas 1 452,69 1 610,73 1 454,83 1 650,42 1 875,73 1 608,88 

Verkoop stieren 2 078,88 2 152,45 2 141,41 2 169,90 2 385,85 2 185,70 
Aankoop stieren -656,94 -739,35 -683,50 -623,04 -711,09 -682,79 
Waardeverandering veestapel 30,76 197,63 -3,07 103,56 200,98 105,97 

Opbrengsten ruwvoeder 11,31 14,60 11,37 11,41 12,25 12,19 
Overige opbrengsten 2,67 4,93 4,40 1,96 1,23 3,04 
       
Totale variabele kosten -759,00 -885,71 -968,07 -993,94 -1 133,19 -947,98 
Totale voederkosten -647,77 -753,14 -821,20 -846,50 -985,84 -810,89 

Krachtvoeder -390,00 -481,79 -534,21 -525,31 -648,46 -515,95 

Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-105,26 -122,99 -142,12 -156,67 -164,23 -138,25 

Variabele kosten ruwvoeder -152,50 -148,35 -144,87 -164,53 -173,14 -156,68 
Energie -27,13 -31,61 -40,23 -46,47 -42,15 -37,52 
Dierenartskosten -64,59 -78,34 -80,45 -75,49 -77,61 -75,30 
Overige variabele kosten -19,52 -22,63 -26,18 -25,48 -27,60 -24,28 
       
Bruto saldo 707,66 744,55 502,54 669,85 756,02 676,12 
       
Totale vaste kosten -511,21 -544,34 -513,39 -539,56 -573,29 -536,36 
Afschrijvingen -148,53 -152,67 -157,84 -163,55 -170,74 -158,67 

Gebouwen -87,31 -86,54 -89,27 -88,78 -97,38 -89,86 
Werktuigen en installaties -54,16 -56,66 -59,84 -65,95 -63,32 -59,99 
Overige -7,06 -9,47 -8,72 -8,83 -10,04 -8,82 

Fictieve intresten -160,04 -173,39 -170,37 -174,11 -196,44 -174,87 
Gebouwen -33,69 -40,07 -39,78 -42,73 -50,65 -41,38 
Werktuigen en installaties -14,32 -13,71 -13,99 -14,95 -14,84 -14,36 
Veestapel -108,31 -115,00 -112,35 -112,26 -126,27 -114,84 
Overige -3,71 -4,61 -4,25 -4,16 -4,69 -4,28 

Kosten gronden en gebouwen -21,87 -24,93 -24,33 -30,52 -32,53 -26,84 
Kosten werktuigen -24,85 -28,07 -27,28 -30,67 -32,39 -28,65 
Vaste kosten ruwvoeder -137,32 -144,89 -112,94 -120,74 -118,78 -126,93 
Overige vaste kosten -18,60 -20,39 -20,63 -19,96 -22,42 -20,40 
       
Familiaal arbeidsinkomen 196,45 200,21 -10,85 130,29 182,73 139,77 
       
Vergoeding eigen arbeid -506,69 -483,35 -446,62 -466,78 -486,44 -477,98 
Rundvee -417,33 -387,62 -376,36 -392,33 -408,26 -396,38 
Ruwvoeder -89,36 -95,73 -70,26 -74,45 -78,18 -81,60 
       
Netto bedrijfsresultaat -310,24 -283,14 -457,47 -336,49 -303,71 -338,21 
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20. Aankoop vleesstieren -per gemiddeld aanwezige vleesstier 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 15 16 17 19 16 17 

Aantal gemiddeld aanwezige 
vleesstieren 

94 112 95 99 104 101 

       
Totale opbrengsten 950,84 962,63 879,80 1 000,43 1 048,00 968,34 
Totale omzet en aanwas 928,19 941,26 858,06 981,89 1 030,28 947,94 

Verkoop stieren 2 066,82 2 043,38 2 063,03 2 035,67 2 284,32 2 098,64 
Aankoop stieren -1 155,17 -1 293,50 -1 303,43 -1 192,84 -1 205,72 -1 230,13 
Waardeverandering veestapel 16,55 191,38 98,45 139,06 -48,31 79,43 

Opbrengsten ruwvoeder 18,99 18,68 19,39 17,71 16,17 18,19 
Overige opbrengsten 3,66 2,69 2,35 0,83 1,55 2,21 
       
Totale variabele kosten -566,97 -625,38 -636,58 -637,63 -695,48 -632,41 
Totale voederkosten -500,11 -550,75 -555,05 -548,28 -615,87 -554,01 

Krachtvoeder -278,86 -317,04 -323,08 -318,54 -350,15 -317,53 

Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-139,06 -159,43 -147,96 -141,96 -162,41 -150,17 

Variabele kosten ruwvoeder -82,19 -74,27 -84,02 -87,78 -103,30 -86,31 
Energie -18,87 -19,86 -25,77 -30,75 -26,09 -24,27 
Dierenartskosten -30,54 -36,02 -35,06 -37,13 -33,72 -34,49 
Overige variabele kosten -17,44 -18,75 -20,70 -21,48 -19,81 -19,64 
       
Bruto saldo 383,87 337,24 243,22 362,80 352,52 335,93 
       
Totale vaste kosten -341,87 -323,42 -321,81 -331,97 -347,83 -333,38 
Afschrijvingen -111,97 -110,03 -107,84 -107,90 -96,83 -106,91 

Gebouwen -62,49 -49,75 -46,69 -58,69 -48,75 -53,27 
Werktuigen en installaties -43,71 -47,96 -47,98 -42,80 -41,50 -44,79 
Overige -5,77 -12,32 -13,18 -6,41 -6,58 -8,85 

Fictieve intresten -124,89 -121,03 -123,05 -128,05 -123,70 -124,14 
Gebouwen -34,69 -24,09 -26,23 -35,52 -28,40 -29,79 
Werktuigen en installaties -12,27 -13,88 -12,67 -9,45 -9,19 -11,49 
Veestapel -75,01 -76,25 -76,29 -79,68 -82,88 -78,02 
Overige -2,92 -6,80 -7,87 -3,40 -3,23 -4,85 

Kosten gronden en gebouwen -15,57 -17,51 -17,24 -19,06 -17,95 -17,47 
Kosten werktuigen -14,84 -17,93 -15,26 -17,83 -15,49 -16,27 
Vaste kosten ruwvoeder -62,49 -39,87 -48,19 -49,44 -82,90 -56,58 
Overige vaste kosten -12,10 -17,05 -10,24 -9,70 -10,96 -12,01 
       
Familiaal arbeidsinkomen 42,00 13,82 -78,60 30,83 4,69 2,55 
       
Vergoeding eigen arbeid -199,12 -188,44 -220,11 -236,68 -238,80 -216,63 
Rundvee -176,85 -167,41 -188,43 -206,89 -192,43 -186,40 
Ruwvoeder -22,27 -21,03 -31,69 -29,79 -46,37 -30,23 
       
Netto bedrijfsresultaat -157,12 -174,62 -298,71 -205,85 -234,11 -214,08 
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21. Aankoop vleesstieren - in euro per verkochte vleesstier (ouder dan 1 jaar) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 
Aantal waarnemingen 15 16 17 19 15 16 

Aantal verkochte vleesstieren (>1 
jaar) 

91 106 92 93 105 97 

       
Totale opbrengsten 981,16 1 015,49 914,32 1 070,95 1 104,66 1 017,31 
Totale omzet en aanwas 957,79 992,95 891,72 1 051,10 1 086,87 996,09 

Verkoop stieren 2 132,73 2 155,59 2 143,98 2 179,16 2 423,91 2 207,07 
Aankoop stieren -1 192,01 -1 364,53 -1 354,57 -1 276,92 -1 263,10 -1 290,23 
Waardeverandering veestapel 17,07 201,89 102,32 148,86 -73,93 79,24 

Opbrengsten ruwvoeder 19,59 19,70 20,16 18,96 16,97 19,08 
Overige opbrengsten 3,77 2,83 2,44 0,89 0,82 2,15 
       
Totale variabele kosten -585,05 -659,73 -661,56 -682,58 -732,18 -664,22 
Totale voederkosten -516,06 -580,99 -576,83 -586,93 -649,11 -581,99 

Krachtvoeder -287,75 -334,45 -335,75 -340,99 -369,33 -333,66 

Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-143,50 -168,19 -153,77 -151,97 -170,75 -157,63 

Variabele kosten ruwvoeder -84,82 -78,35 -87,31 -93,97 -109,04 -90,70 
Energie -19,48 -20,96 -26,78 -32,91 -27,28 -25,48 
Dierenartskosten -31,52 -38,00 -36,43 -39,74 -35,16 -36,17 
Overige variabele kosten -18,00 -19,78 -21,51 -22,99 -20,63 -20,58 
       
Bruto saldo 396,11 355,76 252,76 388,37 372,48 353,10 
       
Totale vaste kosten -352,77 -341,18 -334,44 -355,37 -366,19 -349,99 
Afschrijvingen -115,54 -116,07 -112,07 -115,50 -102,23 -112,28 

Gebouwen -64,48 -52,48 -48,52 -62,82 -51,71 -56,00 
Werktuigen en installaties -45,11 -50,59 -49,86 -45,82 -43,55 -46,98 
Overige -5,95 -13,00 -13,70 -6,86 -6,98 -9,30 

Fictieve intresten -128,88 -127,68 -127,87 -137,07 -130,23 -130,35 
Gebouwen -35,80 -25,42 -27,26 -38,02 -30,13 -31,33 
Werktuigen en installaties -12,66 -14,64 -13,16 -10,11 -9,46 -12,01 
Veestapel -77,40 -80,44 -79,28 -85,30 -87,21 -81,92 
Overige -3,02 -7,18 -8,17 -3,64 -3,43 -5,09 

Kosten gronden en gebouwen -16,07 -18,47 -17,91 -20,40 -18,75 -18,32 
Kosten werktuigen -15,31 -18,92 -15,86 -19,09 -16,20 -17,08 
Vaste kosten ruwvoeder -64,48 -42,06 -50,09 -52,92 -87,28 -59,37 
Overige vaste kosten -12,49 -17,98 -10,64 -10,38 -11,49 -12,60 
       
Familiaal arbeidsinkomen 43,34 14,58 -81,68 33,00 6,29 3,11 
       
Vergoeding eigen arbeid -205,47 -198,79 -228,75 -253,36 -250,36 -227,35 
Rundvee -182,49 -176,60 -195,82 -221,48 -201,96 -195,67 
Ruwvoeder -22,98 -22,19 -32,93 -31,89 -48,40 -31,68 
       
Netto bedrijfsresultaat -162,13 -184,21 -310,43 -220,36 -244,07 -224,24 
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22. Vaarzen vleesvee - in euro per gemiddeld aanwezige vaars 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 181 192 215 214 212 203 
Aantal gemiddeld aanwezige 
vaarzen 

40 41 40 42 45 41 

       

Totale variabele kosten -297,87 -322,54 -364,77 -383,26 -382,60 -350,21 

Totale voederkosten -231,54 -253,12 -279,43 -298,65 -303,87 -273,32 

Krachtvoeder -97,61 -109,47 -123,39 -130,19 -136,53 -119,44 

Bijproducten (incl. aangekocht 
ruwvoeder) 

-46,06 -57,83 -62,11 -65,64 -61,45 -58,62 

Variabele kosten ruwvoeder -87,88 -85,81 -93,93 -102,82 -105,89 -95,26 

Energie -15,70 -17,16 -21,65 -25,60 -22,05 -20,43 

Dierenartskosten -39,40 -40,99 -46,81 -44,37 -42,80 -42,87 

Overige variabele kosten -11,23 -11,28 -16,88 -14,64 -13,87 -13,58 

       

Totale vaste kosten -281,98 -290,43 -292,96 -304,35 -311,83 -296,31 

Afschrijvingen -77,52 -81,23 -86,23 -89,37 -89,60 -84,79 

Gebouwen -41,79 -43,47 -46,95 -48,60 -47,85 -45,73 

Werktuigen en installaties -31,71 -33,01 -34,46 -35,31 -35,76 -34,05 

Overige -4,02 -4,74 -4,82 -5,45 -5,99 -5,01 

Fictieve intresten -75,97 -77,74 -79,66 -81,82 -82,00 -79,44 

Gebouwen -18,13 -20,55 -22,60 -24,23 -23,64 -21,83 

Werktuigen en installaties -8,46 -7,82 -8,12 -8,23 -8,62 -8,25 

Veestapel -47,27 -47,03 -46,58 -46,78 -46,83 -46,90 

Overige -2,10 -2,35 -2,36 -2,58 -2,90 -2,46 

Kosten gronden en gebouwen -12,18 -12,23 -13,61 -15,75 -15,41 -13,83 

Kosten werktuigen -14,92 -15,38 -15,79 -17,37 -17,97 -16,29 

Vaste kosten ruwvoeder -91,80 -93,64 -86,56 -89,39 -95,67 -91,41 

Overige vaste kosten -9,58 -10,21 -11,11 -10,66 -11,18 -10,55 

       

Vergoeding eigen arbeid -298,17 -274,45 -272,30 -286,30 -280,20 -282,28 

Rundvee -237,52 -212,82 -215,27 -228,49 -220,26 -222,87 

Ruwvoeder -60,65 -61,63 -57,02 -57,81 -59,95 -59,41 

       

Totale kosten excl. eigen arbeid 
 

-579,85 -612,97 -657,73 -687,61 -694,43 -646,52 

Totale kosten incl. eigen arbeid -878,02 -887,42 -930,03 -973,91 -974,63 -928,80 
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23. Legpluimvee – in euro per gemiddeld aanwezige leghen (*100) 

 2011 2012 2013 
3 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 4,00 4,00 4,00 4,00 

Aantal gemiddeld aanwezige leghennen (*100) 650,85 616,47 586,83 618,05 

     

Totale opbrengsten 1 498,39 2 104,09 1 618,93 1 740,47 

Verkoop eieren 1 728,16 2 459,30 1 879,78 2 022,41 

Totale omzet en aanwas -230,37 -355,27 -260,86 -282,17 

Verkoop dieren 15,97 30,70 53,26 33,31 

Aankoop dieren -194,77 -392,20 -414,41 -333,79 

Waardeverandering veestapel -51,57 6,23 100,29 18,32 

Overige opbrengsten 0,60 0,06 0,00 0,33 

     

Totale variabele kosten -1 167,21 -1 306,86 -1 254,95 -1 243,01 

Krachtvoeder -1 100,66 -1 235,88 -1 179,56 -1 172,03 

Energie verwarming -4,71 -1,41 -4,63 -3,58 

Energie niet verwarming -38,48 -42,21 -38,23 -39,64 

Dierenartskosten -3,57 -5,21 -4,38 -4,39 

Mestafzet -5,55 -5,14 -1,32 -4,00 

Verkoopkosten -10,56 -6,42 -10,04 -9,01 

Overige variabele kosten -3,68 -10,59 -16,79 -10,36 

     

Bruto saldo 331,18 797,23 363,98 497,46 

     

