
DOSSIER LANDBOUWBAREMA’S 

W i j  he l p en  j ou w  
a a ng i f t e  i nv u l l en  
De baremacijfers en de achtergronden werden al gepubliceerd in Boer&Tuinder 

van 29 april laatsleden. In dit dossier geven we – naast uitleg over de forfaitaire 

berekeningsmethode – allerlei cijfervoorbeelden die je helpen bij het invullen van 

je belastingaangifte. Heb jij vorig aanslagjaar je aangifte ingediend via een 

boekhouder en Tax-on-web? Dan krijg je dit jaar geen papieren aangifteformulier 

meer. Als ook dit jaar jouw aangifte via een mandataris verloopt, hoef je geen 

papieren formulieren aan te vragen. 

BELASTINGEN 

K a t r i e n  H e l s e n ,  S B B  
 

Je nettowinst is het verschil tussen je ontvangsten (brutowinst) en je uitgaven. Bij de 

onderhandelingen over de forfaitaire winstcijfers worden bepaalde bedrijfsuitgaven al in 

rekening gebracht. Andere uitgaven moeten individueel per bedrijf vastgesteld worden en 

werden dus niet algemeen verrekend. Daarom noemen we de onderhandelde bedragen 

‘semibrutowinst’ (SBW). Het forfaitaire SBW-cijfer ligt tussen de bruto- en de nettowinst. 

Vertrekkend van de SBW-cijfers berekenen landbouwers hun nettowinst, overeenkomstig de 

modaliteiten uit de barematekst. 

B e d r i j f s b e s c h r i j v i n g  
Op de bijlage ‘Berekeningsblad’ bij het aangifteformulier moet je onder meer in rubriek I je 

geëxploiteerde oppervlakte noteren. Als deze oppervlakte in 2020 wijzigde, geef je de oorzaak 

op van de verandering (einde pachtovereenkomst, onteigening …). In rubriek II vermeld je de 

samenstelling van je veestapel. De administratie vraagt het gemiddelde aantal dieren. Voor 

vleesvarkens komt dit gemiddelde niet overeen met het aantal (per afgemest varken) waarvoor 

je de SBW-winst moet berekenen. 



Melkveebedrijven noteren in rubriek V.A van de bijlage hoeveel melk ze commercialiseerden. 

Vermeld ook de oppervlakte voedergewassen, om de ‘oppervlakte voedergewassen niet 

aangewend voor melkproductie’ te berekenen. 

 

B e p a l i n g  v a n  d e  s e m i b r u t o w i n s t  
L a n d b o u w  

De SBW (in euro/ha) wordt per landbouwstreek vastgesteld op grond van een “typebedrijf”. De 

gemiddelde ontvangsten van dit bedrijf worden verminderd met bepaalde gemiddelde uitgaven. 

De onderhandelaars houden onder meer rekening met normale verliezen (akkerbouwvruchten 

en veestapel).  

Om de forfaitaire landbouwwinst van jouw bedrijf te berekenen, moet je je aantal hectaren 

(exclusief de percelen met speciale teelten) vermenigvuldigen met het toepasselijke SBW-

cijfer. De geëxploiteerde oppervlakte is niet per definitie gelijk aan de kadastrale oppervlakte. 

Permanent onproductieve oppervlakten worden niet opgenomen in de geëxploiteerde 

oppervlakte. Om het juiste SBW-cijfer toe te passen, moet je weten in welke landbouwstreek 

jouw percelen gelegen zijn. Strekt jouw bedrijf zich uit over meerdere landbouwstreken? Dan 

vermenigvuldig je per landbouwstreek de cultuuroppervlakten met het SBW-cijfer van die 

streek. 

Iedere (onderafdeling van een) landbouwstreek heeft drie SBW-cijfers (in euro/hectare): 

* voor de oppervlakte voedergewassen aangewend voor melkproductie (hectaren ‘melk’); 

* voor de oppervlakte voedergewassen niet aangewend voor melkproductie (hectaren 

‘vlees’); 

* voor de andere gewone landbouwoppervlakte (hectaren ‘akkerbouw’). 

