Seizoenlonen 2020

VAC count
Limburg en Hageland

Appel
Forfaitaire productie: 37.000 kg/ha
• voor het 7de groeijaar:
6495,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
6016,00 euro/ha
• voor het 5de groeijaar:
5536,00 euro/ha
• voor het 4de groeijaar:
5057,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
Peer
Forfaitaire productie: 39.500 kg/ha
• voor het 9de groeijaar:
7472,00 euro/ha
• voor het 8ste groeijaar:
6644,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar:
5815,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
5263,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
Krieken
Forfaitaire productie: 13.000 kg/ha
• voor het 7de groeijaar:
4036,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
3461,00 euro/ha
• voor het 5de groeijaar:
2885,00 euro/ha
Franchise van 0,25 ha.
Geen franchise als er meer dan 1 ha is
Laagstam zoete kers
Forfaitaire productie: 7.600 kg/ha
• voor het 8ste groeijaar:
16217,00 euro
• voor het 7de groeijaar:
13238,00 euro
• voor het 6de groeijaar:
11749,00 euro
• voor het 5de groeijaar:
10260,00 euro
Franchise van 0,25 ha.
Geen franchise als er meer dan 3 ha is
Hoogstam zoete kers
Productie: 5.395 kg/ha

•

16898,00 euro/ha
Franchise van 0,25 ha

Trosbes
Forfaitaire productie: 140 kg/are
• voor het 4de groeijaar:
335,00 euro/are
Forfaitaire productie: 140 kg/are
• voor het 3de groeijaar:
211,00 euro/are
Stekelbes
Forfaitaire productie: 85 kg/are
• voor het 4de groeijaar:
250,00 euro/are
Forfaitaire productie: 85 kg/are
• voor het 3de groeijaar:
171,00 euro/are
Blauwbes
Forfaitaire productie: 70 kg/are
• voor het 6de groeijaar:
245,00 euro/are
Forfaitaire productie: 70 kg/are
• voor het 5de groeijaar:
200,00 euro/are
Forfaitaire productie: 70 kg/are
• voor het 4de groeijaar:
155,00 euro/are
Franchise van 15 are
Framboos
Forfaitaire productie: 150 kg/are
• voor het 2de groeijaar:
858,00 euro/are

Framboos substraat
Forfaitaire productie: 190 kg/are
• voor het 2de groeijaar:
931,00 euro/are
Forfaitaire productie: 190 kg/are
• voor het 1ste groeijaar:
724,00 euro/are
Braambes
Forfaitaire productie: 300 kg/are
• voor het 3de groeijaar:
1023,00 euro/are
Forfaitaire productie: 300 kg/are
• voor het 2de groeijaar:
789,00 euro/are
Braambes substraat
Forfaitaire productie: 330 kg/are
• voor het 2de groeijaar:
1024,00 euro/are
Forfaitaire productie: 330 kg/are
• voor het 1ste groeijaar:
789,00 euro/are
Franchise van 10 are
Pruimen
Forfaitaire productie: 4.500 kg/ha
• voor het 8ste groeijaar:
3056,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar:
2597,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
2139,00 euro/ha
Franchise van 35 are