Totale vaste kosten -351,77 -427,86 -480,34 -419,99 

Afschrijvingen -186,22 -217,43 -237,10 -213,58 

Gebouwen -147,58 -176,90 -192,81 -172,43 

Werktuigen en installaties -35,68 -37,41 -41,01 -38,03 

Overige -2,95 -3,12 -3,28 -3,12 

Fictieve intresten -107,60 -137,16 -159,28 -134,68 

Gebouwen -86,71 -115,38 -133,88 -111,99 

Werktuigen en installaties -8,95 -10,53 -11,08 -10,19 

Veestapel -10,20 -9,56 -12,72 -10,82 

Overige -1,74 -1,69 -1,61 -1,68 

Kosten gronden en gebouwen -21,05 -28,78 -29,66 -26,50 

Kosten werktuigen -4,23 -7,88 -8,31 -6,81 

Overige vaste kosten -32,68 -36,62 -45,98 -38,42 

     

Familiaal arbeidsinkomen -20,59 369,37 -116,36 77,47 

     

Vergoeding eigen arbeid -62,76 -89,01 -82,69 -78,15 

     

Netto bedrijfsresultaat -83,35 280,36 -199,05 -0,68 
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24. Legpluimvee – in euro per 1000 stuks verkochte eieren  

 2011 2012 2013 
3 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 4,00 4,00 4,00 4,00 

Aantal verkochte eieren (*1000) 20 944,94 19 277,34 17 137,15 19 119,81 

     

Totale opbrengsten 46,56 67,29 55,44 56,43 

Verkoop eieren 53,70 78,65 64,37 65,57 

Totale omzet en aanwas -7,16 -11,36 -8,93 -9,15 

Verkoop dieren 0,50 0,98 1,82 1,10 

Aankoop dieren -6,05 -12,54 -14,19 -10,93 

Waardeverandering veestapel -1,60 0,20 3,43 0,68 

Overige opbrengsten 0,02 0,00 0.00 0,01 

     

Totale variabele kosten -36,27 -41,79 -42,97 -40,35 

Krachtvoeder -34,20 -39,52 -40,39 -38,04 

Energie verwarming -0,15 -0,04 -0,16 -0,12 

Energie niet verwarming -1,20 -1,35 -1,31 -1,28 

Dierenartskosten -0,11 -0,17 -0,15 -0,14 

Mestafzet -0,17 -0,16 -0,05 -0,13 

Verkoopkosten -0,33 -0,21 -0,34 -0,29 

Overige variabele kosten -0,11 -0,34 -0,58 -0,34 

     

Bruto saldo 10,29 25,49 12,46 16,08 

     

Totale vaste kosten -10,93 -13,68 -16,45 -13,69 

Afschrijvingen -5,79 -6,95 -8,12 -6,95 

Gebouwen -4,59 -5,66 -6,60 -5,62 

Werktuigen en installaties -1,11 -1,20 -1,40 -1,24 

Overige -0,09 -0,10 -0,11 -0,10 

Fictieve intresten -3,34 -4,39 -5,45 -4,39 

Gebouwen -2,69 -3,69 -4,58 -3,66 

Werktuigen en installaties -0,28 -0,34 -0,38 -0,33 

Veestapel -0,32 -0,31 -0,44 -0,35 

Overige -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 

Kosten gronden en gebouwen -0,65 -0,92 -1,02 -0,86 

Kosten werktuigen -0,13 -0,25 -0,28 -0,22 

Overige vaste kosten -1,02 -1,17 -1,57 -1,25 

     

Familiaal arbeidsinkomen -0,64 11,81 -3,98 2,40 

     

Vergoeding eigen arbeid -1,95 -2,85 -2,83 -2,54 

     

Netto bedrijfsresultaat -2,59 8,97 -6,82 -0,15 
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25. Slachtpluimvee - in euro per gemiddeld aanwezig slachtkuiken (*100) 

 2011 2012 2013 
3 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 21,00 22,00 23,00 22,00 

Aantal gemiddeld aanwezige slachtkuikens (*100) 324,77 358,41 385,87 356,35 

     

Totale opbrengsten 1 561,68 1 639,74 1 643,13 1 614,85 

Totale omzet en aanwas 1 560,67 1 637,40 1 641,56 1 613,21 

Verkoop slachtpluimvee 1 881,66 1 917,66 1 966,67 1 921,99 

Aankoop dieren -306,78 -301,87 -310,52 -306,39 

Waardeverandering veestapel -14,20 21,62 -14,59 -2,39 

Overige opbrengsten 1,01 2,34 1,57 1,64 

     

Totale variabele kosten -1 371,75 -1 439,58 -1 442,85 -1 418,06 

Krachtvoeder -1 227,74 -1 294,09 -1 291,35 -1 271,06 

Energie verwarming -37,95 -41,11 -49,56 -42,87 

Energie niet verwarming -15,54 -17,91 -19,05 -17,50 

Dierenartskosten -40,39 -42,12 -38,24 -40,25 

Mestafzet -15,43 -9,75 -9,97 -11,72 

Werk door derden -18,34 -17,33 -18,95 -18,21 

Overige variabele kosten -16,35 -17,26 -15,71 -16,44 

     

Bruto saldo 189,93 200,17 200,29 196,79 

     

Totale vaste kosten -125,77 -116,05 -118,36 -120,06 

Afschrijvingen -65,18 -56,57 -58,02 -59,92 

Gebouwen -54,51 -43,64 -43,33 -47,16 

Werktuigen en installaties -9,37 -11,75 -13,28 -11,47 

Overige -1,29 -1,18 -1,41 -1,29 

Fictieve intresten -29,11 -28,05 -30,46 -29,21 

Gebouwen -20,89 -19,48 -22,30 -20,89 

Werktuigen en installaties -2,53 -3,31 -3,08 -2,97 

Veestapel -4,98 -4,60 -4,37 -4,65 

Overige -0,71 -0,65 -0,71 -0,69 

Kosten gronden en gebouwen -17,08 -16,71 -16,22 -16,67 

Kosten werktuigen -5,85 -6,41 -6,26 -6,17 

Overige vaste kosten -8,56 -8,32 -7,40 -8,09 

     

Familiaal arbeidsinkomen 64,16 84,11 81,92 76,73 

     

Vergoeding eigen arbeid -60,59 -63,26 -49,97 -57,94 

     

Netto bedrijfsresultaat 3,56 20,85 31,95 18,79 
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26. Slachtpluimvee - in euro per 100 kg verkocht dier  

 2011 2012 2013 
3 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 21 22 23 22 

Hoeveelheid verkocht dier (*100kg) 6 825 7 442 8 069 7 445 

     

Totale opbrengsten 74,31 78,97 78,57 77,28 

Totale omzet en aanwas 74,26 78,86 78,49 77,20 

Verkoop slachtpluimvee 89,53 92,35 94,04 91,98 

Aankoop dieren -14,60 -14,54 -14,85 -14,66 

Waardeverandering veestapel -0,68 1,04 -0,70 -0,11 

Overige opbrengsten 0,05 0,11 0,08 0,08 

     

Totale variabele kosten -65,27 -69,33 -68,99 -67,86 

Krachtvoeder -58,42 -62,32 -61,75 -60,83 

Energie verwarming -1,81 -1,98 -2,37 -2,05 

Energie niet verwarming -0,74 -0,86 -0,91 -0,84 

Dierenartskosten -1,92 -2,03 -1,83 -1,93 

Mestafzet -0,73 -0,47 -0,48 -0,56 

Werk door derden -0,87 -0,83 -0,91 -0,87 

Overige variabele kosten -0,78 -0,83 -0,75 -0,79 

     

Bruto saldo 9,04 9,64 9,58 9,42 

     

Totale vaste kosten -5,98 -5,59 -5,66 -5,74 

Afschrijvingen -3,10 -2,72 -2,77 -2,87 

Gebouwen -2,59 -2,10 -2,07 -2,26 

Werktuigen en installaties -0,45 -0,57 -0,63 -0,55 

Overige -0,06 -0,06 -0,07 -0,06 

Fictieve intresten -1,38 -1,35 -1,46 -1,40 

Gebouwen -0,99 -0,94 -1,07 -1,00 

Werktuigen en installaties -0,12 -0,16 -0,15 -0,14 

Veestapel -0,24 -0,22 -0,21 -0,22 

Overige -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

Kosten gronden en gebouwen -0,81 -0,80 -0,78 -0,80 

Kosten werktuigen -0,28 -0,31 -0,30 -0,30 

Overige vaste kosten -0,41 -0,40 -0,35 -0,39 

     

Familiaal arbeidsinkomen 3,05 4,05 3,92 3,67 

     

Vergoeding eigen arbeid -2,88 -3,05 -2,39 -2,77 

     

Netto bedrijfsresultaat 0,17 1,00 1,53 0,90 
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27. Schapen - in euro per gemiddeld aanwezige ooi 

 2011 2012 2013 
3 jaarlijks 

gem 

Aantal waarnemingen 6 7 8 7 

Aantal gemiddeld aanwezige ooien 102 72 103 92 

     

Totale opbrengsten 194,80 243,80 197,19 211,93 

Totale omzet en aanwas 139,71 177,97 155,16 157,61 

Verkoop dieren 163,44 188,67 163,05 171,72 

Aankoop dieren -18,95 -4,81 -4,82 -9,53 

Waardeverandering veestapel -4,78 -5,88 -3,07 -4,58 

Overige opbrengsten 55,09 65,83 42,03 54,32 

     

Totale variabele kosten -96,92 -112,78 -92,33 -100,68 

Totale voederkosten -65,91 -81,06 -70,49 -72,49 

Krachtvoeder -41,18 -39,87 -45,40 -42,15 

Bijproducten (incl. aangekocht ruwvoeder) -12,14 -21,71 -12,70 -15,52 

Variabele kosten ruwvoeder -12,59 -19,48 -12,39 -14,82 

Energie -6,05 -8,54 -4,90 -6,50 

Dierenartskosten -14,67 -10,51 -8,69 -11,29 

Overige variabele kosten -10,29 -12,68 -8,24 -10,40 

     

Bruto saldo 97,87 131,02 104,86 111,25 

     

Totale vaste kosten -107,29 -130,54 -119,15 -118,99 

Afschrijvingen -29,40 -24,85 -22,88 -25,71 

Gebouwen -8,48 -10,65 -11,88 -10,34 

Werktuigen en installaties -20,02 -13,71 -10,75 -14,83 

Overige -0,90 -0,49 -0,24 -0,54 

Fictieve intresten -13,44 -13,93 -17,49 -14,95 

Gebouwen -2,89 -3,75 -6,98 -4,54 

Werktuigen en installaties -4,53 -3,69 -3,91 -4,05 

Veestapel -5,50 -6,24 -6,51 -6,08 

Overige -0,52 -0,25 -0,10 -0,29 

Kosten gronden en gebouwen -8,74 -9,03 -8,54 -8,77 

Kosten werktuigen -13,61 -17,21 -14,62 -15,15 

Vaste kosten ruwvoeder -35,99 -52,76 -49,29 -46,01 

Overige vaste kosten -6,11 -12,75 -6,33 -8,40 

     

Familiaal arbeidsinkomen -9,42 0,48 -14,28 -7,74 

     

Vergoeding eigen arbeid -207,35 -192,54 -180,68 -193,52 

Schapen -168,16 -153,77 -143,43 -155,12 

Ruwvoeder -39,19 -38,77 -37,24 -38,40 

     

Netto bedrijfsresultaat -216,77 -192,06 -194,96 -201,26 
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28. Deegrijpe maïs - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 358 357 385 386 379 373 
Beteelde oppervlakte (ha) 11,71 11,93 12,46 12,90 13,50 12,50 

       

Totale variabele kosten -755,41 -744,65 -783,41 -798,99 -843,54 -785,20 

Zaad- en pootgoed -162,16 -164,70 -166,09 -170,18 -175,63 -167,75 

Meststoffen -96,73 -77,31 -100,00 -99,94 -110,84 -96,96 

Gewasbeschermingsmiddelen -100,38 -98,72 -102,01 -101,28 -106,78 -101,83 

Energie -42,11 -41,21 -45,53 -47,37 -50,35 -45,31 

Werk door derden -325,36 -333,99 -341,84 -351,53 -367,90 -344,12 

Overige variabele kosten -28,67 -28,73 -27,96 -28,69 -32,05 -29,22 

       

Totale vaste kosten -525,76 -511,99 -515,46 -492,53 -542,91 -517,73 

Afschrijvingen -134,38 -121,59 -114,73 -114,87 -139,54 -125,02 

Gebouwen -24,52 -22,42 -22,26 -24,04 -40,91 -26,83 

Werktuigen en installaties -104,86 -94,90 -87,16 -85,01 -90,63 -92,51 

Overige -4,99 -4,27 -5,31 -5,82 -8,00 -5,68 

Fictieve intresten -66,56 -61,59 -59,50 -60,82 -70,53 -63,80 

Gebouwen -13,40 -12,15 -11,63 -12,56 -17,69 -13,48 

Werktuigen en installaties -26,64 -23,86 -20,99 -20,24 -22,42 -22,83 

Overige -26,52 -25,58 -26,88 -28,03 -30,42 -27,49 

Kosten gronden en gebouwen -26,65 -26,53 -27,64 -29,23 -32,04 -28,42 

Kosten werktuigen -46,14 -39,12 -40,50 -40,13 -42,15 -41,61 

Pacht -232,34 -243,33 -253,61 -230,63 -241,32 -240,25 

Overige vaste kosten -19,70 -19,83 -19,48 -16,86 -17,33 -18,64 

Vergoeding eigen arbeid -309,34 -296,67 -287,27 -310,08 -312,60 -303,19 

       

Totale kosten excl. eigen arbeid -1 281,18 -1 256,64 -1 298,87 -1 291,52 -1 386,46 -1 302,93 

Totale kosten incl. eigen arbeid -1 590,52 -1 553,31 -1 586,13 -1 601,61 -1 699,06 -1 606,13 
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29. Deegrijpe maïs (aankoop op stam) - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 56 60 65 76 87 69 
Beteelde oppervlakte (ha) 3,60 3,50 3,29 3,29 5,14 3,76 

       

Totale variabele kosten -1 108,64 -1 491,51 -1 647,57 -1 777,28 -1 584,95 -1 521,99 

Aankoop op stam -738,94 -1 150,85 -1 295,83 -1 431,17 -1 204,08 -1 164,17 

Werk door derden -306,55 -304,37 -308,26 -309,17 -331,99 -312,07 

Overige variabele kosten -63,14 -36,29 -43,48 -36,94 -48,88 -45,75 

       

Totale vaste kosten -201,73 -90,96 -93,79 -96,26 -133,55 -123,26 

Afschrijvingen -85,78 -26,91 -23,31 -22,96 -54,68 -42,73 

Gebouwen -19,29 -11,14 -5,37 -9,63 -28,02 -14,69 

Werktuigen en installaties -61,86 -15,16 -17,73 -12,42 -26,05 -26,64 

Overige -4,64 -0,61 -0,21 -0,92 -0,61 -1,40 

Fictieve intresten -55,40 -42,19 -45,99 -48,63 -51,02 -48,64 

Gebouwen -8,83 -4,20 -2,64 -3,27 -8,18 -5,42 

Werktuigen en installaties -16,60 -4,56 -5,20 -3,52 -5,53 -7,08 

Overige -29,97 -33,43 -38,15 -41,84 -37,30 -36,14 

Kosten gronden en gebouwen -15,88 -5,73 -7,70 -7,34 -8,78 -9,09 

Kosten werktuigen -29,63 -9,24 -10,08 -10,58 -13,19 -14,55 

Overige vaste kosten -15,04 -6,88 -6,71 -6,74 -5,89 -8,25 

       

Vergoeding eigen arbeid -141,15 -76,74 -158,87 -188,70 -160,74 -145,24 

       

Totale kosten excl. eigen arbeid -1 310,37 -1 582,47 -1 741,36 -1 873,53 -1 718,50 -1 645,25 

Totale kosten incl. eigen arbeid -1 451,52 -1 659,21 -1 900,23 -2 062,23 -1 879,24 -1 790,49 
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30. Grasklaver - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 
gem. 