Een eerste vraag is of jouw bedrijf zijn inkomsten haalt uit de verkoop van melk of 

melkderivaten. Melkveehouders moeten de hoeveelheid gecommercialiseerde melk (in liter) 

delen door de toepasselijke melkcoëfficiënt (voorbeeld: 10.400 liter/ha voor de Antwerpse 

Kempen, of 9200 liter/ha voor de Zandleemstreek). Deze coëfficiënten werden vanaf 

inkomstenjaar 2017 met ongeveer 10% verhoogd, waardoor er voor een gelijkblijvende 

melkproductie minder melkhectares zijn. 

In de mate dat je door een ziekte in de veestapel een uitzonderlijk verlies aftrekt, moet je de 

verloren liters melk (zoals in aanmerking genomen in de verliesberekening) hier eerst weer 

bijtellen. Het quotiënt is de oppervlakte ‘melk’ die belast wordt tegen het SBW-cijfer ‘melk’. 

De oppervlakte die overblijft, wordt belast tegen het SBW-cijfer ‘akkerbouw’. Als het quotiënt 



hoger is dan de werkelijke landbouwoppervlakte, spreken we over fictieve oppervlakte, die je 

evenzeer in aanmerking moet nemen. 

 

VOORBEELD 

In 2020 leverde een bedrijf van 35 ha in de Zandstreek 292.000 liter melk. 

* ha ‘melk’: 292.000 liter: 9800 liter/ha = 29,80 ha 

SBW ‘melk’: 29,80 ha x 1.050 euro/ha = 31.290 euro 

* ha ‘andere landbouw’: 35 ha – 29,80 ha = 5,20 ha SBW ‘andere landbouw’: 5,20 ha x 

680 euro/ha =  3.536 euro 

* Totale SBW (35 ha) =  34.826 euro 

 

Hetzelfde bedrijf leverde 353.000 liter. 

* ha ‘melk’: 353.000 liter : 9800 liter/ha = 36,02 ha 

* (36,02 ha > 35 ha, dus 1,02 fictieve hectare) 

* SBW ‘melk’ = totale SBW = (35 x 1.050) + (36,02 – 35) x {1.050 + [(36,02 – 35) x 3]} 

=  37.824,12 euro 

 

Wie ruwvoedergewassen (‘maïs’, ‘graslanden’ en ‘andere voedergewassen’) aangeeft in zijn 

verzamelaanvraag, moet de oppervlakte ‘niet-melk’ berekenen. Je vertrekt hierbij van de som 

van de oppervlakten die je opgaf met de gewascodes 51, 52, 53, 60, 63, 71, 201, 202, 660, 700, 

721, 722, 723, 731, 732, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 9828 en 9829. Van de totale 

ruwvoerderoppervlakte trek je de berekende oppervlakte ‘melk’ af. De resterende oppervlakte 

is de ruwvoederoppervlakte ‘niet-melk’, waarop het SBW-cijfer ‘niet-melk’ wordt toegepast. 

 

VOORBEELD 

Een bedrijf van 25 ha (waarvan 21 ha met ruwvoedergewassen) in de Brabantse Zandleemstreek 

heeft 85.000 liter melk verkocht. 

* ha ‘melk’: 85.000 liter: 9300 liter/ha = 9,14 ha 

SBW ‘melk’ = 9,14 ha x 955 euro/ha = 8.728,7 euro 

* ha ‘niet-melk’: 21 ha – 9,14 ha ‘melk’ = 11,86 ha 

SBW ‘niet-melk’ = 11,86 ha x 700 euro/ha = 8.302 euro 

* ha ‘andere landbouw’: 25 ha – 9,14 ha (‘melk’) – 11,86 ha (‘niet-melk’) = 4 ha; SBW 

‘andere landbouw’: 4 ha x 700 euro/ha = 2.800,00 euro 

* Totale SBW =   19.830,70 euro 



 

De geëxploiteerde landbouwoppervlakte, verminderd met de ruwvoederoppervlakten ‘melk’ en 

‘niet-melk’, is gelijk aan de ‘andere gewone landbouwoppervlakte’. 

