
Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2019  

Alleen het barema vleesvee daalt, voor de varkenshouders stijgt de 

semi-brutowinst aanzienlijk. 
 

Zoals elk jaar is het resultaat van de besprekingen over het barema op het voorgaande 

inkomensjaar het gevolg van intens overleg tussen de drie representatieve Belgische 

landbouworganisaties en de FOD Financiën. Ook dit jaar heeft het ABS actief deelgenomen 

aan de onderhandelingen van deze fiscale barema’s om de belangen van onze leden maximaal 

te kunnen verdedigen. We overlegden in voorbereiding daarop ook intern met de voorzitters 

van onze respectievelijke commissies (zuivel, varkens, akkerbouw/aardappelen), die zo 

optreden als voelspriet en spreekbuis voor hun sector. 

 

Het jaar 2019 was globaal gezien een beter inkomensjaar voor de landbouwsector omdat voor 

de meeste sectoren de omzet steeg ten opzichte van het jaar voordien. Vooral in de 

varkenshouderij waren er aanzienlijke prijsstijgingen te noteren na het rampzalige jaar 2018. 

De vleesveesector ging er in 2019 nog op achteruit: de prijzen lagen in de buurt van het lage 

niveau van 2018, wat in combinatie met de hogere voederkosten leidde tot een kleine daling 

van de semi-brutowinst van iets minder dan 1 %. 

 

Voor de melkveehouders was er een stijging van de melkprijs en de melkproductie per koe, 

maar wel een lichte daling van de opbrengst van de reformekoeien en de kalveren. Na aftrek 

van de hogere voederkosten leidde dit tot een stijging van de semi-brutowinst met ongeveer 3 

% ten opzichte van 2018. Het hogere melkbarema boven de 25 ha stijgt van 3 naar 4 euro per 

ha wat een extra-stijging van de semi-brutowinst tot 40 euro per ha met zich meebrengt. De 

coëfficiënt ”liters per ha” die dient om de “ha melk” te bepalen bleef ongewijzigd.  

 

De akkerbouwers kenden een stijging van hun inkomen, vooral omwille van de gemiddeld 

betere volumeopbrengsten van granen, aardappelen en suikerbieten. De prijs van granen en 

aardappelen, waar de stockverliezen ten gevolge van de coronacrisis in het voorjaar 2020 

werden in rekening gebracht, kenden wel een negatieve evolutie maar de stijging van de 

opbrengsten per ha kon dit meer dan compenseren. Het barema akkerbouw steeg bijgevolg 

gemiddeld met 6,5 à 7 %. 

 

In de varkenshouderij was er een aanzienlijke stijging van de biggenprijs en de 

vleesvarkensprijs gecombineerd met een lichte stijging van de voederkosten. Dit leidde tot 

een semi-brutowinst van 240 euro per productieve zeug en een semi-brutowinst van 12 euro 

per verkocht vleesvarken. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Wel 

kunnen de verliezen ten gevolge van sterfte van dieren in 2018 overgedragen (gespreid) 

worden naar 2019 wat de belastbare netto-winst zal verminderen.  

Ook dient te worden vermeld dat zeugenhouders met meer dan 25 volwassen biggen per zeug 

extra zeugen zullen moeten aangeven.  

De semi-brutowinst voor varkenshouders op contract tenslotte, die blijft ongewijzigd. 

 

We zien er ook telkens op toe dat de Minister van Financiën en zijn administratie de 

eigenheid van de sector en de economische moeilijkheden in bepaalde deelsectoren blijven 

erkennen. In die context werd aan de administratie gevraagd om het afgesloten akkoord 

genereus te respecteren. De talrijke belastingcontroles die momenteel in de land- en tuinbouw 

plaats vinden getuigen niet van behoorlijk bestuur. Dat hebben we ook tijdens de 

besprekingen met de fiscus duidelijk gemaakt. 



SBW LANDBOUW - VARKENS 

      

 2018 2019 evolutie evolutie coëffic. 

Streek sbw/ha sbw/ha bedrag percent melk/ha 

Leem melk 950 980 30 3,16 8700 

Leem vlees 810 805 -5 -0,62   

Leem akkerbouw 875 935 60 6,86   

Duinen melk 920 950 30 3,26 8700 

Duinen vlees 480 475 -5 -1,04   

Duinen akkerbouw 550 590 40 7,27   

Polders melk 1150 1185 35 3,04 9800 

Polders vlees 680 675 -5 -0,74   

Polders akkerbouw 790 845 55 6,96   

Zandleem W-Vl melk 1070 1105 35 3,27 9300 

Zandleem W-Vl vlees 690 685 -5 -0,72   

Zandleem W-Vl akkerbouw 700 750 50 7,14   

Zandleem O-Vl melk 1040 1075 35 3,37 9300 

Zandleem O-Vl vlees 650 645 -5 -0,77   

Zandleem O-Vl akkerbouw 660 705 45 6,82   

Zandleem Brab melk 1010 1040 30 2,97 9300 

Zandleem Brab vlees 660 655 -5 -0,76   

Zandleem Brab akkerbouw 680 725 45 6,62   

Zandleem Limb melk 1010 1040 30 2,97 9300 

Zandleem Limb vlees 600 595 -5 -0,83   

Zandleem Limb akkerbouw 650 695 45 6,92   

Zandstreek melk 1110 1145 35 3,15 9800 

Zandstreek vlees 560 555 -5 -0,89   

Zandstreek akkerbouw 660 705 45 6,82   

Zand Brabant melk 1010 1040 30 2,97 9300 

Zand Brabant vlees 530 525 -5 -0,94   

Zand Brabant akkerbouw 610 650 40 6,56   

Kempen Antw melk 1260 1300 40 3,17 10400 

Kempen Antw vlees 510 505 -5 -0,98   

Kempen Antw akkerbouw 540 575 35 6,48   

Kempen Limb/Brab melk 1160 1195 35 3,02 9800 

Kempen Limb/Brab vlees 510 505 -5 -0,98   

Kempen Limb/Brab akkerbouw 540 575 35 6,48   

Luikse Weide melk 1180 1215 35 2,97 9800 

Luikse Weide vlees 570 565 -5 -0,88   

Luikse Weide akkerbouw 680 725 45 6,62   

   

 

 

 

 

   

   2018 2019 evolutie 

SBW per productieve zeug :      -85 240 325 

SBW per verkocht vleesvarken :   3,5 12 8,5 

SBW per afgemest varken op contract :   9 9 0 

 

 