Aantal waarnemingen 74 62 54 46 41 55 
Beteelde oppervlakte (ha) 3,35 3,24 3,63 3,71 3,31 3,45 

       

Totale variabele kosten -364,34 -391,40 -470,13 -515,49 -538,48 -455,97 

Zaad- en pootgoed -20,69 -23,40 -21,29 -37,38 -22,59 -25,07 

Meststoffen -122,26 -107,15 -139,15 -148,99 -160,85 -135,68 

Gewasbeschermingsmiddelen -3,74 -5,56 -3,57 -4,64 -3,97 -4,30 

Energie -42,06 -39,68 -47,63 -48,30 -50,65 -45,66 

Werk door derden -150,46 -190,37 -215,31 -231,00 -256,13 -208,66 

Overige variabele kosten -25,12 -25,23 -43,18 -45,18 -44,27 -36,59 

       

Totale vaste kosten -588,33 -540,67 -543,98 -545,33 -537,88 -551,24 

Afschrijvingen -194,67 -177,78 -174,95 -179,30 -180,92 -181,52 

Gebouwen -26,55 -34,00 -32,04 -33,99 -27,66 -30,84 

Werktuigen en installaties -162,95 -139,08 -138,68 -139,10 -143,73 -144,71 

Overige -5,18 -4,70 -4,23 -6,22 -9,53 -5,97 

Fictieve intresten -73,18 -74,86 -72,69 -71,65 -76,83 -73,84 

Gebouwen -11,24 -15,48 -14,21 -13,71 -9,11 -12,75 

Werktuigen en installaties -44,28 -39,94 -37,74 -35,09 -41,18 -39,65 

Overige -17,66 -19,44 -20,74 -22,85 -26,53 -21,45 

Kosten gronden en gebouwen -21,74 -21,53 -23,60 -25,18 -27,09 -23,83 

Kosten werktuigen -39,02 -43,11 -47,89 -50,62 -41,57 -44,44 

Pacht -239,21 -207,35 -206,37 -203,76 -194,57 -210,26 

Overige vaste kosten -20,51 -16,05 -18,47 -14,81 -16,91 -17,35 

       

Vergoeding eigen arbeid -270,60 -341,65 -339,42 -340,90 -372,26 -332,97 

       

Totale kosten excl. eigen arbeid -952,67 -932,07 -1 014,11 -1 060,82 -1 076,36 -1 007,21 

Totale kosten incl. eigen arbeid -1 223,27 -1 273,72 -1 353,53 -1 401,72 -1 448,62 -1 340,17 

  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw  pagina 50 van 81 

31. Grasland - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 
gem. 

Aantal waarnemingen 393 383 412 413 406 401 
Beteelde oppervlakte (ha) 17,79 19,36 19,32 19,61 19,98 19,21 

       

Totale variabele kosten -292,13 -284,70 -354,98 -364,93 -374,06 -334,16 

Zaad- en pootgoed -12,26 -10,80 -12,74 -10,95 -12,57 -11,86 

Meststoffen -132,85 -122,39 -165,30 -160,63 -171,52 -150,54 

Gewasbeschermingsmiddelen -8,13 -10,39 -10,21 -9,51 -9,22 -9,49 

Energie -31,31 -33,13 -36,51 -38,93 -41,45 -36,27 

Werk door derden -93,70 -94,13 -112,19 -125,87 -120,10 -109,20 

Overige variabele kosten -13,89 -13,86 -18,03 -19,05 -19,19 -16,81 

       

Totale vaste kosten -454,13 -447,46 -449,01 -448,58 -477,98 -455,43 

Afschrijvingen -116,75 -111,72 -108,58 -106,63 -118,16 -112,37 

Gebouwen -15,51 -16,15 -16,40 -17,33 -20,55 -17,19 

Werktuigen en installaties -95,93 -90,92 -86,15 -82,79 -89,57 -89,07 

Overige -5,31 -4,66 -6,03 -6,51 -8,04 -6,11 

Fictieve intresten -37,34 -35,25 -33,89 -33,46 -37,91 -35,57 

Gebouwen -8,99 -9,06 -9,17 -9,63 -10,61 -9,49 

Werktuigen en installaties -25,67 -23,78 -21,62 -20,42 -22,92 -22,88 

Overige -2,68 -2,42 -3,11 -3,41 -4,38 -3,20 

Kosten gronden en gebouwen -28,21 -27,34 -28,54 -30,13 -32,95 -29,43 

Kosten werktuigen -33,99 -33,10 -31,82 -31,09 -36,39 -33,28 

Pacht -219,70 -223,32 -230,19 -233,38 -237,88 -228,90 

Overige vaste kosten -18,13 -16,71 -15,98 -13,89 -14,70 -15,88 

       

Vergoeding eigen arbeid -291,43 -276,90 -277,58 -281,72 -284,39 -282,40 

       

Totale kosten excl. eigen arbeid -746,27 -732,16 -803,99 -813,51 -852,04 -789,59 

Totale kosten incl. eigen arbeid -1 037,70 -1 009,05 -1 081,57 -1 095,23 -1 136,43 -1 071,99 
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32. Tijdelijk grasland - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 
gem. 

Aantal waarnemingen 221 228 210 236 232 225 
Beteelde oppervlakte (ha) 7,57 8,01 7,57 8,20 7,14 7,70 

       

Totale variabele kosten -281,38 -249,96 -289,86 -311,09 -352,69 -296,99 

Zaad- en pootgoed -59,80 -51,31 -57,71 -58,20 -63,35 -58,07 

Meststoffen -80,53 -63,48 -87,43 -81,70 -91,66 -80,96 

Gewasbeschermingsmiddelen -2,81 -1,99 -1,14 -1,62 -1,50 -1,81 

Energie -39,73 -30,68 -31,67 -33,38 -38,94 -34,88 

Werk door derden -86,13 -91,08 -99,46 -118,49 -135,96 -106,23 

Overige variabele kosten -12,38 -11,41 -12,44 -17,70 -21,28 -15,04 

       

Totale vaste kosten -298,70 -250,39 -233,09 -298,49 -345,94 -285,32 

Afschrijvingen -129,95 -114,22 -100,71 -101,63 -134,12 -116,13 

Gebouwen -19,20 -13,04 -14,41 -14,74 -25,23 -17,32 
Werktuigen en installaties -107,08 -99,47 -85,28 -85,36 -106,93 -96,82 

Overige -3,67 -1,72 -1,03 -1,54 -1,95 -1,98 

Fictieve intresten -44,26 -34,12 -32,52 -32,25 -43,55 -37,34 

Gebouwen -12,48 -8,11 -9,38 -8,40 -12,87 -10,25 

Werktuigen en installaties -29,45 -24,99 -22,55 -22,95 -29,52 -25,89 

Overige -2,33 -1,02 -0,60 -0,91 -1,16 -1,20 

Kosten gronden en gebouwen -16,22 -11,01 -11,89 -18,21 -18,34 -15,13 

Kosten werktuigen -37,75 -29,89 -30,34 -31,50 -35,01 -32,90 

Pacht -51,54 -46,64 -40,35 -103,45 -103,68 -69,13 

Overige vaste kosten -18,97 -14,51 -17,27 -11,45 -11,25 -14,69 

       

Vergoeding eigen arbeid -205,56 -240,33 -235,24 -233,14 -239,46 -230,75 

       

Totale kosten excl. eigen arbeid -580,07 -500,35 -522,95 -609,57 -698,63 -582,32 

Totale kosten incl. eigen arbeid -785,63 -740,68 -758,19 -842,71 -938,09 -813,06 
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33. Voederbieten – in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 
gem. 

Aantal waarnemingen 85 78 78 70 74 77 
Beteelde oppervlakte (ha) 1,31 1,30 1,37 1,32 1,35 1,33 

       

Totale variabele kosten -1 072,20 -1 179,38 -1 233,59 -1 324,07 -1 423,30 -1 246,51 

Zaad- en pootgoed -239,48 -254,46 -256,43 -271,33 -285,04 -261,35 

Meststoffen -169,33 -155,06 -156,84 -199,01 -210,72 -178,19 

Gewasbeschermingsmiddelen -228,69 -258,77 -281,58 -312,77 -333,48 -283,06 

Energie -50,45 -80,68 -84,37 -99,00 -107,24 -84,35 

Werk door derden -378,84 -418,32 -442,97 -428,02 -474,55 -428,54 

Overige variabele kosten -5,42 -12,09 -11,39 -13,94 -12,27 -11,02 

       

Totale vaste kosten -550,28 -697,12 -667,65 -700,17 -762,26 -675,50 

Afschrijvingen -144,18 -195,08 -181,17 -190,29 -212,17 -184,58 

Gebouwen -28,24 -43,96 -29,30 -34,49 -43,18 -35,84 
Werktuigen en installaties -110,54 -144,49 -144,43 -148,15 -158,95 -141,31 

Overige -5,40 -6,64 -7,44 -7,65 -10,03 -7,43 

Fictieve intresten -101,66 -129,02 -115,75 -123,52 -136,70 -121,33 

Gebouwen -16,22 -26,50 -17,42 -19,99 -26,42 -21,31 

Werktuigen en installaties -29,36 -37,49 -32,87 -34,19 -36,81 -34,14 

Overige -56,08 -65,03 -65,46 -69,34 -73,47 -65,88 

Kosten gronden en gebouwen -25,03 -44,24 -40,32 -45,77 -48,77 -40,83 

Kosten werktuigen -50,84 -76,34 -69,80 -74,66 -81,25 -70,58 

Pacht -207,88 -214,74 -219,03 -226,61 -232,94 -220,24 

Overige vaste kosten -20,68 -37,69 -41,59 -39,32 -50,42 -37,94 

       

Vergoeding eigen arbeid -664,29 -787,36 -753,49 -757,87 -749,15 -742,43 

       

Totale kosten excl. eigen arbeid -1 622,48 -1 876,51 -1 901,24 -2 024,24 -2 185,57 -1 922,01 

Totale kosten incl. eigen arbeid -2 286,78 -2 663,86 -2 654,73 -2 782,11 -2 934,71 -2 664,44 
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34. Vroege aardappelen – in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 32 40 48 41 41 40 

Beteelde oppervlakte (ha) 5,18 5,48 5,47 3,86 4,97 4,99 

       

Totale opbrengsten 3 194,70 4 047,99 3 272,16 4 262,26 5 516,75 4 058,77 

Verkoop gewassen 3 158,73 4 031,78 3 229,95 4 243,83 5 499,91 4 032,84 

Overige opbrengsten 35,97 16,21 42,21 18,44 16,84 25,93 

       

Totale variabele kosten -1 960,68 -1 842,39 -2 060,67 -2 236,53 -2 198,02 -2 059,66 

Zaad- en pootgoed -792,47 -698,89 -844,77 -858,99 -889,89 -817,00 

Meststoffen -301,90 -231,26 -267,12 -315,32 -329,92 -289,10 

Gewasbeschermingsmiddelen -367,75 -333,87 -400,35 -523,44 -435,71 -412,22 

Energie -69,72 -84,56 -101,57 -138,93 -133,43 -105,64 

Werk door derden -400,77 -471,81 -427,89 -377,32 -380,95 -411,75 

Verkoopkosten -12,55 -10,44 -12,57 -11,56 -17,92 -13,01 

Overige variabele kosten -15,51 -11,56 -6,40 -10,96 -10,20 -10,93 

       

Bruto saldo 1 234,02 2 205,60 1 211,49 2 025,74 3 318,73 1 999,12 

       

Totale vaste kosten -998,69 -1 081,33 -1 093,40 -1 189,62 -1 269,91 -1 126,59 

Afschrijvingen -313,40 -311,73 -334,53 -378,73 -446,31 -356,94 

Gebouwen -108,27 -76,26 -84,15 -85,66 -98,46 -90,56 

Werktuigen en installaties -197,53 -227,93 -242,91 -283,82 -336,84 -257,81 

Overige -7,60 -7,55 -7,47 -9,25 -11,01 -8,57 

Fictieve intresten -191,32 -166,45 -179,55 -218,47 -244,17 -199,99 

Gebouwen -57,66 -36,28 -38,62 -49,16 -60,03 -48,35 

Werktuigen en installaties -52,14 -57,06 -64,14 -83,42 -92,44 -69,84 

Omlopend kapitaal -76,16 -68,36 -72,36 -80,25 -84,16 -76,26 

Overige -5,35 -4,74 -4,42 -5,64 -7,53 -5,54 

Kosten gronden en gebouwen -44,78 -45,77 -52,61 -59,33 -61,23 -52,75 

Kosten werktuigen -74,71 -77,65 -86,14 -89,62 -111,21 -87,87 

Pacht -342,82 -434,91 -399,81 -406,23 -369,55 -390,66 

Reguliere pacht -288,91 -219,38 -244,76 -278,41 -280,81 -262,45 

Seizoenpacht -53,92 -215,53 -155,06 -127,82 -88,74 -128,21 

Overige vaste kosten -31,65 -44,82 -40,75 -37,24 -37,44 -38,38 

       

Familiaal arbeidsinkomen 235,33 1124,27 118,10 836,12 2048,82 872,53 

       

Vergoeding eigen arbeid -980,47 -766,30 -708,21 -840,50 -1 005,90 -860,28 

       

Netto bedrijfsresultaat -745,13 357,97 -590,12 -4,38 1042,93 12,25 
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35. Bewaaraardappelen - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 154 151 161 157 153 155 

Beteelde oppervlakte (ha) 9,48 10,73 11,07 11,08 12,63 11,00 

       

Totale opbrengsten 4 206,44 5 996,38 3 252,71 6 794,23 5 502,34 5 150,42 

Verkoop gewassen 4 176,15 5 971,34 3 217,99 6 758,37 5 472,00 5 119,17 

Overige opbrengsten 30,28 25,04 34,72 35,86 30,34 31,25 

       

Totale variabele kosten -2 037,57 -1 949,47 -2 101,43 -2 286,07 -2 178,19 -2 110,55 

Zaad- en pootgoed -681,07 -603,55 -693,18 -737,29 -732,79 -689,58 

Meststoffen -318,76 -261,14 -295,31 -326,39 -328,15 -305,95 

Gewasbeschermingsmiddelen -609,06 -582,13 -623,99 -673,83 -593,68 -616,54 

Energie -86,79 -123,41 -147,98 -170,83 -159,36 -137,67 

Werk door derden -286,16 -318,48 -316,55 -348,96 -329,73 -319,97 

Verkoopkosten -21,25 -20,15 -10,68 -11,96 -7,82 -14,37 

Overige variabele kosten -34,47 -40,61 -13,75 -16,82 -26,66 -26,46 

       