 

Opgelet. De progressie die op melkveebedrijven in het verleden reeds van toepassing was, 

wordt vanaf inkomstenjaar 2020 aangepast in die zin dat het areaal waarop de progressie van 

toepassing is wordt opgetrokken. Voor melkveehouderijen met een oppervlakte ‘melk’ boven 

35 ha, vermeerdert het SBW-basiscijfer ‘melk’ voor alle oppervlakte boven 35 ha met een 

progressiebedrag. De progressie blijft toenemen tot 115 ha. Dit systeem van de progressie wordt 

variabel toegepast, want het wordt gekoppeld aan de uitbetaalde melkprijs. Situeert de 

uitbetaalde melkprijs zich tussen 32 en 34 eurocent, zoals in het inkomstenjaar 2020? Dan 

bedraagt de toegepaste progressie 3 euro. Dat betekent concreet dat de progressie voor 

inkomstenjaar 2020 maximaal 240 euro zal bedragen. De formule verschilt naargelang van de 

oppervlakte ‘melk’ van je bedrijf. 

* Is de oppervlakte ‘melk’ ten hoogste gelijk aan 35 ha, dan bedraagt de totale SBW voor 

de oppervlakte ‘melk’: oppervlakte ‘melk’ x SBW. 

* Is de oppervlakte ‘melk’ groter dan 35 ha en ten hoogste gelijk aan 115 ha, dan bedraagt 

de totale SBW voor de oppervlakte ‘melk’: (35 x SBW/ha) + (oppervlakte ‘melk’ – 35) x 

{SBW/ha + [(oppervlakte ‘melk’ – 35) x 3]}. 

* Is de oppervlakte ‘melk’ groter dan 115 ha, dan bedraagt de totale SBW voor de 

oppervlakte ‘melk’: (35 x SBW/ha) + [(oppervlakte ‘melk’ – 35) x (SBW/ha + 240)]. 

 

VOORBEELD 

Een hoeve van 36 ha in de Polders verkocht 464.135 liter melk. 

* ha ‘melk’ = 464.135 liter : 9800 liter/ha = 47,36 ha (inclusief 11,36 fictieve hectare) 

* SBW ‘melk’: (35 x 1.090) + (47,36 – 35) x {1.090 + [(47,36 – 35) x 3]} = 52.080,71 

euro 

* Per hectare ‘melk’ bedraagt de SBW 1.099,67 euro, in plaats van 1.090 euro. 

 

Om in te spelen op de toenemende diversiteit in het teeltplan van akkerbouwbedrijven zal voor 

deze bedrijven voortaan ook een extra toeslag berekend worden, op basis van het niveau van de 

marktnotering van de vrije aardappelen. Deze toeslag wordt toegevoegd aan de berekende SBW 

en is van toepassing op het areaal aardappelen aangegeven in de verzamelaanvraag. Voor de 



eerste 5 ha wordt de toeslag niet toegepast. Voor 2020 wordt geen toeslag berekend vermits de 

vrije aardappelen sterk beneden 125/Euro/ton noteerden. (zie ook art De Boer 29/4/2021) 

 

P r e m i e s  

De meeste landbouwsteun wordt niet langer in de SBW-cijfers verrekend. Onder meer de 

rechtstreekse betalingen van pijler 1 van het GLB (basisbetaling, vergroening, zoogkoeien ...) 

moet je aangeven bovenop de SBW. In tegenstelling tot deze rechtstreekse betalingen, hoef je 

steun voor biologische en milieuvriendelijke landbouw (bijvoorbeeld mechanische 

onkruidbestrijding) niet bovenop de SBW aan te geven, want die werd in de SBW-cijfers 

verrekend. Wanneer deze specifieke steun voor de biologische of milieuvriendelijke landbouw 

hoger is dan de forfaitaire semibrutowinst voor deze landbouw, moet je het verschil wel 

toevoegen als bijkomende winst. 

 

Alle premies en vergoedingen die de Europese Unie instelde als steunregeling voor de 

landbouwsector worden in de personenbelasting in principe belast tegen 16,5%. Eerder besliste 

de regering als crisismaatregel dat betaalde VLIF-steun vrijgesteld wordt. Steun in het kader 

van de rechtstreekse betalingen wordt ingevolge deze maatregel nu belast tegen 12,5%. Doordat 

beslist werd om deze fiscale gunstmaatregelen voor de land- en tuinbouw een definitief karakter 

te geven, werd dit fiscale gunstregime permanent. In de personenbelasting worden kapitaal- en 

interestsubsidies van het VLIF dus niet meer belast en de steun in het kader van rechtstreekse 

betalingen van pijler 1 van het GLB wordt nu steeds getaxeerd tegen het afzonderlijke tarief 

van 12,5%. 

