
Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2018  

Melkvee, vleesvee en varkenshouderij dalen. Voor de akkerbouwers 

stijgt de semi-brutowinst aanzienlijk. 
 

Het jaar 2018 was globaal een slechter jaar voor de landbouwsector omdat door de  

prijsdalingen voor melk, vleesvee en varkens de ontvangsten aanzienlijk daalden. Voor de 

akkerbouw anderzijds zorgden de sterk gestegen tarweprijzen (vooral in de eerste maanden 

van het verkoopseizoen) en de hogere aardappelprijzen voor een serieuze baremastijging. 

 

De vleesveehouderij ging er in 2018 ook weer op achteruit. De prijzen lagen onder het niveau 

van 2017 wat in combinatie met hogere voederkosten leidde tot een daling van ongeveer 4,5 

%. 

Voor de melkveehouders was er een daling van de melkprijs en een status quo van de 

opbrengst van de reformekoeien en de kalveren. De hogere voederkosten per koe versterkte 

nog deze tendens wat leidde tot een daling van de semi-brutowinst met 11 % ten opzichte van 

2017. Het hogere melkbarema boven de 25 ha daalde van 5 naar 3 euro per ha wat een extra-

daling van de semi-brutowinst tot 80 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 betere tarwe- 

en aardappelprijzen. De opbrengsten per ha kende wel een negatieve evolutie maar de stijging 

van de prijzen kon dit meer dan compenseren. Het barema akkerbouw steeg bijgevolg 

gemiddeld met 25 %. 

 

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

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

semi-brutoverlies van -85 euro per productieve zeug (in plaats van 245 euro semi-brutowinst 

vorig jaar) en een semi-brutowinst van 3,5 euro per verkocht vleesvarken (in plaats van 10 

euro). Concreet betekent dit dat 2018 voor de varkenshouderij één van de slechtste jaren ooit 

was met belangrijke verliezen tot gevolg. Belangrijk is wel dat de verliezen ten gevolge van 

sterfte van dieren kunnen overgedragen (gespreid) worden naar 2019.  

Gezien de evolutie van de rendabiliteit van de varkenshouderij in 2019 willen we er nu al op 

wijzen, indien de gunstige prijsvorming van de laatste twee maanden zich doorzet, om zeker 

op het vlak van voorafbetalingen en aanpassing van de te betalen sociale bijdragen de nodige 

initiatieven te nemen in overleg met uw fiscaal raadgever.  

 

Zoals elk jaar heeft het ABS aan de onderhandelingen van deze fiscale barema’s actief 

deelgenomen om de belangen van zijn leden te verdedigen en ervoor te zorgen dat u niet meer 

belastingen moet betalen dan te verantwoorden is. 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. 
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2017 2018 evolutie evolutie coëffic.

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

Leem melk 1070 950 -120 -11,21 8700

Leem vlees 850 810 -40 -4,71

Leem akkerbouw 700 875 175 25,00

Duinen melk 1030 920 -110 -10,68 8700

Duinen vlees 500 480 -20 -4,00

Duinen akkerbouw 440 550 110 25,00

Polders melk 1290 1150 -140 -10,85 9800

Polders vlees 710 680 -30 -4,23

Polders akkerbouw 630 790 160 25,40

Zandleem W-Vl melk 1200 1070 -130 -10,83 9300

Zandleem W-Vl vlees 720 690 -30 -4,17

Zandleem W-Vl akkerbouw 560 700 140 25,00

Zandleem O-Vl melk 1170 1040 -130 -11,11 9300

Zandleem O-Vl vlees 680 650 -30 -4,41

Zandleem O-Vl akkerbouw 530 660 130 24,53

Zandleem Brab melk 1140 1010 -130 -11,40 9300

Zandleem Brab vlees 690 660 -30 -4,35

Zandleem Brab akkerbouw 540 680 140 25,93

Zandleem Limb melk 1140 1010 -130 -11,40 9300

Zandleem Limb vlees 630 600 -30 -4,76

Zandleem Limb akkerbouw 520 650 130 25,00

Zandstreek melk 1250 1110 -140 -11,20 9800

Zandstreek vlees 590 560 -30 -5,08

Zandstreek akkerbouw 530 660 130 24,53

Zand Brabant melk 1140 1010 -130 -11,40 9300

Zand Brabant vlees 560 530 -30 -5,36

Zand Brabant akkerbouw 490 610 120 24,49

Kempen Antw melk 1420 1260 -160 -11,27 10400

Kempen Antw vlees 540 510 -30 -5,56

Kempen Antw akkerbouw 430 540 110 25,58

Kempen Limb/Brab melk 1310 1160 -150 -11,45 9800

Kempen Limb/Brab vlees 540 510 -30 -5,56

Kempen Limb/Brab akkerbouw 430 540 110 25,58

Luikse Weide melk 1330 1180 -150 -11,28 9800

Luikse Weide vlees 600 570 -30 -5,00

Luikse Weide akkerbouw 540 680 140 25,93

2017 2018 evolutie

SBW per productieve zeug : 245 -85 -330

SBW per verkocht vleesvarken : 10 3,5 -6,5

SBW per afgemest varken op contract : 10 9 -1

SBW LANDBOUW - VARKENS

 