Bruto saldo 2 168,87 4 046,92 1 151,28 4 508,16 3 324,15 3 039,87 

       

Totale vaste kosten -1 397,64 -1 498,92 -1 595,55 -1 757,94 -1 772,70 -1 604,55 

Afschrijvingen -470,17 -520,45 -541,79 -590,68 -611,73 -546,96 

Gebouwen -137,54 -156,20 -160,88 -169,60 -176,58 -160,16 

Werktuigen en installaties -322,65 -354,51 -368,82 -408,58 -421,01 -375,11 

Overige -9,97 -9,74 -12,09 -12,50 -14,14 -11,69 

Fictieve intresten -260,52 -271,38 -284,34 -315,96 -317,34 -289,91 

Gebouwen -86,02 -98,69 -109,51 -120,37 -119,90 -106,90 

Werktuigen en installaties -92,82 -96,97 -94,07 -106,73 -111,37 -100,39 

Omlopend kapitaal -75,63 -69,89 -72,84 -80,74 -76,85 -75,19 

Overige -6,05 -5,84 -7,92 -8,12 -9,22 -7,43 

Kosten gronden en gebouwen -52,20 -60,58 -58,31 -58,24 -68,92 -59,65 

Kosten werktuigen -105,29 -107,04 -109,30 -135,95 -129,40 -117,40 

Pacht -463,65 -479,10 -558,25 -610,58 -598,27 -541,97 

Reguliere pacht -207,79 -208,64 -214,04 -201,29 -214,52 -209,26 

Seizoenpacht -255,86 -270,46 -344,20 -409,29 -383,75 -332,71 

Overige vaste kosten -45,81 -60,38 -43,55 -46,53 -47,05 -48,66 

       

Familiaal arbeidsinkomen 771,23 2547,99 -444,27 2 750,21 1 551,45 1 435,32 

       

Vergoeding eigen arbeid -840,89 -684,29 -655,67 -758,88 -702,53 -728,45 

       

Netto bedrijfsresultaat -69,66 1863,70 -1 099,93 1 991,34 848,92 706,87 
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36. Suikerbieten - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 175 173 183 185 183 180 

Beteelde oppervlakte (ha) 6,73 6,88 7,26 7,34 7,29 7,10 

       

Totale opbrengsten 2 658,35 2 667,58 3 791,93 4 003,63 3 431,84 3 310,67 

Verkoop gewassen 2 581,92 2 564,28 3 690,56 3 917,55 3 355,92 3 222,05 

Overige opbrengsten 76,43 103,30 101,38 86,08 75,92 88,62 

       

Totale variabele kosten -1 268,02 -1 296,10 -1 369,27 -1 448,60 -1 497,24 -1 375,84 

Zaad- en pootgoed -238,57 -243,09 -250,97 -254,34 -258,81 -249,16 

Meststoffen -201,48 -165,13 -190,46 -220,31 -211,65 -197,81 

Gewasbeschermingsmiddelen -256,79 -253,06 -302,06 -324,27 -352,16 -297,67 

Energie -65,03 -88,15 -111,51 -121,83 -134,54 -104,21 

Werk door derden -392,61 -427,50 -414,97 -396,57 -411,71 -408,67 

Verkoopkosten -25,49 -21,10 -24,20 -53,56 -51,69 -35,21 

Overige variabele kosten -88,04 -98,06 -75,11 -77,73 -76,68 -83,12 

       

Bruto saldo 1 390,34 1 371,49 2 422,67 2 555,03 1 934,60 1 934,83 

       

Totale vaste kosten -886,29 -1018,18 -1002,36 -1 020,93 -1 077,21 -1 001,00 

Afschrijvingen -301,26 -354,05 -334,88 -348,89 -370,93 -342,00 

Gebouwen -31,31 -46,38 -47,60 -49,42 -55,02 -45,95 

Werktuigen en installaties -196,09 -230,32 -216,51 -228,83 -248,86 -224,12 

Suikerbietenquotum -64,90 -67,78 -60,96 -59,27 -53,86 -61,35 

Overige -8,96 -9,56 -9,82 -11,36 -13,19 -10,58 

Fictieve intresten -161,69 -183,22 -179,25 -186,30 -194,98 -181,09 

Gebouwen -18,31 -27,23 -29,71 -29,95 -31,22 -27,28 

Werktuigen en installaties -53,26 -63,09 -56,43 -59,07 -65,85 -59,54 

Omlopend kapitaal -60,73 -61,72 -64,03 -68,72 -70,26 -65,09 

Suikerbietenquotum -23,81 -25,47 -23,18 -21,72 -19,63 -22,76 

Overige -5,58 -5,71 -5,90 -6,84 -8,03 -6,41 

Kosten gronden en gebouwen -46,28 -57,89 -57,70 -66,21 -73,47 -60,31 

Kosten werktuigen -71,91 -89,05 -86,21 -87,56 -97,23 -86,39 

Pacht -262,46 -282,23 -287,57 -285,72 -286,41 -280,88 

Overige vaste kosten -42,69 -51,75 -56,75 -46,26 -54,19 -50,33 

       

Familiaal arbeidsinkomen 504,04 353,30 1420,31 1534,10 857,40 933,83 

       

Vergoeding eigen arbeid -747,34 -723,70 -715,35 -801,64 -778,70 -753,35 

       

Netto bedrijfsresultaat -243,30 -370,40 704,96 732,46 78,70 180,48 

 

*Voor de opbrengsten 2013 die pas in 2014 bekend zijn, is gewerkt met een raming (cfr4.2.2)  
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37. Wintergerst - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 109 112 114 122 116 115 

Beteelde oppervlakte (ha) 5,27 5,56 5,75 5,80 6,11 5,70 

       

Totale opbrengsten 1 021,10 1 742,42 1 661,16 2 013,95 1 678,07 1 623,34 

Verkoop gewassen 804,91 1 519,50 1 382,11 1 767,71 1 473,76 1 389,60 

Plantaardige nevenproducten 206,49 207,31 263,58 232,78 196,52 221,33 

Overige opbrengsten 9,71 15,61 15,47 13,47 7,79 12,41 

       

Totale variabele kosten -599,16 -563,76 -630,21 -665,23 -698,10 -631,29 

Zaad- en pootgoed -94,44 -95,73 -105,42 -114,43 -118,83 -105,77 

Meststoffen -126,08 -105,34 -135,15 -144,22 -157,16 -133,59 

Gewasbeschermingsmiddelen -159,84 -164,66 -176,40 -183,53 -199,55 -176,79 

Energie -51,69 -36,37 -45,74 -44,89 -51,33 -46,00 

Werk door derden -155,53 -149,87 -156,62 -164,66 -161,29 -157,59 

Overige variabele kosten -11,57 -11,78 -10,87 -13,51 -9,95 -11,54 

       

Bruto saldo 421,95 1178,67 1030,95 1348,73 979,97 992,05 

       

Totale vaste kosten -621,93 -547,18 -572,91 -577,31 -623,33 -588,53 

Afschrijvingen -213,52 -174,96 -190,82 -188,78 -208,12 -195,24 

Gebouwen -36,04 -30,46 -34,14 -34,74 -30,98 -33,27 

Werktuigen en installaties -172,96 -139,27 -151,92 -148,25 -171,65 -156,81 

Overige -4,53 -5,23 -4,77 -5,80 -5,49 -5,16 

Fictieve intresten -103,07 -89,07 -93,63 -91,87 -93,68 -94,26 

Gebouwen -20,39 -17,23 -19,15 -20,98 -17,92 -19,13 

Werktuigen en installaties -50,81 -42,49 -43,64 -38,91 -43,32 -43,83 

Omlopend kapitaal -29,11 -26,07 -27,88 -28,68 -29,32 -28,21 

Overige -2,76 -3,28 -2,96 -3,29 -3,13 -3,08 

Kosten gronden en gebouwen -33,93 -28,33 -24,10 -26,82 -29,36 -28,51 

Kosten werktuigen -54,07 -43,10 -45,37 -43,09 -48,85 -46,90 

Pacht -190,99 -192,12 -202,74 -211,27 -225,43 -204,51 

Overige vaste kosten -26,35 -19,59 -16,26 -15,48 -17,89 -19,12 

       

Familiaal arbeidsinkomen -199,98 631,49 458,04 771,42 356,63 403,52 

       

Vergoeding eigen arbeid -311,34 -260,60 -255,87 -249,47 -227,85 -261,02 

       

Netto bedrijfsresultaat -511,32 370,89 202,17 521,95 128,78 142,50 
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38. Zomertarwe - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 9 8 33 5 26 16 

Beteelde oppervlakte (ha) 2,39 2,89 3,60 5,08 5,47 3,89 

       

Totale opbrengsten 863,21 1 504,78 1 250,27 2 068,35 1 710,28 1 479,38 

Verkoop gewassen 698,12 1 351,13 1 060,70 1 968,53 1 483,72 1 312,44 

Plantaardige nevenproducten 157,58 146,33 174,17 96,62 210,26 156,99 

Overige opbrengsten 7,51 7,32 15,41 3,21 16,30 9,95 

       

Totale variabele kosten -722,52 -562,94 -707,86 -629,50 -830,67 -690,70 

Zaad- en pootgoed -98,68 -98,51 -162,02 -104,21 -164,18 -125,52 

Meststoffen -155,56 -103,30 -178,94 -138,52 -183,03 -151,87 

Gewasbeschermingsmiddelen -206,03 -201,91 -177,36 -254,97 -240,15 -216,08 

Energie -88,20 -47,67 -30,89 -51,29 -55,06 -54,62 

Werk door derden -164,79 -108,00 -148,78 -77,79 -184,40 -136,75 

Overige variabele kosten -9,25 -3,55 -9,88 -2,71 -3,84 -5,85 

       

Bruto saldo 140,69 941,83 542,41 1438,85 879,61 788,68 

       

Totale vaste kosten -764,09 -578,04 -500,93 -863,24 -838,00 -708,86 

Afschrijvingen 
-188,81 -146,32 -118,09 -271,96 -293,47 -203,73 

Gebouwen -24,76 -8,54 -21,45 -65,98 -42,63 -32,67 

Werktuigen en installaties -153,13 -137,52 -92,54 -186,25 -230,59 -160,01 

Overige -10,91 -0,27 -4,09 -19,73 -20,24 -11,05 

Fictieve intresten -96,99 -82,99 -63,57 -140,29 -131,13 -102,99 

Gebouwen -17,31 -8,41 -10,58 -57,88 -31,16 -25,07 

Werktuigen en installaties -50,76 -55,68 -28,21 -50,74 -61,51 -49,38 

Omlopend kapitaal -23,61 -18,76 -22,33 -18,41 -24,46 -21,51 

Overige -5,31 -0,15 -2,45 -13,25 -13,99 -7,03 

Kosten gronden en gebouwen -36,34 -38,03 -28,06 -66,80 -42,59 -42,36 

Kosten werktuigen -86,76 -35,49 -30,82 -37,03 -54,64 -48,95 

Pacht -275,46 -250,42 -245,28 -327,30 -284,49 -276,59 

Overige vaste kosten -79,73 -24,79 -15,11 -19,85 -31,69 -34,24 

       

Familiaal arbeidsinkomen -623,39 363,79 41,48 575,61 41,61 79,82 

       

Vergoeding eigen arbeid -226,56 -268,50 -305,51 -197,06 -249,09 -249,35 

       

Netto bedrijfsresultaat -849,96 95,28 -264,03 378,55 -207,48 -169,53 
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39. Wintertarwe - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 293 297 268 312 275 289 

Beteelde oppervlakte (ha) 11,61 12,20 11,64 12,73 12,27 12,09 

       

Totale opbrengsten 1 372,15 2 182,83 1 967,97 2 296,24 2 060,19 1 975,88 

Verkoop gewassen 1 090,09 1 870,77 1 623,12 1 975,58 1 795,72 1 671,05 

Plantaardige nevenproducten 263,11 301,78 332,90 307,96 254,83 292,11 

Overige opbrengsten 18,95 10,29 11,95 12,71 9,65 12,71 

       

Totale variabele kosten -699,95 -630,06 -711,76 -750,27 -781,46 -714,70 

Zaad- en pootgoed 
-88,46 -79,49 -102,80 -97,08 -111,15 -95,79 

Meststoffen -148,27 -128,36 -172,52 -183,39 -191,12 -164,73 

Gewasbeschermingsmiddelen -221,14 -208,84 -211,83 -229,18 -236,87 -221,57 

Energie -55,74 -38,79 -43,91 -47,46 -50,06 -47,19 

Werk door derden -175,28 -165,06 -170,07 -183,22 -183,69 -175,46 

Overige variabele kosten -11,07 -9,52 -10,63 -9,95 -8,56 -9,95 

       

Bruto saldo 672,19 1552,77 1256,21 1545,97 1278,73 1261,18 

       

Totale vaste kosten -708,41 -590,25 -611,62 -649,69 -654,56 -642,91 

Afschrijvingen -224,88 -168,77 -180,02 -190,83 -201,38 -193,18 

Gebouwen -35,00 -25,33 -29,68 -33,24 -30,61 -30,77 

Werktuigen en installaties -180,66 -135,67 -142,66 -147,95 -161,29 -153,65 

Overige -9,22 -7,77 -7,67 -9,64 -9,48 -8,76 

Fictieve intresten -108,58 -85,92 -89,35 -95,98 -98,14 -95,59 

Gebouwen -20,91 -15,26 -16,89 -20,31 -18,65 -18,40 

Werktuigen en installaties -51,06 -39,28 -38,82 -39,27 -42,70 -42,23 

Omlopend kapitaal -31,19 -26,82 -28,80 -30,48 -31,17 -29,69 

Overige -5,42 -4,56 -4,84 -5,92 -5,62 -5,27 

Kosten gronden en gebouwen -40,17 -29,95 -28,23 -31,32 -32,97 -32,53 

Kosten werktuigen -66,16 -43,79 -44,66 -49,65 -46,07 -50,07 

Pacht -239,85 -243,78 -252,04 -265,43 -258,79 -251,98 

Overige vaste kosten -28,78 -18,03 -17,32 -16,49 -17,22 -19,57 

       

Familiaal arbeidsinkomen -36,22 962,52 644,59 896,27 624,17 618,27 

       

Vergoeding eigen arbeid -266,50 -221,78 -208,77 -220,49 -212,64 -226,04 

       

Netto bedrijfsresultaat -302,72 740,75 435,82 675,78 411,53 392,23 
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40. Spelt - in euro per ha 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

5 jaarlijks 
gem. 