 

S p e c i a l e  t e e l t e n  e n  a n d e r e  w i n s t e n  

De opbrengst van boomgaarden, groenten of andere speciale teelten, dekgelden voor stieren en 

hengsten, fok- of pensionactiviteiten, handel in dieren, meststoffen of veevoeder … moet je 

bijkomend aangeven. Voor de groente- en fruitteelt (en andere speciale teelten) gelden 

specifieke barema’s. 

 

Nieuw vanaf inkomstenjaar 2020 is dat voor alle tuinbouwbarema’s een systeem van fictieve 
oppervlakte ingevoerd. De berekening van deze oppervlakte gebeurt op basis van de 
forfaitaire omzet per barema tuinbouw (met een verhoging van 15% - vijftien) . Het systeem 
van fictieve oppervlakte, berekend op basis van kilo’s tot inkomsten 2019  van toepassing in 
het hardfruit, het steenfruit, de bessen en de aardbeien, wordt dus vervangen door deze nieuwe 



berekeningsmethode. Je kon hierover reeds meer detail lezen in De Boer van (???)  
september. 
 

Landbouwers die melk van deur tot deur verkopen, moeten 0,23 euro per verkochte liter 

bovenop de ‘gewone’ SBW toevoegen. Ook wie niet aan de zuivelfabriek, maar bijvoorbeeld 

aan scholen of bakkers levert, moet 0,23 euro per liter aan de landbouwwinst toevoegen. 

Particuliere verkoop op de hoeve hoef je niet bijkomend aan te geven. 

Rechtstreekse verkoop van vlees (per karkas, per kwartier of gesneden stukken) moet je 

eveneens bijkomend aangeven, net als het netto-inkomen uit de verkoop op boerenmarkten en 

ontvangsten uit hoevevakanties. Je moet de SBW ook vermeerderen met de winst uit 

landbouwwerken die je bij andere landbouwers uitvoerde. 

Ook prijzen moet je bij de SBW optellen, op voorwaarde dat de dierenprijskamp georganiseerd 

werd door een erkende veeteeltvereniging of groepering van veehouders of -fokkers waarvan 

de statuten door de bevoegde instellingen goedgekeurd werden. 

Het beroepsmatige gedeelte van de inkomsten verkregen uit de verkoop van groene 

stroomcertificaten vormt eveneens een bijkomende winst, die individueel wordt vastgesteld en 

die je aan de forfaitair bepaalde landbouwwinst moet toevoegen. 

Ook de opbrengst van de verhuring van een perceel door middel van een cultuurcontract of een 

seizoenpacht is in hoofde van de exploitant-verhuurder een belastbare andere winst. De 

exploitant-huurder die de betaalde vergoeding uit hoofde van ‘pacht’ als aftrekbare kosten in 

rekening kan brengen (weliswaar beperkt tot het bedrag van de toepasselijke semibrutowinst!), 

moet deze oppervlakte aangeven. 

 

V a r k e n s h o u d e r i j  

Voor de winsten van varkensfokkers gelden de volgende regels. 

* Het aantal te belasten varkens is gelijk aan: 

a) Voor bedrijven met zeugen: het gemiddeld aanwezige aantal, af te ronden op de eenheid.  

Er moet eveneens een berekening gebeuren van het minimum aantal aan te geven zeugen, wat 

in sommige gevallen aanleiding geeft tot taxatie van fictieve zeugen. 

Het gemiddelde aantal in de exploitatie aanwezige productieve zeugen mag niet minder 

bedragen dan het resultaat van de volgende berekening. (aantal verkochte varkens + aantal 

varkens sterfte >20 kg – aangekochte varkens): 25. 

b) Voor bedrijven met vleesvarkens: het in het jaar vetgemeste aantal. 

* De supplementaire winst voor de varkenskweek wordt als volgt vastgesteld: 



 • 30 euro per zeug (geval a); 

 • 6 euro per afgemest vleesvarken (geval b); 

 • 9 euro per afgemest varken onder contract. 

