
Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2021  

Goed jaar voor landbouw. Dramatische cijfers in de varkenshouderij.  
 

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

deelgenomen om de belangen van zijn leden te verdedigen We zien er hierbij telkens op toe 

dat de Minister van Financiën en zijn administratie de eigenheid van de sector, en de 

economische moeilijkheden in bepaalde deelsectoren, blijft erkennen.  

 

Globaal was 2021 op bedrijfseconomisch vlak een goed jaar voor de landbouwsector omdat 

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

varkenshouderij waren er aanzienlijke prijsdalingen te noteren. 

 

Voor de melkveehouders was er een sterke stijging van de melkprijs en een lichtere stijging 

van de opbrengst van de reforme koeien en de kalveren. Na aftrek van hogere energie- en 

voederkosten leidde dit tot een stijging van de semi-brutowinst met ongeveer 22 % ten 

opzichte van 2020.  

 

De akkerbouwers kenden eveneens een stijging van hun inkomen ondanks de licht gedaalde 

opbrengsten van granen, aardappelen en suikerbieten. De prijs van de granen was duidelijk 

beter dan vorig jaar en de prijs van de aardappelen op de vrije markt was aanzienlijk hoger 

dan het jaar voordien. Phyto, energie- en meststofkosten gingen serieus omhoog, andere 

kosten stegen lichtjes. Het barema akkerbouw stijgt met iets minder dan 15 %. 

 

Ook de vleesveesector ging er in 2021 op vooruit. De prijzen van het kwaliteitsvleesvee 

stegen aanzienlijk wat in combinatie met een voederkoststijging leidde tot een stijging van de 

semi-brutowinst van gemiddeld 6,4 %. 

 

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

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

een semi-brutoverlies van 250 euro per productieve zeug en een semi-brutoverlies van 12 euro 

per verkocht vleesvarken. Dit is een dramatische daling ten opzichte van 2020 dat ook al een 

pover jaar was.  

 

Met een negatieve semi-brutowinst zullen varkenshouders voor het inkomstenjaar dus geen 

belasting betalen. Voor varkenshouders die willen intekenen op de stopzettingsregeling die 

vorige week werd aangekondigd is dit niet onbelangrijk. Wanneer deze varkenshouders hun 

stopzettingsvergoeding ontvangen na de stopzetting van hun varkenstak zullen ze immers 

belast worden aan het gemiddelde tarief van het laatste vorige jaar waarin ze 12 maanden een 

normale werkzaamheid hebben gehad. Zonder winst in het jaar 2021 zal de eind 2022 

ontvangen vergoeding dus aan een tarief van nul percent worden belast zodat geen belasting 

verschuldigd zal zijn op de stopzettingsvergoeding. 

 

Het zal dus belangrijk zijn om op het juiste moment een aanvraag in te dienen en vervolgens 

tijdig te stoppen. We zullen erover waken dat deze timing kan worden aangehouden en dat u 

hierover tijdig wordt geïnformeerd. 

 

 

Hendrik Vandamme  

Voorzitter ABS 



SBW LANDBOUW - VARKENS 

      

 
2020 2021 evolutie evolutie coëffic. 

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

Leem melk 900 1095 195 21,67 8700 

Leem vlees 860 915 55 6,40   

Leem akkerbouw 905 1040 135 14,92   

Duinen melk 870 1060 190 21,84 8700 

Duinen vlees 505 535 30 5,94   

Duinen akkerbouw 575 660 85 14,78   

Polders melk 1090 1325 235 21,56 9800 

Polders vlees 720 765 45 6,25   

Polders akkerbouw 820 940 120 14,63   

Zandleem W-Vl melk 1015 1235 220 21,67 9300 

Zandleem W-Vl vlees 730 775 45 6,16   

Zandleem W-Vl akkerbouw 725 835 110 15,17   

Zandleem O-Vl melk 985 1200 215 21,83 9300 

Zandleem O-Vl vlees 690 735 45 6,52   

Zandleem O-Vl akkerbouw 680 780 100 14,71   

Zandleem Brab melk 955 1160 205 21,47 9300 

Zandleem Brab vlees 700 745 45 6,43   

Zandleem Brab akkerbouw 700 805 105 15,00   

Zandleem Limb melk 955 1160 205 21,47 9300 

Zandleem Limb vlees 635 675 40 6,30   

Zandleem Limb akkerbouw 675 775 100 14,81   

Zandstreek melk 1050 1280 230 21,90 9800 

Zandstreek vlees 595 635 40 6,72   

Zandstreek akkerbouw 680 780 100 14,71   

Zand Brabant melk 955 1160 205 21,47 9300 

Zand Brabant vlees 560 595 35 6,25   

Zand Brabant akkerbouw 630 725 95 15,08   

Kempen Antw melk 1195 1455 260 21,76 10400 

Kempen Antw vlees 540 575 35 6,48   

Kempen Antw akkerbouw 555 640 85 15,32   

Kempen Limb/Brab melk 1095 1330 235 21,46 9800 

Kempen Limb/Brab vlees 540 575 35 6,48   

Kempen Limb/Brab akkerbouw 555 640 85 15,32   

Luikse Weide melk 1115 1355 240 21,52 9800 

Luikse Weide vlees 605 645 40 6,61   

Luikse Weide akkerbouw 700 805 105 15,00   

      

   
2020 2021 evolutie 

SBW per productieve zeug      30 -250 -280 

SBW per verkocht vleesvarken 
  

6 -12 -18 

SBW per afgemest varken op contract   9 8 -1 

 