Aantal waarnemingen 12 11 13 16 15 13 

Beteelde oppervlakte (ha) 2,08 1,70 2,50 2,41 1,73 2,08 

       

Totale opbrengsten 1 216,14 2 265,44 1 919,45 2 461,43 1 908,74 1 954,24 

Verkoop gewassen 840,57 1 882,48 1 596,58 2 109,46  1 606,98 1 607,22 

Plantaardige nevenproducten 368,03 382,20 319,04 349,92 297,59 343,36 

Overige opbrengsten 7,54 0,75 3,82 2,05 4,17 3,67 

       

Totale variabele kosten -714,22 -710,64 -710,47 -728,55 -759,17 -724,61 

Zaad- en pootgoed -106,12 -86,75 -93,04 -105,73 -134,62 -105,25 

Meststoffen -121,34 -102,93 -141,15 -164,88 -169,51 -139,96 

Gewasbeschermingsmiddelen -173,57 -169,60 -153,26 -153,43 -173,69 -164,71 

Energie -36,60 -54,93 -27,51 -24,07 -32,06 -35,04 

Werk door derden -269,14 -284,77 -291,89 -276,11 -242,25 -272,83 

Overige variabele kosten -7,45 -11,66 -3,62 -4,31 -7,04 -6,82 

       

Bruto saldo 501,92 1 554,80 1 208,98 1 732,88 1 149,57 1 229,63 

       

Totale vaste kosten -428,96 -545,11 -433,56 -416,46 -447,75 -454,37 

Afschrijvingen -115,79 -163,89 -92,56 -108,68 -113,29 -118,84 

Gebouwen -16,29 -10,05 -4,98 -10,35 -18,38 -12,01 

Werktuigen en installaties -96,51 -150,88 -85,14 -96,47 -94,76 -104,75 

Overige -2,99 -2,96 -2,44 -1,87 -0,15 -2,08 

Fictieve intresten -64,01 -96,43 -51,30 -56,37 -65,13 -66,65 

Gebouwen -8,37 -6,95 -2,22 -6,11 -16,34 -8,00 

Werktuigen en installaties -24,37 -42,78 -21,29 -21,72 -20,02 -26,04 

Omlopend kapitaal -29,40 -44,48 -26,52 -27,68 -28,66 -31,35 

Overige -1,87 -2,23 -1,27 -0,86 -0,12 -1,27 

Kosten gronden en gebouwen -23,18 -18,32 -24,91 -22,56 -18,34 -21,46 

Kosten werktuigen -43,79 -32,12 -34,41 -26,94 -25,16 -32,48 

Pacht -162,02 -225,04 -219,71 -192,12 -215,64 -202,91 

Overige vaste kosten -20,17 -9,30 -10,67 -9,77 -10,19 -12,02 

       

Familiaal arbeidsinkomen 72,96 1 009,69 775,42 1316,42 701,82 775,26 

       

Vergoeding eigen arbeid -216,43 * -147,54 -176,30 -176,11 -296,81 

       

Netto bedrijfsresultaat -143,47 * 627,88 1140,12 525,71 478,46 

*Ontbrekende waarnemingen 
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41. Triticale - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 
gem. Aantal waarnemingen 38 40 32 41 30 36 

Beteelde oppervlakte (ha) 2,90 3,03 3,83 2,68 2,85 3,06 

       

Totale opbrengsten 1 144,13 1 710,33 1 516,44 2 015,89 1 640,75 1 605,51 

Verkoop gewassen 812,22 1321,78 1139,98 1583,61 1283,99 1228,31 

Plantaardige nevenproducten 324,91 387,47 371,46 421,48 352,33 371,53 

Overige opbrengsten 7,01 1,08 5,00 10,81 4,43 5,67 

       

Totale variabele kosten -593,63 -603,43 -616,96 -675,43 -707,79 -639,45 

Zaad- en pootgoed -92,73 -96,44 -120,57 -123,89 -124,40 -111,61 

Meststoffen -110,53 -113,67 -141,31 -159,29 -136,73 -132,31 

Gewasbeschermingsmiddelen -116,81 -132,53 -125,42 -126,11 -163,13 -132,80 

Energie -32,83 -27,08 -31,87 -32,44 -29,23 -30,69 

Werk door derden -233,44 -226,44 -186,74 -224,87 -242,94 -222,89 

Overige variabele kosten -7,29 -7,27 -11,06 -8,83 -11,36 -9,16 

       

Bruto saldo 550,50 1106,90 899,48 1340,46 932,97 966,06 

       

Totale vaste kosten -467,69 -438,56 -462,43 -414,54 -449,87 -446,62 

Afschrijvingen -125,79 -116,93 -121,06 -99,11 -106,59 -113,90 

Gebouwen -20,85 -15,54 -14,75 -12,01 -8,92 -14,42 

Werktuigen en installaties -102,78 -99,10 -102,31 -84,26 -92,66 -96,22 

Overige -2,15 -2,29 -4,00 -2,84 -5,01 -3,26 

Fictieve intresten -66,18 -62,75 -59,74 -55,27 -58,54 -60,50 

Gebouwen -8,48 -6,08 -8,00 -4,72 -3,78 -6,21 

Werktuigen en installaties -29,75 -28,54 -23,95 -21,43 -22,04 -25,14 

Omlopend kapitaal -26,94 -27,08 -26,09 -28,38 -29,63 -27,62 

Overige -1,01 -1,04 -1,70 -0,75 -3,09 -1,52 

Kosten gronden en gebouwen -20,49 -17,96 -17,35 -15,45 -21,10 -18,47 

Kosten werktuigen -39,97 -26,67 -36,21 -34,77 -43,78 -36,28 

Pacht -195,34 -201,69 -215,84 -200,31 -199,07 -202,45 

Overige vaste kosten -19,92 -12,56 -12,22 -9,62 -20,79 -15,02 

       

Familiaal arbeidsinkomen 82,80 668,34 437,05 925,93 483,10 519,44 

       

Vergoeding eigen arbeid -270,18 -283,60 -223,10 -254,26 -245,41 -255,31 

       

Netto bedrijfsresultaat -187,38 384,74 213,95 671,67 237,69 264,13 
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42. Haver - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 
gem. Aantal waarnemingen 9 7 13 5 8 8 

Beteelde oppervlakte (ha) 2,40 1,66 1,67 3,11 1,97 2,16 

       

Totale opbrengsten 889,92 1 150,25 896,86 1 420,87 1 436,85 1 158,95 

Verkoop gewassen 767,83 1 119,31 820,12 1 353,47 1 242,10 1 060,57 

Plantaardige nevenproducten 119,98 30,38 75,34 67,40 189,40 96,50 

Overige opbrengsten 2,11 0,55 1,40        0,00 5,36 2,35 

       

Totale variabele kosten -550,55 -541,46 -514,78 -603,91 -505,31 -543,20 

Zaad- en pootgoed -86,24 -89,71 -109,11 -80,75 -89,28 -91,02 

Meststoffen -123,34 -116,99 -98,95 -190,52 -134,55 -132,87 

Gewasbeschermingsmiddelen -105,09 -143,72 -111,17 -113,10 -73,88 -109,39 

Energie -41,56 -37,41 -32,67 -53,86 -43,23 -41,75 

Werk door derden -186,23 -150,11 -157,37 -158,60 -156,35 -161,73 

Overige variabele kosten -8,09 -3,53 -5,51 -7,08 -8,03 -6,45 

       

Bruto saldo 339,37 608,78 382,07 816,97 931,54 615,75 

       

Totale vaste kosten -534,23 -410,39 -437,91 -479,37 -469,63 -466,31 

Afschrijvingen -187,92 -119,45 -119,93 -166,69 -157,15 -150,23 

Gebouwen -42,14 -29,94 -22,05 -51,00 -37,32 -36,49 

Werktuigen en installaties -143,19 -88,31 -96,25 -114,54 -118,67 -112,19 

Overige -2,58 -1,20 -1,63 -1,16 -1,16 -1,55 

Fictieve intresten -102,19 -68,92 -60,85 -85,81 -69,14 -77,38 

Gebouwen -34,76 -23,40 -15,51 -37,79 -24,52 -27,20 

Werktuigen en installaties -45,81 -27,97 -26,95 -28,86 -29,08 -31,74 

Omlopend kapitaal -20,77 -17,22 -17,77 -18,94 -15,38 -18,02 

Overige -0,84 -0,33 -0,62 -0,22 -0,16 -0,43 

Kosten gronden en gebouwen -21,20 -11,11 -13,53 -12,48 -15,73 -14,81 

Kosten werktuigen -55,60 -27,13 -32,97 -39,33 -33,00 -37,61 

Pacht -152,14 -177,73 -201,56 -169,07 -187,78 -177,65 

Overige vaste kosten -15,18 -6,05 -9,07 -6,00 -6,83 -8,62 

       

Familiaal arbeidsinkomen -194,86 198,39 -55,84 337,59 461,92 149,44 

       

Vergoeding eigen arbeid -369,02 -249,88 -293,06 -256,47 -191,65 -272,02 

       

Netto bedrijfsresultaat -563,88 -51,48 -348,90 81,12 270,27 -122,58 
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43. Korrelmaïs - in euro per ha 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

5 jaarlijks 
gem. 

Aantal waarnemingen 258 280 285 265 216 261 

Beteelde oppervlakte (ha) 8,90 8,67 9,46 8,60 8,21 8,77 

       

Totale opbrengsten 1 018,00 1 694,00 1 627,45 1 834,54 1 392,17 1 513,23 

Verkoop gewassen 1 005,64 1 682,16 1 612,03 1 818,08 1 380,19 1 499,62 

Overige opbrengsten 12,36 11,84 15,41 16,46 11,98 13,61 

       

Totale variabele kosten -653,26 -641,23 -664,12 -694,86 -732,79 -677,25 

Zaad- en pootgoed -162,16 -165,12 -168,06 -170,26 -178,78 -168,88 

Meststoffen -82,73 -72,19 -89,48 -91,75 -122,03 -91,64 

Gewasbeschermingsmiddelen -102,88 -96,12 -100,41 -105,08 -103,04 -101,51 

Energie -51,90 -47,90 -51,35 -56,64 -54,94 -52,55 

Werk door derden -244,09 -252,17 -241,42 -261,49 -266,90 -253,21 

Overige variabele kosten -9,51 -7,74 -13,39 -9,63 -7,11 -9,47 

       

Bruto saldo 364,74 1052,77 963,33 1139,68 659,37 835,98 

       

Totale vaste kosten -645,05 -601,21 -603,85 -631,79 -635,05 -623,39 

Afschrijvingen -185,78 -171,47 -165,27 -171,50 -169,09 -172,62 

Gebouwen -31,10 -27,15 -31,62 -35,79 -30,28 -31,19 

Werktuigen en installaties -146,13 -136,51 -125,12 -126,08 -127,74 -132,32 

Overige -8,55 -7,80 -8,53 -9,64 -11,06 -9,11 

Fictieve intresten -87,68 -81,93 -78,08 -79,14 -81,23 -81,61 

Gebouwen -17,81 -15,30 -16,84 -16,98 -18,38 -17,06 

Werktuigen en installaties -42,01 -40,14 -34,88 -34,09 -33,02 -36,83 

Omlopend kapitaal -22,76 -21,88 -21,38 -23,04 -23,44 -22,50 

Overige -5,10 -4,61 -4,98 -5,03 -6,40 -5,22 

Kosten gronden en gebouwen -41,90 -35,11 -35,93 -42,74 -39,07 -38,95 

Kosten werktuigen -59,15 -51,01 -46,20 -53,48 -55,22 -53,01 

Pacht -237,83 -237,32 -256,33 -264,39 -266,94 -252,56 

Overige vaste kosten -32,71 -24,38 -22,04 -20,54 -23,49 -24,63 

       

Familiaal arbeidsinkomen -280,31 451,56 359,48 507,89 24,33 212,59 

       

Vergoeding eigen arbeid -340,88 -328,72 -292,91 -326,05 -301,84 -318,08 

       

Netto bedrijfsresultaat -621,18 122,84 66,56 181,84 -277,51 -105,49 
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44. Cichorei - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 
gem. Aantal waarnemingen 28 30 27 27 26 28 

Beteelde oppervlakte (ha) 4,97 4,47 4,05 4,13 4,96 4,52 

       

Totale opbrengsten 2 517,68 2 150,32 2 879,83 2 346,31 2 613,07 2 501,44 

Verkoop gewassen* 2 508,80 2 137,51 2 877,05 2 341,33 2 604,66 2 493,87 

Overige opbrengsten 8,88 12,81 2,78 4,98 8,41 7,57 

       

Totale variabele kosten -1 014,41 -1 074,23 -1 194,80 -1 226,87 -1 194,67 -1 141,00 

Meststoffen -213,52 -199,92 -180,97 -187,03 -194,00 -195,09 

Gewasbeschermingsmiddelen -367,10 -354,25 -386,99 -399,47 -363,28 -374,22 

Energie -57,65 -89,80 -107,98 -118,38 -126,49 -100,06 

Werk door derden -356,01 -408,28 -501,46 -473,54 -494,96 -446,85 

Overige variabele kosten -20,13 -21,99 -17,41 -48,44 -15,94 -24,78 

       

Bruto saldo 1 503,27 1 076,09 1 685,03 1 119,44 1 418,40  1 360,45 

       

Totale vaste kosten -792,97 -851,51 -824,14 -822,17 -940,73 -846,31 

Afschrijvingen -218,63 -236,07 -219,92 -245,35 -284,60 -240,91 

Gebouwen -20,15 -29,13 -27,46 -27,86 -35,84 -28,09 

Werktuigen en installaties -194,59 -202,57 -186,44 -201,56 -235,92 -204,22 

Overige -3,89 -4,37 -6,02 -15,93 -12,84 -8,61 

Fictieve intresten -140,14 -149,27 -145,44 -150,26 -168,60 -150,74 

Gebouwen -16,10 -18,07 -15,89 -14,47 -18,21 -16,55 

Werktuigen en installaties -60,23 -61,32 -53,44 -55,17 -66,86 -59,41 

Omlopend kapitaal -61,66 -67,39 -73,16 -76,59 -76,78 -71,12 

Overige -2,14 -2,49 -2,95 -4,04 -6,74 -3,67 

Kosten gronden en gebouwen -31,99 -54,25 -47,77 -58,93 -67,78 -52,14 

Kosten werktuigen -91,59 -99,39 -96,71 -85,98 -100,12 -94,76 

Pacht -276,08 -262,73 -267,02 -241,17 -278,53 -265,11 

Overige vaste kosten -34,54 -49,80 -47,28 -40,48 -41,11 -42,64 

       

Familiaal arbeidsinkomen 710,30 224,58 860,89 297,27 477,67 514,14 

       

Vergoeding eigen arbeid -825,78 -936,25 -991,41 -1051,45 -991,16 -959,21 

       

Netto bedrijfsresultaat -115,47 -711,67 -130,52 -754,18 -513,49 -445,07 

* kosten voor zaad en pootgoed in mindering gebracht cfr. 4.2.2  
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45. Vlas - in euro per ha 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

5 jaarlijks 
gem. 

