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Het jaar 2020 was globaal een slechter 
jaar voor de landbouwsector omdat voor 
de meeste sectoren de omzet daalde ten 
opzichte van het jaar voordien. Vooral in 
de varkenshouderij waren er aanzien-
lijke prijsdalingen te noteren vanaf het 
voorjaar 2020.

Voor de melkveehouders was er een 
daling van de melkprijs en een lichte 
daling van de opbrengst van de refor-
mekoeien en de kalveren. Na aftrek van 
iets hogere voederkosten leidde dit tot 
een daling van de semi-brutowinst met 
ongeveer 8 % ten opzichte van 2019. 

De akkerbouwers kenden een daling 
van hun inkomen omwille van de licht 
gedaalde opbrengsten van granen, 
aardappelen en suikerbieten. De prijs 
van de granen was vrij goed maar de 
prijs van de aardappelen op de vrije 
markt kende een dieptepunt. Energie- 
en meststofkosten gingen omlaag, an-
dere kosten stegen lichtjes. Het barema 
akkerbouw daalde met iets meer dan 
3 %.

In de varkenshouderij was er een aan-
zienlijke daling van de biggenprijs en 
de vleesvarkensprijs gecombineerd met 
een lichte stijging van de voederkosten. 
Dit leidde tot een semi-brutowinst van 
30 euro per productieve zeug en een se-
mi-brutowinst van 6 euro per verkocht 
vleesvarken. Dit is een aanzienlijke da-
ling ten opzichte van vorig jaar. 
De semi-brutowinst voor varkenshou-
ders op contract tenslotte blijft onge-
wijzigd.

Alleen de vleesveesector ging er dus in 
2020 op vooruit na een aantal mindere 
jaren. De prijzen van het kwaliteitsvlees-
vee stegen aanzienlijk wat in combinatie 
met een zeer beperkte voederkoststij-
ging leidde tot een stijging van de se-
mi-brutowinst van 6 à 7 %.

Belangrijk is ook dat er ingevolge een 
belangrijk aantal belastingcontroles 
het afgelopen jaar een aantal wijzigin-
gen zijn doorgevoerd om voor grotere 
bedrijven een hogere semi-brutowinst 
vast te leggen waardoor ze, bij toepas-
sing van het forfait, meer rechtszeker-
heid krijgen. Het basisbarema voor de 
kleinere bedrijven kan op die manier op 
een lager niveau worden vastgelegd. 
Meer vindt u hierover op de volgende 
bladzijden.

Ook werd onder druk van de fiscus een 
bepaling ingevoerd om misbruiken bij 
gesplitste bedrijven tegen te gaan. Het 

ABS zorgde er mee voor dat de uit-
sluiting van deze bedrijven uit het for-
fait niet geldt voor samenwerking in 
machine coöperaties. 

Ook kunnen de kosten van certificering 
op vraag van het ABS worden gespreid 
en wordt maaien van hooi aftrekbaar. 

Zoals elk jaar heeft het ABS dus aan 
de onderhandelingen van deze fiscale 
barema’s actief deelgenomen om de 
belangen van zijn leden te verdedigen 
We zien er ook telkens op toe dat de 
minister van Financiën en zijn adminis-
tratie de eigenheid van de sector, en de 
economische moeilijkheden in bepaalde 
deelsectoren, blijven erkennen. 
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Alleen het barema vleesvee stijgt.  

Belangrijke hervormingen als gevolg van fiscale controles.


