Seizoenlonen 2018

VAC count
Limburg en Hageland

Appel
Forfaitaire productie: 52.400 kg/ha
• voor het 7de groeijaar:
7383,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
6789,00 euro/ha
• voor het 5de groeijaar:
6194,00 euro/ha
• voor het 4de groeijaar:
5599,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
Peer
Forfaitaire productie: 39.600 kg/ha
• voor het 9de groeijaar:
7513,00 euro/ha
• voor het 8ste groeijaar:
6701,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar:
5888,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
5346,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
Krieken
Forfaitaire productie: 8.800 kg/ha
• voor het 7de groeijaar:
2692,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
2317,00 euro/ha
• voor het 5de groeijaar:
1942,00 euro/ha
Franchise van 0,25 ha.
Geen franchise als er meer dan 1 ha is.
Laagstam zoete kers
Forfaitaire productie: 9.048 kg/ha
• voor het 8ste groeijaar:
16111,00 euro
• voor het 7de groeijaar:
13132,00 euro
• voor het 6de groeijaar:
11642,00 euro
• voor het 5de groeijaar:
10152,00 euro
Franchise van 0,25 ha.
Geen franchise als er meer dan 3 ha is
Hoogstam zoete kers
Productie: 1.700 kg/ha

•

4315,00 euro/ha
Franchise van 0,25 ha

Trosbes
Forfaitaire productie: 150 kg/are
• voor het 4de groeijaar:
322,00 euro/are
Forfaitaire productie: 150 kg/are
• voor het 3de groeijaar:
201,00 euro/are
Stekelbes
Forfaitaire productie: 120 kg/are
• voor het 4de groeijaar:
231,00 euro/are
Forfaitaire productie: 120 kg/are
• voor het 3de groeijaar:
148,00 euro/are
Blauwbes
Forfaitaire productie: 95 kg/are
• voor het 6de groeijaar:
260,00 euro/are
Forfaitaire productie: 95 kg/are
• voor het 5de groeijaar:
207,00 euro/are
Forfaitaire productie: 95 kg/are
• voor het 4de groeijaar:
154,00 euro/are
Franchise van 15 are

Framboos
Forfaitaire productie: 150 kg/are
• voor het 2de groeijaar:
790,00 euro/are
Framboos substraat
Forfaitaire productie: 225 kg/are
• voor het 2de groeijaar:
945,00 euro/are
Forfaitaire productie: 225 kg/are
• voor het 1ste groeijaar:
727,00 euro/are
Braambes
Forfaitaire productie: 265 kg/are
• voor het 3de groeijaar:
846,00 euro/are
Forfaitaire productie: 265 kg/are
• voor het 2de groeijaar:
658,00 euro/are
Braambes substraat
Forfaitaire productie: 345 kg/are
• voor het 2de groeijaar:
948,00 euro/are
Forfaitaire productie: 345 kg/are
• voor het 1ste groeijaar:
729,00 euro/are
Franchise van 10 are
Pruimen
Forfaitaire productie: 4.600 kg/ha
• voor het 8ste groeijaar:
2999,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar:
2549,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
2099,00 euro/ha
Franchise van 35 are

Aardbeien (alle regio’s)
F.P
200
246

F.L
188,00
210,00

volle grond
plastiekkappen
open lucht
gewone teelt
229
204,00
verlate teelt
209
204,00
doordragers
305
271,00
doordragers Driscoll’s
312
277,00
veenbalen, emmers
glas 2 oogsten
948
702,00
glas 3 oogsten
1193
884,00
plastiek verwarmd
794
588,00
plastiek koud tunnels
607
450,00
plastiek koud serres
777
576,00
open lucht 1 oogst
302
224,00
open lucht 2 oogsten
608
450,00
F.P.: Forfaitaire productie in kg/are
F.L.: Forfaitaire lonen in euro/are
Franchise van 15 are

Oost- en West-Vlaanderen, West-Brabant
Appel
Forfaitaire productie: 52.000 kg/ha
• voor het 7de groeijaar:
6944,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
6333,00 euro/ha
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•
•

voor het 5de groeijaar:
voor het 4de groeijaar:

5722,00 euro/ha
5111,00 euro/ha
Franchise van 2 ha

Peer
Forfaitaire productie: 41.500 kg/ha
• voor het 9de groeijaar:
8314,00 euro/ha
• voor het 8ste groeijaar:
7427,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar:
6540,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
Druiven (Hoeilaart en Overijse)
per serre: 623,00 euro
Witloof (Brabant)
• < 50 are: 0 euro
• > 50 en < 100 are: 15,54 euro
• > 100 en < 200 are: 23,02 eur/are + 777 euro
• > 200 are: 53,42 eur/are + 3079 euro
• verkoper van gerooide wortelen 4,30 euro/are
Witloof (West- en Oost-Vlaanderen, Limburg)
• < 50 are: 0 euro
• > 50 en < 100 are: 12,97 euro
• > 100 en < 200 are: 18,70 eur/are + 648,50 euro
• > 200 are: 53,42 eur/are + 2518,50 euro
• verkoper van gerooide wortelen 4,30 euro/are
Asperges
voor 3de en 4de groeijaar: 187,00 euro/are
Groenten in open lucht (Noord-West Brabant,
Brusselse omgeving)
• fijne groenten: 75,00 euro/are
• grove groenten: 44,00 euro/are
Groenten in open lucht (Leuven, Oost-Brabant,
Limburg, Noorderkempen)
• fijne groenten: 89,00 euro/are
• grove groenten: 54,00 euro/are
Groenten in open lucht (Mechelen-Antwerpen)
• fijne groenten: 99,00 euro/are
• grove groenten: 59,00 euro/are
• monocultuur spruiten: 151,00 euro/are
Groenten in open lucht (Klein-Brabant)
• fijne groenten: 63,00 euro/are
• grove groenten: 37,00 euro/are
• monocultuur spruiten: 151,00 euro/are
Fijne groenten (West-Vlaanderen)
• openlucht enige vrucht veiling: 51,00 euro/are
• openlucht meerdere vruchten veiling: 74,00 euro/
are
• openlucht enige vrucht industrie: 31,00 euro/are

•
•
•
•

openlucht meerdere vruchten industrie: 39,00
euro/are
glasteelt verwarmd: 469,00 euro/are
glasteelt licht verwarmd: 328,00 euro/are
glasteelt niet-verwarmd: 267,00 euro/are

Groenten onder glas (Rummen, Herk-de-Stad,
Noorderkempen)
• koude serre: 273,00 euro/are
• warme serre: 273,00 euro/are
Groenten onder glas (Antwerpen, Mechelen,
Klein-Brabant)
• koude serre: 287,00 euro/are
• warme serre: 345,00 euro/are
Groenten (Oost-Vlaanderen)
• verwarmde serres: 268,00 euro/are
• niet verwarmde serres: 241,00 euro/are
• fijne teelt: 78,00 euro/are
• grove teelt: 35,00 euro/are
Grove groenten (West-Vlaanderen)
• bonen: 819,00 euro/ha (plukkosten ten laste van
teler)
• bonen: 430,00 euro/ha (plukkosten ten laste koper)
• andere grove groenten: 1611,00 euro/ha
Plantenkweek
• koud glas: 3,97 euro/m²
• warm glas: 5,77 euro/m²
• openlucht: 107,34 euro/are
Boomkweker (streek Wetteren)
(euro/ha)
producent verzender
rozenteelt:
8576,00 10720,00
fruitbomen:
5334,00
6667,00
bos- en haagplanten 1522,00
1903,00
siergoed
3373,00
4216,00
siergoed in container 10498,00 13122,00
Chrysanten (Antwerpen, Mechelen)
• 41,00 euro/are
Chrysanten (Oost- en West-Vlaanderen, Limburg)
• 37,00 euro/are
Tabakteelt
1370,00 euro/ha
Hopteelt
• oppervlakte 0-4 ha: 1790,00 euro/ha
• oppervlakte boven 4ha: 2424,00 euro/ha
• voor inleg: 638,00 euro/ha

Vlaams Agrarisch Centrum - Ambachtsweg 20 - 9820 Merelbeke - www.vac.eu