Aantal waarnemingen 10 9 10 7 8 9 

Beteelde oppervlakte (ha) 5,53 4,97 7,33 7,38 7,87 6,62 

       

Totale opbrengsten 1 406,37 1 814,26 1 629,53 2 160,71 2 600,35 1 922,24 

Verkoop gewassen 1 315,01 1 752,45 1 556,38 2 055,93 2 499,80 1 835,92 

Overige opbrengsten 91,36 61,81 73,15 104,77 100,55 86,33 

       

Totale variabele kosten -712,76 -621,62 -700,01 -720,32 -717,66 -694,47 

Zaad- en pootgoed -184,23 -135,67 -135,59 -160,73 -131,81 -149,61 

Meststoffen -72,03 -33,50 -60,78 -56,29 -77,52 -60,03 

Gewasbeschermingsmiddelen -80,47 -67,04 -79,47 -51,58 -53,04 -66,32 

Energie -49,02 -68,20 -84,76 -95,87 -84,46 -76,46 

Werk door derden -317,21 -303,54 -321,37 -343,72 -356,63 -328,49 

Overige variabele kosten -9,80 -13,66 -18,03 -12,12 -14,20 -13,56 

       

Bruto saldo 693,61 1 192,64 929,52 1 440,39 1 882,69 1 227,77 

       

Totale vaste kosten -856,42 -855,66 -895,18 -1 098,52 -1 159,97 -973,15 

Afschrijvingen -249,31 -224,94 -242,57 -314,02 -337,73 -273,72 

Gebouwen -39,43 -45,65 -53,52 -76,26 -66,97 -56,37 

Werktuigen en installaties -192,01 -165,16 -173,10 -212,97 -253,95 -199,44 

Overige -17,87 -14,14 -15,95 -24,79 -16,82 -17,91 

Fictieve intresten -118,91 -124,87 -126,26 -153,89 -154,51 -135,69 

Gebouwen -24,75 -31,46 -32,81 -43,41 -39,47 -34,38 

Werktuigen en installaties -49,09 -53,67 -52,46 -58,42 -68,25 -56,38 

Omlopend kapitaal -34,82 -31,53 -31,80 -39,75 -35,77 -34,73 

Overige -10,25 -8,21 -9,20 -12,31 -11,02 -10,20 

Kosten gronden en gebouwen -48,92 -55,72 -41,68 -74,66 -77,46 -59,69 

Kosten werktuigen -61,23 -52,84 -38,60 -85,91 -106,69 -69,05 

Pacht -351,60 -364,94 -421,91 -437,20 -449,21 -404,97 

Reguliere pacht -262,31 -253,63 -270,35 -262,42 -225,15 -254,77 

Seizoenpacht -89,29 -111,30 -151,55 -174,79 -224,06 -150,20 

Overige vaste kosten -26,45 -32,36 -24,16 -32,82 -34,37 -30,03 

       

Familiaal arbeidsinkomen -162,82 336,97 34,34 341,87 722,72 254,62 

       

Vergoeding eigen arbeid -583,29 -550,97 -499,80 -727,94 -550,77 -582,55 

       

Netto bedrijfsresultaat -746,10 -213,99 -465,46 -386,07 171,94 -327,94 
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46. Uien- in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 7 7 7 9 8 

Beteelde oppervlakte ( ha) 11,57 11,12 12,87 13,31 12,22 

      

Totale opbrengsten 6 040,74 3 182,15 5 565,35 6 745,92 5 383,54 

Verkoop gewassen 5 977,06 3 130,43 5 522,39 6 681,23 5 327,78 

Overige opbrengsten 63,68 51,73 42,96 64,69 55,77 

      

Totale variabele kosten -2 727,45 -2 959,46 -3 027,41 -2 799,07 -2 878,35 

Zaad- en pootgoed -614,70 -665,59 -610,04 -641,33 -632,91 

Meststoffen -261,19 -351,00 -335,96 -316,52 -316,17 

Gewasbeschermingsmiddelen -797,80 -726,80 -613,13 -508,74 -661,62 

Energie -527,76 -588,40 -747,15 -519,04 -595,59 

Werk door derden -195,06 -315,91 -260,66 -282,94 -263,64 

Overige variabele kosten -330,95 -311,76 -346,33 -462,45 -362,87 

      

Bruto saldo 3 313,29 222,69 2 537,94 3 946,85 2 505,19 

      

Totale vaste kosten -2 996,78 -3 643,31 -2 972,74 -3 112,34 -3 181,29 

Afschrijvingen -1 046,37 -1 547,98 -1 186,65 -1 130,14 -1 227,78 

Gebouwen -308,49 -516,98 -321,97 -293,69 -360,28 

Werktuigen en installaties -716,94 -1 016,09 -846,89 -819,69 -849,90 

Overige  -20,94 -14,91 -17,79 -16,75 -17,60 

Fictieve intresten -583,98 -864,82 -656,31 -569,89 -668,75 

Gebouwen -252,70 -427,23 -259,90 -213,24 -288,27 

Werktuigen en installaties -180,46 -269,26 -242,19 -221,76 -228,42 

Omlopend kapitaal -136,89 -159,03 -142,88 -124,30 -140,77 

Overige  -13,92 -9,30 -11,34 -10,60 -11,29 

Kosten gronden en gebouwen -237,89 -174,91 -125,86 -195,01 -183,42 

Kosten werktuigen -431,21 -336,88 -349,12 -265,88 -345,77 

Pacht -488,00 -586,34 -537,39 -775,56 -596,82 

Reguliere pacht -187,74 -287,93 -318,54 -223,73 -254,48 

Seizoenpacht -300,26 -298,41 -218,86 -551,83 -342,34 

Overige vaste kosten -209,33 -132,39 -117,39 -175,86 -158,74 

      

Familiaal arbeidsinkomen 316,51 -3 420,63 -434,79 834,51 -676,10 
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47. Bloemkool industrie - in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 11 11 10 10 11 

Beteelde oppervlakte ( ha) 5,55 6,11 7,42 6,75 6,46 

      

Totale opbrengsten 6 238,76 8 052,24 7 070,64 7 272,58 7 158,55 

Verkoop gewassen 6 209,44 8 017,70 7 047,02 7 236,61 7 127,69 

Overige opbrengsten 29,32 34,54 23,62 35,97 30,86 

      

Totale variabele kosten -2 574,39 -2 532,81 -2 435,54 -2 682,73 -2 556,37 

Zaad- en pootgoed -1 083,38 -1 098,02 -1 082,96 -1 146,25 -1 102,65 

Meststoffen -266,35 -323,44 -307,37 -337,92 -308,77 

Gewasbeschermingsmiddelen -303,41 -302,89 -316,87 -371,39 -323,64 

Energie -356,68 -433,59 -421,75 -396,26 -402,07 

Werk door derden -12,28 -48,97 -22,90 -13,94 -24,52 

Seizoensarbeid -443,45 -214,11 -261,75 -327,91 -311,80 

Overige variabele kosten -108,83 -111,79 -21,94 -89,06 -82,90 

      

Bruto saldo 3 664,37 5 519,42 4 635,10 4 589,85 4 602,19 

      

Totale vaste kosten -2 410,42 -2 325,98 -2 185,98 -2 181,19 -2 275,89 

Afschrijvingen -981,61 -907,59 -789,09 -858,13 -884,10 

Gebouwen -151,46 -152,32 -154,79 -155,32 -153,47 

Werktuigen en installaties -798,93 -718,72 -598,72 -671,48 -696,96 

Overige  -31,22 -36,55 -35,58 -31,33 -33,67 

Fictieve intresten -489,28 -447,24 -442,33 -452,12 -457,74 

Gebouwen -119,47 -117,04 -118,07 -109,18 -115,94 

Werktuigen en installaties -188,00 -152,58 -139,39 -157,72 -159,42 

Omlopend kapitaal -163,64 -156,67 -164,35 -168,12 -163,19 

Overige  -18,17 -20,95 -20,52 -17,11 -19,19 

Kosten gronden en gebouwen -124,52 -126,02 -141,03 -161,50 -138,27 

Kosten werktuigen -311,47 -345,73 -259,26 -290,33 -301,70 

Pacht -338,90 -320,63 -407,67 -292,36 -339,89 

Overige vaste kosten -164,64 -178,77 -146,59 -126,75 -154,19 

      

Familiaal arbeidsinkomen 1 253,95 3 193,44 2 449,12 2 408,66 2 326,29 

      

Vergoeding eigen arbeid -3 543,01 -3 269,10 -3 710,47 -3 625,58 -3 537,04 

      

Netto bedrijfsresultaat -2 289,06 -75,66 -1 261,35 -1 216,91 -1 210,75 
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48. Bloemkool versmarkt - in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 14 14 14 13 14 

Beteelde oppervlakte ( ha) 5,23 4,88 5,44 4,49 5,01 

      

Totale opbrengsten 12 095,96 14 634,63 12 512,29 15 591,51 13 708,60 

Verkoop gewassen 12 080,32 14 626,94 12 488,41 15 579,33 13 693,75 

Overige opbrengsten 15,64 7,69 23,88 12,19 14,85 

      

Totale variabele kosten -3 538,77 -4 246,51 -4 166,23 -4 477,61 -4 107,28 

Zaad- en pootgoed -1 009,29 -1 299,53 -1 236,51 -1 302,51 -1 211,96 

Meststoffen -559,54 -678,87 -629,42 -577,54 -611,34 

Gewasbeschermingsmiddelen -468,24 -378,96 -341,26 -477,68 -416,53 

Energie -537,96 -662,49 -650,78 -694,90 -636,53 

Werk door derden -362,99 -439,42 -257,73 -351,21 -352,84 

Seizoensarbeid -146,27 -201,26 -260,73 -248,17 -214,11 

Verkoopkosten -365,04 -467,27 -667,65 -683,12 -545,77 

Overige variabele kosten -89,45 -118,72 -122,16 -142,47 -118,20 

      

Bruto saldo 8 557,20 10 388,12 8 346,07 11 113,90 9 601,32 

      

Totale vaste kosten -4 797,40 -4 573,85 -4 292,32 -4 748,70 -4 603,07 

Afschrijvingen -1 862,24 -1 879,47 -1 746,78 -1 748,24 -1 809,19 

Gebouwen -526,57 -467,71 -421,22 -688,87 -526,09 

Werktuigen en installaties -1 275,74 -1 347,22 -1 262,32 -1 007,37 -1 223,16 

Overige  -59,94 -64,55 -63,25 -52,01 -59,93 

Fictieve intresten -783,06 -747,82 -757,77 -875,28 -790,98 

Gebouwen -208,31 -150,28 -182,36 -289,25 -207,55 

Werktuigen en installaties -271,32 -282,33 -261,21 -261,68 -269,13 

Omlopend kapitaal -278,58 -291,40 -290,83 -305,50 -291,58 

Overige  -24,85 -23,81 -23,38 -18,85 -22,72 

Kosten gronden en gebouwen -236,04 -293,36 -287,33 -351,78 -292,13 

Kosten werktuigen -665,47 -768,86 -721,34 -784,00 -734,92 

Pacht 
 

-268,26 -266,86 -271,16 -297,68 -275,99 

Betaalde lonen -642,80 -324,83 -195,67 -314,45 -369,44 

Overige vaste kosten -339,53 -292,63 -312,27 -377,26 -330,42 

      

Familiaal arbeidsinkomen 3 759,80 5 814,28 4 053,74 6 365,20 4 998,25 

      

Vergoeding eigen arbeid -6 607,51 -6 594,64 -6 688,25 -6 756,21 -6 661,65 

      

Netto bedrijfsresultaat -2 847,71 -780,36 -2 634,51 -391,01 -1 663,40 
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49. Groene bonen - in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 25 24 22 24 24 

Beteelde oppervlakte ( ha) 6,44 6,57 6,43 6,84 6,57 

      

Totale opbrengsten 2 146,87 2 228,45 2 221,56 2 812,70 2 352,39 

Verkoop gewassen 2 128,36 2 215,82 2 209,20 2 800,61 2 338,50 

Overige opbrengsten 18,50 12,63 12,36 12,09 13,90 

      

Totale variabele kosten -987,82 -1 059,05 -1 055,30 -1 025,66 -1 031,96 

Zaad- en pootgoed -379,93 -402,44 -396,25 -403,77 -395,60 

Meststoffen -66,59 -59,14 -87,68 -79,50 -73,23 

Gewasbeschermingsmiddelen -305,16 -347,40 -306,66 -301,78 -315,25 

Energie -43,51 -38,64 -47,74 -49,72 -44,90 

Werk door derden -169,68 -189,10 -183,27 -168,67 -177,68 

Overige variabele kosten -22,95 -22,33 -33,70 -22,22 -25,30 

      

Bruto saldo 1 159,05 1 169,40 1 166,26 1 787,04 1 320,44 

      

Totale vaste kosten -673,58 -694,05 -620,77 -732,01 -680,10 

Afschrijvingen -151,34 -120,41 -166,89 -156,22 -148,71 

Gebouwen -38,87 -21,58 -19,45 -18,86 -24,69 

Werktuigen en installaties -106,72 -94,64 -142,26 -130,22 -118,46 

Overige  -5,75 -4,18 -5,18 -7,14 -5,56 

Fictieve intresten -86,17 -73,74 -87,20 -80,22 -81,83 

Gebouwen -21,64 -13,91 -14,56 -10,88 -15,25 

Werktuigen en installaties -28,03 -23,31 -34,36 -31,86 -29,39 

Omlopend kapitaal -32,86 -33,93 -34,92 -33,45 -33,79 

Overige  -3,64 -2,59 -3,37 -4,02 -3,41 

Kosten gronden en gebouwen -27,41 -24,39 -25,68 -31,01 -27,12 

Kosten werktuigen -39,57 -36,71 -39,38 -43,57 -39,81 

Pacht 
 

-343,93 -417,76 -280,59 -400,45 -360,68 

Reguliere pacht -230,92 -251,40 -223,50 -186,57 -223,10 

Seizoenpacht -113,01 -166,36 -57,10 -213,88 -137,59 

Overige vaste kosten -25,15 -21,05 -21,03 -20,54 -21,95 

      

Familiaal arbeidsinkomen 485,46 475,35 545,49 1 055,03 640,33 

      

Vergoeding eigen arbeid -263,26 -241,73 -278,72 -244,23 -256,99 

      

Netto bedrijfsresultaat 222,20 233,62 266,77 810,80 383,35 

 

  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw  pagina 69 van 81 

50. Groene erwten - in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 9 9 12 12 11 

Beteelde oppervlakte ( ha) 5,89 6,51 6,56 7,67 6,66 

      

Totale opbrengsten 1 608,99 2 236,85 2 535,65 2 879,32 2 315,20 

Verkoop gewassen 1 567,65 2 174,37 2 473,22 2 804,30 2 254,89 

Overige opbrengsten 41,34 62,48 62,42 75,02 60,31 

      

Totale variabele kosten -798,45 -848,52 -929,97 -1 004,91 -895,46 

Zaad- en pootgoed -226,82 -245,15 -252,48 -294,05 -254,63 

Meststoffen -95,08 -45,89 -77,32 -100,36 -79,66 

Gewasbeschermingsmiddelen -232,61 -182,28 -199,24 -264,41 -219,64 

Energie -20,14 -25,66 -32,49 -52,58 -32,72 

Werk door derden -196,64 -316,44 -280,22 -274,64 -266,98 

Overige variabele kosten -27,16 -33,09 -88,22 -18,87 -41,84 

      

Bruto saldo 810,54 1 388,32 1 605,68 1 874,41 1 419,74 

      