* De semibrutowinst voor de overige landbouwactiviteiten krijg je door het SBW-cijfer 

te vermenigvuldigen met een verminderde oppervlakte. De oppervlaktevermindering (in ha) is 

gelijk aan: [(aantal zeugen x 15) + aantal vleesvarkens – (aantal hectare x 50)] : 1000. De 

vermindering bedraagt ten hoogste 2,5 hectare en kan niet hoger zijn dan de werkelijke 

oppervlakte. 

Indien jouw landbouwbedrijf zich over twee streken uitstrekt, moet je de vermindering 

aanrekenen op de streek waar je varkens fokte. Je rekent deze vermindering bij voorrang aan 

op de oppervlakte ‘andere landbouw’ (zie hoger). Intensieve melkveebedrijven (fictieve 

oppervlakte ‘melk’) hebben geen recht op de oppervlaktevermindering. 

 

VOORBEELD 

Een hoeve (zonder melk en ruwvoederoppervlakte) van 3 ha in de Limburgse Kempen, met 

gemiddeld 70 productieve zeugen, mestte 1400 varkens af.  

Bepaling van de SBW van de exploitatie: 

* in aanmerking te nemen varkens: 70 zeugen en 1400 vleesvarkens 

* in aanmerking te nemen landbouwoppervlakte: 3 ha – [(70 x 15) + 1400 – (50 x 3)] : 

1000 x 1 ha = 0,70 ha 

* SBW ‘gewone landbouw’: 0,70 ha x 555 euro/ha =  388,50 euro 

* SBW ‘varkenshouderij’: 70 x 30 euro = 2.100 euro 

* 1400 x 6 euro =  8.400 euro 

* Totale SBW =  10.888,5 euro 

 

Nieuw is dat voor het barema zeugen en vleesvarkens een progressie wordt ingevoerd, en dit 

voor bedrijven met meer dan 200 zeugen en 5000 verkochte vleesvarkens. Vanaf die drempel 

wordt een hogere SBW gehanteerd op basis van volgende rekenregels: bij zeugen wordt een 

verhoging van de SBW met sbw0,5 EUR/zeug toegepast en dit vanaf 200 tot 500 zeugen. Bij 

de vleesvarkens werd deze toeslag vastgelegd op 0,002 EUR/vleesvarken voor het aantal 

verkochte stuks tussen 5000 en 11000. 

 

VOORBEELD 

Gesloten varkensbedrijf met 300 zeugen en 6500 verkochte vleesvarkens 



SBW zeugen = 

(200 x 30) + (100 x (30 + (100x0,5) = 14.000 euro 

SBW vleesvarkens = 

(5000 x 6) + (1500 x 6 + (1500 x 0,002)) = 43.500 euro 

De invoering van deze progressie betekent voor dit gesloten bedrijf een extra SBW van 9500 

euro. 

 

A f t r e k b a r e  u i t g a v e n  
P a c h t  

Het werkelijke bedrag dat je betaalde voor het pachten van gronden (ook gronden die je braak 

legde), kan je individueel aftrekken. Bij de aangifte voeg je een lijst met de naam en het adres 

van de verpachter, het bedrag van het pachtgeld, de perceeloppervlakte en de aard van de 

pachtovereenkomst. 

 

B e l a s t i n g e n  

De onroerende voorheffing op onroerende goederen die jij als eigenaar of vruchtgebruiker in 

jouw bedrijf aanwendt, mag je voor het volledige bedrag aftrekken. Ook belastingen en 

heffingen met bedrijfskarakter kan je aftrekken. Dit zijn onder meer sommige gemeente- en 

provinciebelastingen, Polders en Wateringen, het bedrijfsgedeelte van de verkeersbelasting 

(basis), de waterzuiverings- en grondwaterheffing en de dossiertaks bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning. 

 

I n t e r e s t e n  v a n  l e n i n g e n  

Alle interesten die je betaalde op leningen die je voor je bedrijf aanging, kan je aftrekken. Iedere 

beroepsmatige lening komt in aanmerking, ook onderhandse leningen tussen bijvoorbeeld 

ouders en kinderen. Je kunt ook interesten aftrekken die verband houden met sommen die je 

leende om op de normale vervaldag voorafbetalingen te doen op de personenbelasting die 

proportioneel betrekking heeft op je bedrijfsinkomsten. Rentesubsidies zijn vrijgesteld van 

belasting.  

