Agrobusinesscomplex – studie
Een overzicht van de meest opvallende cijfers uit deze studie
9.500 agrojobs in Vlaams-Brabant
We kunnen de landbouw niet wegdenken uit onze samenleving. Landbouw zorgt voor voldoende en
veilig voedsel aan redelijke prijzen, geeft vorm aan ons landschap, zorgt voor jobs en doet de handel
bloeien. In de AgroBusinessComplex (ABC)-studie wordt per provincie onderzocht hoe de
landbouwsector evolueert en wat de gevolgen hiervan zijn. Kortom, het geeft een zicht op de toekomst
van de landbouw.

In de ABC-studie wordt het volledige agrobusinesscomplex onderzocht. Dus niet enkel de land- en
tuinbouwsector, maar ook de sectoren die rechtstreeks verwant zijn met de landbouw. Het gaat
concreet over de toelevering (bijvoorbeeld bedrijven die landbouwmachines leveren) en tussenhandel,
de landbouwsector (akkerbouw, tuinbouw en veeteelt), de verzamelende handel, zoals veilingen of
slachthuizen, de voedingsindustrie en de groothandel.

De meest opvallende cijfers uit de ABC-studie voor Vlaams-Brabant:


In Vlaams-Brabant zorgt het ABC jaarlijks voor een toegevoegde waarde van 1,07 miljard euro,
wat overeenkomt met 18% van het Vlaamse totaal van 5,81 miljard euro.



Het ABC bevat 4.060 bedrijven in Vlaams-Brabant (12% van de 34.112 in Vlaanderen),
verdeeld over 2.846 landbouwbedrijven en 1.214 andere bedrijven.



De land- en tuinbouw in Vlaams-Brabant bevat vooral akkerbouw-, gemengde en
tuinbouwbedrijven. In tegenstelling tot andere provincies is er erg weinig intensieve veehouderij
(varkens en pluimvee).



De ABC-bedrijven stellen 9.500 mensen tewerk (9% van de ruim 100.000 in Vlaanderen),
verdeeld over 2.230 loontrekkenden (4% van Vlaanderen) en 7.270 zelfstandigen (13% van
Vlaanderen).



Het ABC heeft een omzet van 57,2 miljard euro, verdeeld over 5,3 miljard voor landbouw en 51,8
miljard voor de overige ABC-bedrijven. 8% van die omzet wordt gerealiseerd in VlaamsBrabant:
4,48 miljard euro.



Vele bedrijven van het ABC blijven toekomst zien in Vlaams-Brabant en Vlaanderen want ze
blijven investeren. In 2016 werd 150 miljoen euro geïnvesteerd in Vlaams-Brabantse ABCbedrijven. In alle Vlaamse provincies samen ging het over 1,3 miljard euro.