Totale vaste kosten -493,60 -536,68 -586,48 -811,07 -606,96 

Afschrijvingen -85,70 -101,54 -147,69 -171,08 -126,51 

Gebouwen -12,18 -10,72 -28,27 -31,79 -20,74 

Werktuigen en installaties -71,58 -86,22 -104,11 -126,45 -97,09 

Overige  -1,94 -4,60 -15,31 -12,85 -8,68 

Fictieve intresten -48,79 -61,21 -85,64 -98,08 -73,43 

Gebouwen -4,19 -5,06 -21,37 -24,92 -13,88 

Werktuigen en installaties -16,87 -27,66 -27,48 -31,93 -25,98 

Omlopend kapitaal -26,34 -25,12 -27,38 -31,47 -27,58 

Overige  -1,40 -3,37 -9,41 -9,77 -5,98 

Kosten gronden en gebouwen -9,16 -13,04 -23,78 -35,67 -20,41 

Kosten werktuigen -28,69 -30,44 -43,38 -38,59 -35,27 

Pacht -281,13 -289,13 -252,20 -433,13 -313,90 

Reguliere pacht -207,68 -198,72 -218,86 -196,73 -205,50 

Seizoenpacht -73,45 -90,41 -33,33 -236,39 -108,40 

Overige vaste kosten -40,13 -41,32 -33,78 -34,52 -37,44 

      

Familiaal arbeidsinkomen 316,94 851,64 1 019,20 1 063,34 812,78 

      

Vergoeding eigen arbeid -198,15 -112,34 -145,20 -164,77 -155,11 

      

Netto bedrijfsresultaat 118,79 739,30 874,00 898,57 657,67 
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51. Prei versmarkt - in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 27 28 30 26 28 

Beteelde oppervlakte ( ha) 4,15 4,21 3,61 4,40 4,09 

      

Totale opbrengsten 17 557,57 14 557,92 23 641,83 11 065,48 16 705,70 

Verkoop gewassen 17 538,78 14 536,63 23 622,91 11 040,46 16 684,69 

Overige opbrengsten 18,79 21,29 18,92 25,02 21,00 

      

Totale variabele kosten -6 588,73 -6 558,50 -7 006,55 -6 792,86 -6 736,66 

Zaad- en pootgoed -2 140,70 -2 389,65 -2 414,68 -2 442,41 -2 346,86 

Meststoffen -562,04 -462,38 -436,91 -407,82 -467,29 

Gewasbeschermingsmiddelen -1 050,02 -1 024,83 -1 037,31 -1 003,00 -1 028,79 

Energie -761,06 -946,55 -1 070,68 -1 086,95 -966,31 

Werk door derden -607,30 -607,69 -330,73 -268,28 -453,50 

Seizoensarbeid -586,41 -557,87 -489,26 -535,52 -542,27 

Verkoopkosten -751,71 -530,42 -1 141,56 -975,16 -849,71 

Overige variabele kosten -129,50 -39,12 -85,42 -73,71 -81,94 

      

Bruto saldo 10 968,84 7 999,42 16 635,27 4 272,62 9 969,04 

      

Totale vaste kosten -7 752,95 -7 665,43 -7 780,71 -7 558,89 -7 689,50 

Afschrijvingen -2 773,36 -2 828,27 -2 921,77 -2 695,41 -2 804,70 

Gebouwen -555,01 -682,67 -690,80 -680,44 -652,23 

Werktuigen en installaties -2 170,67 -2 098,51 -2 180,39 -1 964,47 -2 103,51 

Overige  -47,67 -47,09 -50,57 -50,50 -48,96 

Fictieve intresten -1 275,38 -1 287,78 -1 322,40 -1 321,43 -1 301,75 

Gebouwen -267,57 -314,15 -332,96 -352,19 -316,72 

Werktuigen en installaties -565,70 -529,68 -519,26 -513,47 -532,03 

Omlopend kapitaal -413,06 -417,63 -443,71 -427,51 -425,48 

Overige  -29,04 -26,33 -26,46 -28,26 -27,52 

Kosten gronden en gebouwen -268,33 -261,03 -320,70 -349,83 -299,97 

Kosten werktuigen -1 086,89 -963,52 -884,85 -957,03 -973,07 

Pacht -389,39 -458,41 -359,25 -418,05 -406,28 

Betaalde lonen -1 587,06 -1 531,35 -1 660,20 -1 385,48 -1 541,02 

Overige vaste kosten -372,53 -335,07 -311,55 -431,66 -362,70 

      

Familiaal arbeidsinkomen 3 215,89 333,98 8 854,56 -3 286,27 2 279,54 

      

Vergoeding eigen arbeid -7 610,05 -7 811,54 -8 461,80 -7 803,95 -7 921,83 

      

Netto bedrijfsresultaat -4 394,15 -7 477,56 392,75 -11 090,22 -5 642,29 

 

  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw  pagina 71 van 81 

52. Savooikool versmarkt – in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 9 8 8 5 8 

Beteelde oppervlakte ( ha) 0,95 0,95 0,79 1,32 1,00 

      

Totale opbrengsten 7 537,79 7 147,28 8 868,48 7 603,25 7 789,20 

Verkoop gewassen 7 506,57 7 109,37 8 838,56 7 581,16 7 758,92 

Overige opbrengsten 31,22 37,91 29,91 22,09 30,28 

      

Totale variabele kosten -2 489,62 -2 926,75 -3 637,18 -3 751,16 -3 201,18 

Zaad- en pootgoed -819,68 -841,73 -956,45 -878,36 -874,06 

Meststoffen -245,55 -204,61 -449,57 -386,19 -321,48 

Gewasbeschermingsmiddelen -358,37 -303,69 -345,63 -346,58 -338,57 

Energie -407,88 -579,67 -774,51 -630,25 -598,08 

Werk door derden -46,69 -37,54 -17,04 -33,60 -33,72 

Seizoensarbeid -112,45 -390,07 -560,56 -904,39 -491,87 

Verkoopkosten -452,84 -480,69 -518,42 -509,39 -490,34 

Overige variabele kosten -46,16 -88,75 -14,99 -62,41 -53,08 

      

Bruto saldo 5 048,17 4 220,53 5 231,30 3 852,09 4 588,02 

      

Totale vaste kosten -3 716,35 -4 138,53 -5 265,30 -5 077,90 -4 549,52 

Afschrijvingen -1 589,98 -1 982,68 -2 276,98 -2 343,39 -2 048,26 

Gebouwen -306,95 -235,57 -304,57 -495,54 -335,66 

Werktuigen en installaties -1 262,97 -1 719,90 -1 938,34 -1 826,29 -1 686,88 

Overige  -20,06 -27,22 -34,07 -21,56 -25,73 

Fictieve intresten -777,09 -837,14 -1 164,91 -1 199,30 -994,61 

Gebouwen -132,20 -81,36 -329,30 -438,23 -245,27 

Werktuigen en installaties -360,35 -446,57 -473,59 -504,32 -446,21 

Omlopend kapitaal -268,09 -287,35 -333,77 -240,03 -282,31 

Overige  -16,44 -21,86 -28,25 -16,73 -20,82 

Kosten gronden en gebouwen -117,93 -150,12 -236,42 -228,46 -183,23 

Kosten werktuigen -539,09 -693,62 -740,12 -653,63 -656,62 

Pacht -241,17 -153,11 -254,37 -337,15 -246,45 

Betaalde lonen -239,96 -128,35 -270,57 -117,46 -189,09 

Overige vaste kosten -211,12 -193,51 -321,93 -198,51 -231,27 

      

Familiaal arbeidsinkomen 1 331,82 82,01 -34,01 -1 225,81 38,50 

      

Vergoeding eigen arbeid -7 483,59 -7 821,07 -8 596,43 -5 167,61 -7 267,18 

      

Netto bedrijfsresultaat -6 151,77 -7 739,07 -8 630,44 -6 393,42 -7 228,67 
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53. Schorseneren - in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 7 6 5 3 5 

Beteelde oppervlakte ( ha) 3,97 4,12 4,81 5,05 4,49 

      

Totale opbrengsten 4 853,62 4 125,28 4 652,46 5 953,51 4 896,22 

Verkoop gewassen 4 803,62 4 060,71 4 580,04 5 847,14 4 822,88 

Overige opbrengsten 50,01 64,57 72,42 106,37 73,34 

      

Totale variabele kosten -2 218,43 -2 228,01 -2 087,82 -2 238,35 -2 193,15 

Zaad- en pootgoed -491,48 -453,23 -481,97 -482,70 -477,35 

Meststoffen -253,88 -195,28 -255,21 -293,22 -249,40 

Gewasbeschermingsmiddelen -390,66 -393,87 -395,72 -354,48 -383,68 

Energie -199,59 -292,68 -293,30 -221,66 -251,81 

Werk door derden -868,56 -869,60 -848,63 -851,53 -859,58 

Overige variabele kosten -14,25 -23,36 -29,25 -34,76 -25,40 

      

Bruto saldo 2 635,19 1 897,27 2 564,64 3 715,16 2 703,06 

      

Totale vaste kosten -1 687,68 -2 142,89 -1 807,30 -1 722,45 -1 840,08 

Afschrijvingen -572,48 -890,81 -595,78 -660,75 -679,96 

Gebouwen -70,26 -104,43 -74,35 -76,80 -81,46 

Werktuigen en installaties -488,56 -764,65 -509,62 -574,74 -584,39 

Overige  -13,67 -21,72 -11,82 -9,21 -14,11 

Fictieve intresten -298,18 -379,20 -303,55 -318,02 -324,74 

Gebouwen -50,71 -77,16 -52,24 -50,19 -57,58 

Werktuigen en installaties -134,72 -189,99 -141,22 -155,56 -155,37 

Omlopend kapitaal -103,88 -98,84 -102,38 -104,97 -102,52 

Overige  -8,87 -13,21 -7,71 -7,31 -9,27 

Kosten gronden en gebouwen -86,52 -185,16 -128,90 -106,30 -126,72 

Kosten werktuigen -204,90 -243,21 -168,89 -120,17 -184,29 

Pacht -446,32 -412,82 -544,91 -461,26 -466,33 

Overige vaste kosten -79,28 -67,58 -65,27 -55,94 -67,02 

      

Familiaal arbeidsinkomen 947,51 -245,63 757,34 1 992,71 862,99 

      

Vergoeding eigen arbeid -1 683,58 -1 417,01 -1 729,95 -1 759,23 -1 647,44 

      

Netto bedrijfsresultaat -736,06 -1 662,64 -972,61 233,49 -784,45 
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54. Spinazie industrie – per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 7 7 8 10 8 

Beteelde oppervlakte ( ha) 5,30 5,25 5,59 7,72 5,97 

      

Totale opbrengsten 1 582,39 1 654,14 1 769,14 1 729,80 1 683,87 

Verkoop gewassen 1 577,63 1 636,48 1 758,88 1 705,30 1 669,57 

Overige opbrengsten 4,76 17,65 10,26 24,49 14,29 

      

Totale variabele kosten -847,43 -1 058,94 -979,96 -974,03 -965,09 

Zaad- en pootgoed -369,90 -365,66 -454,22 -351,96 -385,44 

Meststoffen -146,77 -272,95 -114,99 -178,84 -178,39 

Gewasbeschermingsmiddelen -110,34 -102,75 -92,29 -115,20 -105,15 

Energie -70,59 -98,88 -109,47 -141,80 -105,18 

Werk door derden -74,49 -161,55 -162,91 -168,31 -141,81 

Overige variabele kosten -75,34 -57,16 -46,08 -17,93 -49,13 

      

Bruto saldo 734,96 595,20 789,18 755,76 718,78 

      

Totale vaste kosten -517,75 -466,09 -578,62 -826,93 -597,35 

Afschrijvingen -168,86 -133,79 -134,01 -228,40 -166,27 

Gebouwen -56,67 -27,60 -29,61 -15,95 -32,46 

Werktuigen en installaties -110,06 -105,26 -103,42 -207,88 -131,66 

Overige  -2,13 -0,93 -0,99 -4,57 -2,16 

Fictieve intresten -94,83 -85,83 -85,77 -106,80 -93,31 

Gebouwen -38,64 -22,50 -19,89 -9,86 -22,72 

Werktuigen en installaties -20,88 -21,96 -23,80 -48,79 -28,86 

Omlopend kapitaal -34,12 -40,84 -41,57 -44,72 -40,31 

Overige  -1,20 -0,53 -0,51 -3,42 -1,42 

Kosten gronden en gebouwen -20,84 -18,67 -30,27 -50,93 -30,18 

Kosten werktuigen -44,07 -77,32 -84,54 -87,20 -73,28 

Pacht -133,83 -95,75 -160,56 -312,05 -175,55 

Reguliere pacht -133,83 -95,75 -127,45 -234,10 -147,78 

Seizoenpacht 0,00 0,00 -33,12 -77,96 -27,77 

Overige vaste kosten -55,32 -54,72 -83,47 -41,55 -58,76 

      

Familiaal arbeidsinkomen 217,21 129,11 210,56 -71,17 121,43 

      

Vergoeding eigen arbeid -411,28 -492,04 -543,11 -667,81 -528,56 

      

Netto bedrijfsresultaat -194,07 -362,94 -332,55 -738,98 -407,13 
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55. Spruiten industrie - in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 4 4 5 4 4 

Beteelde oppervlakte ( ha) 17,23 17,94 17,40 20,39 18,24 

      

Totale opbrengsten 7 263,48 7 333,79 7 778,62 9 342,11 7 929,50 

Verkoop gewassen 7 193,75 7 260,58 7 695,65 9 272,72 7 855,67 

Overige opbrengsten 69,73 73,22 82,97 69,39 73,83 

      

Totale variabele kosten -3 411,16 -3 740,35 -3 684,62 -3 754,89 -3 647,75 

Zaad- en pootgoed -1 030,11 -1 136,20 -1 161,87 -1 158,88 -1 121,76 

Meststoffen -364,58 -484,06 -489,15 -524,72 -465,63 

Gewasbeschermingsmiddelen -1 099,08 -953,82 -1 071,68 -979,21 -1 025,95 

Energie -377,34 -521,15 -508,64 -470,76 -469,47 

Werk door derden -79,69 -142,42 -156,05 -60,20 -109,59 

Seizoensarbeid -295,82 -405,10 -222,69 -360,08 -320,92 

Overige variabele kosten -164,53 -97,60 -74,54 -201,05 -134,43 

      

Bruto saldo 3 852,32 3 593,45 4 094,00 5 587,22 4 281,75 

      

Totale vaste kosten -3 533,64 -3 648,14 -3 283,45 -3 193,30 -3 414,63 

Afschrijvingen -1 441,45 -1 532,32 -1 243,60 -1 104,69 -1 330,52 

Gebouwen -181,71 -200,54 -160,21 -132,60 -168,76 

Werktuigen en installaties -1 235,23 -1 303,03 -1 054,53 -937,53 -1 132,58 

Overige  -24,51 -28,75 -28,85 -34,56 -29,17 

Fictieve intresten -601,92 -623,53 -569,08 -491,92 -571,61 

Gebouwen -114,29 -124,51 -95,11 -72,20 -101,53 

Werktuigen en installaties -312,81 -306,00 -286,60 -223,40 -282,20 

Omlopend kapitaal -157,41 -174,38 -169,28 -173,49 -168,64 

Overige  -17,40 -18,64 -18,09 -22,82 -19,24 

Kosten gronden en gebouwen -136,62 -138,94 -155,67 -124,28 -138,87 

Kosten werktuigen -422,22 -494,50 -335,49 -373,89 -406,53 

Pacht -792,12 -736,35 -817,81 -919,14 -816,36 

Reguliere pacht -244,61 -278,81 -194,46 -184,98 -225,72 

Seizoenpacht -547,51 -457,54 -623,35 -734,16 -590,64 

Overige vaste kosten -139,30 -122,50 -161,80 -179,38 -150,75 

      

Familiaal arbeidsinkomen 318,68 -54,69 810,56 2 393,92 867,12 

      

Vergoeding eigen arbeid -2 433,19 -2 622,24 -2 597,90 -2 722,76 -2 594,02 

      

Netto bedrijfsresultaat -2 114,50 -2 676,93 -1 787,35 -328,84 -1 726,90 
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56. Wortelen industrie - in euro per ha 

 

2010 2011 2012 2013 
4 jaarlijks 

gem. 