 

L o n e n  

De loonberekening bestaat nog uitsluitend uit een maximaal aftrekbaar loon, met name 430 euro 

per hectare. Je moet uitsluitend nagaan hoe de verantwoorde lonen (onder meer facturen en 



loonwerk) zich verhouden tot het maximaal aftrekbare loon. Alleszins is het bedrag van 

430 euro per hectare de absolute bovengrens van aftrekbaar loon. 

Een verhoging is slechts mogelijk in de bijzondere omstandigheden waarin het barema 

uitdrukkelijk voorziet: blijvende arbeidsongeschiktheid van de uitbater of exploitatie van de 

hoeve door een weduwe, door een alleenstaande, een met een alleenstaande gelijkgestelde 

persoon of door oude lieden. Voor exploitanten die zich niet effectief of slechts gedeeltelijk met 

hun bedrijf inlaten, wordt de verhoging uitsluitend toegestaan in gevallen van overmacht. Het 

uitoefenen van meerdere beroepsactiviteiten maakt geen overmacht uit. 

 

VOORBEELD 

Een bedrijf gelegen in de Leemstreek, zonder varkens, exploiteert 20 hectare. 

* maximum van forfaitaire lonen: (20 ha x 430 euro) = 8600 euro 

Het bedrag van 8600 euro vertegenwoordigt het maximaal aftrekbare loonbedrag, ook wanneer 

er verantwoorde lonen zijn die hoger zijn dan 8600 euro. 

 

Als op naam van een meewerkende zoon/dochter voor inkomstenjaar 2020 een loon van 

6500 euro werd aangegeven, is in het voorbeeld dit volledige loonbedrag aftrekbaar. Als je 

kinderen een reëel fictief loon genieten, mag je ze fiscaal niet als persoon ten laste beschouwen. 

Aftrekbare lonen moet je dus steeds rechtvaardigen. Dit houdt onder meer in dat je de 

begunstigde(n) moet bekendmaken, meestal via het invullen van een loonfiche op naam van 

helpers of landbouwarbeiders. Een factuur van landbouwwerken geldt ook als rechtvaardiging, 

net als prestaties betaald met PWA- en dienstencheques. 

Bepaalde uitgaven voor landbouwwerken werden al verrekend in de SBW-cijfers. De 

factuurbedragen voor deze werken kan je niet meer individueel in rekening brengen. De 

administratie vermijdt een dubbele aftrek door bepaalde werken in de barematekst uitdrukkelijk 

uit te sluiten. In principe kan je alle loonwerk aftrekken, op voorwaarde dat 6% btw werd 

toegepast en de facturen voldoende gespecificeerd zijn. 

Niet individueel aftrekbaar zijn: 

* vervoerkosten (onderworpen aan 21% btw); 

* kosten voor ploegen en laden van bieten; 

* de kostprijs van verbruikte producten zoals zaden, plantgoed, mest- en sproeistoffen; 

* oogstkosten voor vlas en groene erwten; 

* kosten voor de min of meer doorgedreven verwerking van ruwvoeder tot krachtvoeder. 



De kosten voor mestverwerking en mestscheiding zijn voor het factuurbedrag als loonwerk 

aftrekbaar, ongeacht of een landbouwer-varkenshouder een deel van de bewerkte of gescheiden 

mest opnieuw op zijn land bracht. 

 

VOORBEELD 

Een hoeve van 50 ha in de West-Vlaamse Zandleemstreek. Op naam van de meewerkende zoon 

wordt een loon van 2500 euro aangegeven. Voor het rooien van aardappelen wordt een factuur 

voor 5000 euro opgemaakt. 

Verantwoorde lonen: 

loon zoon:  2500 euro 

facturen loonwerk:  5000 euro 

Totaal:  7500 euro 

Je moet nu nagaan hoe dit bedrag zich verhoudt tot het maximaal aftrekbare loon. Voor een 

bedrijf met 50 ha is dit 21.500 euro (50 ha x 430 euro/ha). Het gerechtvaardigde loon is niet 

hoger dan het maximaal aftrekbare loon en dus kan je het integrale bedrag van 7500 euro 

aftrekken. 