Oost- en West-Vlaanderen, West-Brabant
Appel
Forfaitaire productie: 27.000 kg/ha
• voor het 7de groeijaar:
4730,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
4389,00 euro/ha
• voor het 5de groeijaar:
4049,00 euro/ha
• voor het 4de groeijaar:
3708,00 euro/ha
Peer
Forfaitaire productie: 50.000 kg/ha
• voor het 9de groeijaar:
9590,00 euro/ha
• voor het 8ste groeijaar:
8542,00 euro/ha
• voor het 7de groeijaar:
7493,00 euro/ha
• voor het 6de groeijaar:
6794,00 euro/ha
Franchise van 2 ha
Druiven (Hoeilaart en Overijse)
per serre: 649,00 euro
Witloof (Brabant)
• < 50 are: 0 euro
• > 50 en < 100 are: 16,19 euro
• > 100 en < 200 are: 23,98 eur/are + 809,50 euro
• > 200 are: 55,64 eur/are + 3207,50 euro
• verkoper van gerooide wortelen 4,30 euro/are
Witloof (West- en Oost-Vlaanderen, Limburg)
• < 50 are: 0 euro
• > 50 en < 100 are: 13,51 euro
• > 100 en < 200 are: 19,47 eur/are + 675,50 euro
• > 200 are: 55,64 eur/are + 2622,50 euro
• verkoper van gerooide wortelen 4,30 euro/are
Asperges
voor 3de en 4de groeijaar: 192,00 euro/are
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Groenten in open lucht (Noord-West Brabant,
Brusselse omgeving)
• fijne groenten: 75,00 euro/are
• grove groenten: 45,00 euro/are
Groenten in open lucht (Leuven, Oost-Brabant,
Limburg, Noorderkempen)
• fijne groenten: 92,00 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: 172,00 euro/are
Groenten in open lucht (Klein-Brabant)
• fijne groenten: 61,00 euro/are
• grove groenten: 36,00 euro/are
• monocultuur spruiten: 172,00 euro/are
Fijne groenten (West-Vlaanderen)
• openlucht enige vrucht veiling: 52,00 euro/are
• openlucht meerdere vruchten veiling: 74,00 euro/
are
• openlucht enige vrucht industrie: 32,00 euro/are
• openlucht meerdere vruchten industrie: 42,00
euro/are
• glasteelt verwarmd: 477,00 euro/are
• glasteelt licht verwarmd: 327,00 euro/are
• glasteelt niet-verwarmd: 262,00 euro/are
Groenten onder glas (Rummen, Herk-de-Stad,
Noorderkempen)
• koude serre: 277,00 euro/are
• warme serre: 277,00 euro/are
Groenten onder glas (Antwerpen, Mechelen,
Klein-Brabant)
• koude serre: 280,00 euro/are
• warme serre: 345,00 euro/are
Groenten (Oost-Vlaanderen)
• verwarmde serres: 247,00 euro/are
• niet verwarmde serres: 188,00 euro/are
• fijne teelt: 77,00 euro/are
• grove teelt: 33,00 euro/are
Grove groenten (West-Vlaanderen)
• bonen: 885,00 euro/ha (plukkosten ten laste van
teler)
• bonen: 430,00 euro/ha (plukkosten ten laste koper)
• andere grove groenten: 1602,00 euro/ha
Plantenkweek
• koud glas: 4,13 euro/m²
• warm glas: 6,00 euro/m²
• openlucht: 111,75 euro/are
Boomkweker (streek Wetteren)
(euro/ha)
producent verzender
rozenteelt:
8630,00 11163,00
fruitbomen:
5554,00
6944,00
bos- en haagplanten 1585,00
1981,00
siergoed
3512,00
4391,00
siergoed in container 10932,00 13665,00

Chrysanten (Antwerpen, Mechelen)
• 42,00 euro/are
Chrysanten (Oost- en West-Vlaanderen, Limburg)
• 38,00 euro/are
Tabakteelt
1419,00 euro/ha
Hopteelt
• oppervlakte 0-4 ha: 1853,00 euro/ha
• oppervlakte boven 4ha: 2510,00 euro/ha
• voor inleg: 660,00 euro/ha
Aardbeien
Limburg
F.P
Grondteelt
plastiekkappen
241
open lucht: gewone teelt 234
open lucht: verlate teelt 205
doordragers
323
doordragers Driscoll’s
318
Stellingenteelt (substraatteelt)
glasserre - 2 oogsten
918
glasserre - 3 oogsten
1149
plastiekkappen koud
599
plastiekserre koud
741
plastiekkappen warm
773
open lucht 1 oogst
288
open lucht 2 oogsten
603

F.L
214,00
217,00
209,00
299,00
294,00
708,00
887,00
462,00
572,00
596,00
222,00
465,00

Noorderkempen en Pajottenland
F.P
F.L
Grondteelt
wandelkappen
284
252,00
open lucht: gewone teelt 200
185,00
open lucht: verlate teelt 206
210,00
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg
Leuvense en Hageland
F.P
F.L
Grondteelt
wandelkappen
235
193,00
open lucht: gewone teelt 199
193,00
open lucht: verlate teelt 202
193,00
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg
West- en Oost-Vlaanderen
F.P
F.L
Grondteelt
onder glas grote kappen
1ste oogst
233
207,00
2de oogst
100
106,00
kleine tunnels
225
218,00
open lucht: gewone teelt 208
193,00
open lucht: verlate teelt 159
162,00
Stellingenteelt (substraatteelt): idem Limburg
F.P.: Forfaitaire productie in kg/are
F.L.: Forfaitaire lonen in euro/are
Franchise van 15 are
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