Aantal bedrijven 16 20 20 18 19 

Beteelde oppervlakte ( ha) 7,44 7,30 7,86 8,92 7,88 

      

Totale opbrengsten 3 434,70 4 089,06 4 641,02 4 648,82 4 203,40 

Verkoop gewassen 3 396,74 4 037,02 4 611,04 4 613,73 4 164,63 

Overige opbrengsten 37,95 52,04 29,98 35,09 38,77 

      

Totale variabele kosten -1 930,26 -1 991,45 -2 134,65 -2 132,07 -2 047,11 

Zaad- en pootgoed -580,50 -494,75 -536,03 -539,21 -537,62 

Meststoffen -195,70 -217,44 -232,40 -207,96 -213,37 

Gewasbeschermingsmiddelen -344,43 -344,19 -354,90 -360,55 -351,02 

Energie -123,90 -135,60 -173,18 -124,73 -139,35 

Werk door derden -667,55 -728,41 -764,92 -863,92 -756,20 

Overige variabele kosten -18,18 -71,06 -73,22 -35,70 -49,54 

      

Bruto saldo 1 504,43 2 097,61 2 506,38 2 516,75 2 156,29 

      

Totale vaste kosten -1 085,16 -1 075,77 -1 166,42 -1 142,23 -1 117,39 

Afschrijvingen -343,83 -283,60 -312,33 -277,14 -304,22 

Gebouwen -69,22 -39,18 -49,21 -42,17 -49,95 

Werktuigen en installaties -269,33 -241,96 -260,03 -232,82 -251,03 

Overige  -5,28 -2,46 -3,08 -2,15 -3,24 

Fictieve intresten -186,57 -159,37 -172,57 -157,37 -168,97 

Gebouwen -47,00 -30,50 -33,63 -25,60 -34,18 

Werktuigen en installaties -66,13 -59,22 -61,70 -57,22 -61,07 

Omlopend kapitaal -69,98 -67,72 -74,83 -73,05 -71,40 

Overige  -3,46 -1,92 -2,41 -1,50 -2,32 

Kosten gronden en gebouwen -36,40 -34,18 -43,84 -43,97 -39,60 

Kosten werktuigen -80,32 -93,29 -101,93 -75,29 -87,71 

Pacht -394,45 -459,53 -485,61 -553,22 -473,20 

Reguliere pacht -217,25 -252,48 -225,06 -191,50 -221,57 

Seizoenpacht -177,21 -207,05 -260,56 -361,72 -251,63 

Overige vaste kosten -43,58 -45,80 -50,14 -35,24 -43,69 

      

Familiaal arbeidsinkomen 419,27 1 021,84 1 339,95 1 374,52 1 038,90 

      

Vergoeding eigen arbeid -773,18 -649,30 -735,74 -675,86 -708,52 

      

Netto bedrijfsresultaat -353,90 372,55 604,21 698,66 330,38 
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57. Appelen laagstam - in euro per hectare 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 55 57 57 56 54 56 
Beteelde oppervlakte (ha) 11,38 10,71 11,14 11,34 10,74 11,06 
       
Totale opbrengsten 12 875 19 068 14 396 20 257 17 705 16 860 
Verkoop gewassen 12 511 18 679 13 575 19 854 17 301 16 384 
Aanwas aanplantingen 269 244 218 206 197 227 
Premie verwarringstechnieken   142 153 166 154 
Overige opbrengsten 95 145 461* 44 42 157 
       
Totale variabele kosten -7 642 -8 144 -8 385 -8 093 -8 505 -8 154 
Meststoffen -273 -227 -294 -319 -317 -286 
Gewasbeschermingsmiddelen -1 427 -1 662 -1 785 -1 703 -1 867 -1 689 
Energie -650 -708 -839 -804 -829 -766 
Werk door derden -450 -451 -531 -437 -603 -495 
Seizoensarbeid -3 156 -3 263 -3 585 -3 428 -3 572 -3 401 
Verkoopkosten -984 -1 314 -997 -1 094 -1 031 -1 084 
Bewaarkosten -442 -241 -121 -26 -20 -170 
Overige variabele kosten -260 -278 -233 -282 -266 -264 
       
Bruto saldo 5 234 10 924 6 011 12 164 9 200 8 707 
       
Totale vaste kosten -6 063 -6 532 -6 833 -6 903 -7 086 -6 683 
Afschrijvingen -2 689 -2 707 -2 813 -2 857 -2 871 -2 787 

Gebouwen -835 -856 -898 -958 -975 -905 
Werktuigen en installaties -1 033 -1 023 -1 066 -1 033 -1 052 -1 041 
Aanplantingen -663 -668 -678 -689 -680 -676 
Overige -157 -161 -171 -176 -164 -166 

Fictieve intresten -1 365 -1 382 -1 387 -1 389 -1 413 -1 387 
Gebouwen -349 -372 -386 -426 -434 -394 
Werktuigen en installaties -272 -271 -249 -236 -244 -254 
Aanplantingen -366 -357 -351 -335 -330 -348 
Omlopend kapitaal -300 -305 -317 -305 -319 -309 
Overige -78 -78 -84 -86 -86 -82 

Kosten gronden en gebouwen -381 -380 -443 -463 -427 -419 
Kosten werktuigen -501 -582 -650 -565 -631 -586 
Huur koelcellen -112 -397 -296 -431 -602 -368 
Pacht -329 -378 -430 -443 -510 -418 
Betaalde lonen -470 -436 -556 -491 -360 -462 
Overige vaste kosten -217 -270 -258 -263 -272 -256 
       
Familiaal arbeidsinkomen -829 4 392 -822 5 262 2 114 2 023 
       
Vergoeding eigen arbeid -3 490 -3 339 -3 262 -3 209 -3 358 -3 331 
       
Netto bedrijfsresultaat -4 319 1 054 -4 084 2 052 -1 244 -1 308 

*premie stormschade  
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58. Appelen laagstam Jonagold - in euro per ha 

 
2009 2010 2011 2012 2013 5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 41 42 38 36 34 38 
Beteelde oppervlakte (ha) 3,96 3,59 3,83 3,95 3,47 3,76 
       
Totale opbrengsten 15 197 21 954 15 717 20 372 18 313 18 311 
Verkoop gewassen 14 976 21 714 15 210 19 975 18 022 17 979 
Aanwas aanplantingen 166 182 219 225 107 180 
Premie verwarringstechnieken   159 142 168 156 
Overige opbrengsten 55 58 129* 30 16 58 
       
Totale variabele kosten -8 106 -8 231 -8 495 -8 560 -8 407 -8 360 
Meststoffen -243 -227 -293 -301 -288 -271 
Gewasbeschermingsmiddelen -1 448 -1 666 -1 703 -1 693 -1 846 -1 671 
Energie -716 -720 -843 -849 -820 -790 
Werk door derden -419 -344 -299 -249 -172 -297 
Seizoensarbeid -3 614 -3 459 -3 711 -3 727 -3 631 -3 628 
Verkoopkosten -1 172 -1 436 -1 279 -1 506 -1 447 -1 368 
Bewaarkosten -307 -169 -132 -11 -22 -128 
Overige variabele kosten -186 -211 -235 -224 -180 -207 
       
Bruto saldo 7 091 13 723 7 222 11 811 9 907 9 951 
       
Totale vaste kosten -6 528 -6 886 -6 907 -7 173 -6 846 -6 868 
Afschrijvingen -3 076 -3 093 -3 041 -3 199 -3 038 -3 089 
Gebouwen -999 -1 045 -1 029 -1 172 -982 -1 045 

Werktuigen en installaties -1 119 -1 160 -1 129 -1 145 -1 185 -1 148 
Aanplantingen -804 -727 -705 -697 -720 -731 
Overige -154 -162 -177 -184 -151 -166 

Fictieve intresten -1 453 -1 421 -1 351 -1 358 -1 233 -1 363 
Gebouwen -429 -442 -386 -433 -359 -410 
Werktuigen en installaties -289 -291 -257 -238 -243 -264 
Aanplantingen -345 -301 -312 -291 -259 -301 
Omlopend kapitaal -315 -311 -316 -315 -308 -313 
Overige -76 -77 -80 -81 -65 -76 

Kosten gronden en gebouwen -395 -406 -434 -538 -433 -441 
Kosten werktuigen -515 -622 -614 -509 -538 -560 
Huur koelcellen -97 -296 -194 -384 -612 -317 
Pacht -330 -352 -478 -513 -555 -446 
Betaalde lonen -448 -436 -536 -417 -230 -413 
Overige vaste kosten -214 -259 -259 -256 -208 -239 
       
Familiaal arbeidsinkomen 1 281 7 569 959 5 310 3 662 3 756 
       
Vergoeding eigen arbeid -3 620 -3 488 -3 257 -3 299 -3 526 -3 438 
       
Netto bedrijfsresultaat -2 339 4 081 -2 298 2 011 136 318 

*premie stormschade   
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59. Peren laagstam - in euro per ha       

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 57 56 55 56 53 55 
Beteelde oppervlakte (ha) 10,38 10,45 11,45 12,38 11,46 11,22 
       
Totale opbrengsten 17 997 20 283 15 471 25 899 20 038 19 938 
Verkoop gewassen 17 692 19 954 14 747 25 521 19 690 19 521 
Aanwas aanplantingen 246 246 207 204 181 217 
Premie verwarringstechnieken   123 143 131 132 
Overige opbrengsten 60 84 394* 31 37 121 
       
Totale variabele kosten -7 640 -8 525 -8 561 -8 108 -8 596 -8 286 
Meststoffen -400 -320 -340 -378 -321 -352 
Gewasbeschermingsmiddelen -1 386 -1 589 -1 606 -1 603 -1 588 -1 554 
Energie -702 -763 -874 -840 -801 -796 
Werk door derden -464 -432 -485 -510 -647 -508 
Seizoensarbeid -3 082 -3 741 -3 690 -3 232 -3 807 -3 510 
Verkoopkosten -1 022 -1 275 -1 197 -1 233 -1 191 -1 184 
Bewaarkosten -332 -106 -126 -44 -20 -125 
Overige variabele kosten -252 -298 -243 -267 -222 -256 
       
Bruto saldo 10 358 11 759 6 910 17 791 11 441 11 652 
       
Totale vaste kosten -6 670 -6 957 -6 743 -6 941 -7 200 -6 902 
Afschrijvingen -2 659 -2 596 -2 663 -2 804 -2 701 -2 685 
Gebouwen -939 -949 -986 -1 147 -1 084 -1 021 

Werktuigen en installaties -1 178 -1 119 -1 142 -1 128 -1 082 -1 130 
Aanplantingen -396 -387 -390 -371 -400 -389 
Overige -144 -141 -146 -158 -135 -145 

Fictieve intresten -1 388 -1 420 -1 366 -1 400 -1 410 -1 397 
Aanplantingen -383 -406 -403 -479 -478 -430 
Omlopend kapitaal -300 -292 -266 -257 -249 -273 
Overige -325 -324 -309 -287 -294 -308 

Kosten gronden en gebouwen -307 -324 -314 -295 -313 -311 
Kosten werktuigen -73 -73 -74 -83 -75 -76 
Huur koelcellen -403 -385 -424 -413 -408 -407 
Pacht -520 -593 -626 -545 -651 -587 
Betaalde lonen -135 -389 -332 -431 -796 -417 
Overige vaste kosten -359 -387 -449 -504 -531 -446 
       
Familiaal arbeidsinkomen 3 688 4 802 167 10 850 4 241 4 750 
       
Vergoeding eigen arbeid -3 327 -3 206 -3 065 -2 927 -3 111 -3 127 
       
Netto bedrijfsresultaat 361 1 596 -2 898 7 923 1 131 1 623 

*premie stormschade   
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60. Peren laagstam Conference - in euro per ha 

 2009 2010 2011 2012 2013 
5 jaarlijks 

gem. 

Aantal waarnemingen 57 56 55 56 53 55 
Beteelde oppervlakte (ha) 8,73 8,95 9,91 10,73 10,00 9,66 
       
Totale opbrengsten 18 692 20 720 15 542 27 138 20 322 20 483 
Verkoop gewassen 18 359 20 373 14 816 26 757 19 981 20 057 
Aanwas aanplantingen 268 263 222 213 182 230 
Premie verwarringstechnieken   119 139 128 129 
Overige opbrengsten 64 83 386* 29 31 119 
       
Totale variabele kosten -7 639 -8 453 -8 481 -8 206 -8 656 -8 287 
Meststoffen -391 -317 -337 -378 -321 -349 
Gewasbeschermingsmiddelen -1 391 -1 608 -1 615 -1 617 -1 597 -1 566 
Energie -698 -757 -877 -845 -812 -798 
Werk door derden -476 -401 -467 -490 -611 -489 
Seizoensarbeid -3 011 -3 722 -3 629 -3 281 -3 844 -3 498 
Verkoopkosten -1 072 -1 259 -1 210 -1 297 -1 236 -1 215 
Bewaarkosten -366 -112 -121 -49 -19 -133 
Overige variabele kosten -234 -277 -225 -249 -216 -240 
       
Bruto saldo 11 053 12 267 7 061 18 932 11 666 12 196 
       
Totale vaste kosten -6 600 -6 890 -6 663 -6 946 -7 225 -6 865 
Afschrijvingen -2 652 -2 597 -2 673 -2 818 -2 729 -2 694 
Gebouwen -937 -950 -991 -1 158 -1 108 -1 029 

Werktuigen en installaties -1 158 -1 105 -1 133 -1 117 -1 073 -1 117 
Aanplantingen -412 -399 -400 -382 -410 -400 
Overige -146 -144 -149 -162 -138 -148 

Fictieve intresten -1 410 -1 435 -1 379 -1 425 -1 442 -1 418 
Aanplantingen -386 -408 -405 -488 -498 -437 
Omlopend kapitaal -297 -289 -264 -255 -248 -271 
Overige -348 -342 -324 -301 -306 -324 

Kosten gronden en gebouwen -303 -321 -309 -295 -313 -308 
Kosten werktuigen -75 -76 -77 -85 -77 -78 
Huur koelcellen -395 -380 -424 -414 -406 -404 
Pacht -497 -572 -615 -534 -635 -571 
Betaalde lonen -119 -386 -309 -438 -822 -415 
Overige vaste kosten -355 -382 -446 -498 -525 -441 
       
Familiaal arbeidsinkomen 4 452 5 377 398 11 986 4 441 5 331 
       
Vergoeding eigen arbeid -3 271 -3 189 -3 029 -2 916 -3 094 -3 100 
       
Netto bedrijfsresultaat 1 181 2 187 -2 632 9 070 1 347 2 231 

*premie stormschade   
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