 

Zeugen, vleesvarkens, legkippen, braadkippen en vleeskalveren worden via een coëfficiënt 

omgerekend in fictieve oppervlakte ‘landbouw’. Deze coëfficiënt bedraagt voor zeugen 0,6; 

voor vleesvarkens 0,03; voor vleeskalveren 0,035; voor legkippen 0,005 en voor braadkippen 

0,0005. Op de oppervlakte ‘tuinbouw’ worden alleen nog seizoenlonen toegepast. 

 

VOORBEELD 

Een hoeve van 18 ha in de Antwerpse Kempen, geen gecommercialiseerde melk, met 100 

zeugen en 1500 vleesvarkens. 

Loonberekening: 

* Berekening oppervlakte: 

 - landbouw:  18 ha 

 - zeugen: 100 x 0,6 ha =  60 ha 

 - vleesvarkens: 1500 x 0,03 ha =  45 ha 

* Totaal:  123 ha 

Indien er voldoende gerechtvaardigde lonen zijn, bedraagt het maximaal aftrekbare loon voor 

dit bedrijf 52.890 euro (123 ha x 430 euro/ha). 

 



Opgelet. De gefactureerde loonkosten (exclusief btw) van onderlinge bedrijfshulp en 

agrarische bedrijfsverzorging met betrekking tot 2020 zijn individueel aftrekbaar, bovenop de 

forfaitaire lonen. Je brengt ze dus niet in rekening bij de forfaitaire loonberekening, maar trekt 

ze volledig af als afzonderlijke kosten. 

 

S o c i a l e  l a s t e n  e n  b i j d r a g e n  

Onder deze titel mag je een reeks lasten en bijdragen aftrekken. 

* Sommen voor tewerkgestelde arbeiders betaald aan de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ). Deze RSZ-bijdragen mag je slechts aftrekken tot maximaal 58% van de lonen 

waarop RSZ verschuldigd is en die werkelijk van de winst worden afgetrokken. 

* Bijdragen betaald aan het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen en die door de 

uitbater verschuldigd waren (inclusief vrij aanvullend pensioen – VAPZ). Ook de bijdragen 

betaald ter ontlasting van gezinsleden die als helper in de exploitatie meewerken, zijn 

aftrekbaar. 

* Bijzondere bijdragen die je in 2020 stortte. De terugbetaling van vroeger te veel betaalde 

bijdragen moet je aangeven (inclusief ontvangen interest). 

* Bijdrage ‘gewaarborgd inkomen’ aan je ziekenfonds of verzekering. 

 

V e r g o e d i n g  m e e w e r k e n d e  e c h t g e n o ( o ) t ( e )  

De bezoldigingen aan de meewerkende echtgenoot zijn ‘andere beroepskosten’, die je 

individueel kunt aftrekken. 

 

K o s t e n  d i e r e n a r t s  e n  g e n e e s m i d d e l e n  

Onder deze titel kan je de volgende sommen individueel van de SBW aftrekken. 

* Sommen die je betaalde aan de veearts of veesnijder, zowel erelonen als 

geneesmiddelen. De kostprijs van kunstmatige inseminatie of embryotransplantatie kan je niet 

aftrekken. 

* De kosten voor geneesmiddelen (betaald aan de apotheker of andere gemachtigde 

personen), op voorwaarde dat je per levering een gedetailleerde factuur (met aard, hoeveelheid 

en waarde) kunt voorleggen. 

* De ontledings-, onderzoeks- of keurkosten (bijvoorbeeld voor lijkschouwing, 

onderzoek of vaccins), en de prijs van de entstoffen, die je betaalde aan officiële stations 

(CODA, DGZ, , provinciale opsporingscentra van veeziekten). 



* De kosten van de actieve geneesmiddelensubstantie(s) gemengd in gemedicineerde 

varkensvoeders, op voorwaarde dat per levering een factuur uitgereikt werd. De factuur moet 

onder meer benaming, hoeveelheid, prijs per eenheid en meerprijs voor de gemedicineerde 

eigenschap vermelden. Deze factuurgegevens moeten overeenstemmen met het voorschrift van 

de veearts. 

