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Omzet 2018
• Zeer uitzonderlijk jaar

• Ondanks alles 2de hoogste omzet

• Enorme inspanningen telers

• Omzet 96,08 miljoen euro

-1,5% t.o.v. recordjaar 2017

172% t.o.v. 2008
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Aantal telers

2018: 242 telers

2012 tot 2018: -35%

2018: 352 telers

2012 tot 2018: -18%



Bloemkool contract versus geleverd

2018 geleverd: 92% van contract

Van 2014 tot 2018: -12% geleverd

2018 geleverd: 116% van contract

Van 2014 tot 2018: +44% geleverd



Boven onder contract per teler

352 telers

• 63 telers contract niet vol geleverd

• 22 telers die meer dan 50% boven contract geleverd hebben



Verloop leveringen 2e vrucht

Laat seizoen!

Week 46= 12 tot 18 november

Week 42= 16 tot 22 oktober



Uitbetaald

• Afhankelijk van

• Prijs (AA>A>AB>B)

• Vrij product 

• Levering (in container): 1 afnemer

• % grote rozen

• 1 afnemer prijsverschil

• Risico op B kwaliteit (maar door 1 afnemer toegepast)

• % gruis

• Risico op tarra en B kwaliteit

• <0,4%



€/ton

2017: vrij product aan 50%2018: prijsstijging

309 312

321

309

293

314



per afnemer 2018

Containers meer betaald

≠ afnemers willen betere kwaliteit; 

wordt meer voor betaald (beperkt)



per afnemer 2017

Indien overlevering aan 50%

Meer verschil tussen afnemers (meer of minder afname vrij product)

• Drukt op markt en op prijsvorming



Kwaliteit 1e vrucht

93,195,395,8% AA + A:

AA

A



Kwaliteit 2e vrucht 

98,594,696,6% AA + A:

AA

A



Containersysteem 2018



% rozen >60mm 

2e vrucht



% rozen >60mm 

2017 2018

2e vrucht per teler

10,4% gemiddeld 8% gemiddeld



Besluit

• Vaststelling presentatie vorig jaar

– Bloemkool grootste intensieve industriegroente van Vlaanderen

– Sterke West-Vlaamse positie (dankzij flexibiliteit)

– Er wordt/werd fantastische kwaliteit geleverd

– Toch heerst er bij afnemers enige ontevredenheid

– Betere kwaliteit = betere prijs
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• Beterschap in 2018 maar kan nog beter in 2019

– Contracthoeveelheden vermeld in contracten

• Is vaak niet de realiteit

• Vaak aangekaart

• Overproductie = marktverstoring



Veel succes in 2019