 

A l l e r l e i  b i j d r a g e n  e n  a n a l y s e k o s t e n  

Onder deze titel worden allerlei uitgaven gerangschikt die je ook individueel van de SBW kunt 

aftrekken: 

* erelonen van belastingconsulenten; 

* het lidgeld van erkende landbouwberoepsverenigingen; 

* bijdragen betaald aan de dienst voor bedrijfsverzorging; 

* bijdragen betaald aan verenigingen, groeperingen en andere instellingen die zich met de 

organisatie van hoevevakanties bezighouden; 

* bijdragen betaald aan het FAVV voor de sector van de primaire productie, maar ook de 

bijdragen aan erkende keur- en certificeringsinstellingen; 

* analysekosten. Zulke kost in het kader van bedrijfscertificering (lastenboek) of een 

wettelijke verplichting (meststoffenwetgeving) kunnen worden gespreid over de 

geldigheidsduur van het certificaat of de goedkeuring. 

 

A f s c h r i j v i n g  v a n  N E R  

De sommen die je betaalde voor de aanschaf van NER’s kan je van de SBW aftrekken in de 

vorm van een afschrijving (deze zijn afschrijfbaar over een periode van ten minste 5 jaar). De 

barematekst legt geen afschrijfbare maximumwaarden meer op. 

 

V e r l i e z e n  

Verliezen van veldvruchten 

1 – Uitzonderlijke verliezen bij akkerbouwteelten 

Je mag de winst verminderen met de uitzonderlijke verliezen die een plaatselijk karakter 

hebben, die ten minste 20% bedragen en te wijten zijn aan rampspoedige weersomstandigheden 

zoals wervelwind of hagel. Je mag deze verliezen slechts aftrekken in de mate dat ze niet 

vergoed werden. Je moet de werkelijkheid en het bedrag van het verlies bewijzen met een 



proces-verbaal (pv) van de commissie tot vaststelling van schade aan teelten (op het ogenblik 

dat de schade wordt veroorzaakt én op het ogenblik dat geoogst wordt). 

De commissie die de schade vaststelt, moet onder meer het opbrengstverlies in procenten 

begroten. Dit percentage uit het pv moet je verminderen met 20 punten. Zodra op deze manier 

het verliespercentage vastgesteld is, kan je het aftrekbare bedrag via de onderstaande stappen 

berekenen. 

 

a) Vaststellen van de oppervlakte die volledig verloren ging. Je vermenigvuldigt de 

geteisterde oppervlakte met het verliespercentage. Zo krijg je de oppervlakte die als volledig 

verloren beschouwd moet worden. 

 

b) Vaststellen van het verliesbedrag. Afhankelijk van de aard van het gewas, moet je de SBW 

‘akkerbouw’ die overeenstemt met de verloren oppervlakte (zie punt a) vermenigvuldigen met 

een coëfficiënt: 1 voor hooi; 1,5 voor graangewassen, vlas, voederbieten, cichorei, peulvruchten 

en koolzaad; 2 voor suikerbieten, aardappelen en voedermaïs. 

 

c) Vaststellen van de oppervlakte voor aftrekbare lonen. De SBW per ha is degene die 

overeenstemt met de totale oppervlakte van de exploitatie, dus vóór aftrek van de oppervlakte 

die volledig verloren ging. De aftrekbare lonen worden berekend op de oppervlakte ná aftrek 

van de volledig verloren oppervlakte. 

 

VOORBEELD 

Een exploitatie op 30 ha in de Zandstreek, zonder inkomsten uit de verkoop van melk. Na 

vergelijking van de forfaitaire opbrengsten en de opbrengsten van de geteisterde percelen van 

dit bedrijf, worden de volgende schadeprocenten bepaald: 15% van 1 ha haver, 30% van 1 ha 

tarwe, 40% van 1 ha suikerbieten en 80% van 0,5 ha aardappelen gingen verloren. Op deze 

percelen werden in 2020 geen andere vruchten meer gewonnen. 

 

* Berekening van de oppervlakte die als volledig verloren beschouwd moet worden: 

 1 ha x (15 – 20) = 0,00 ha 

 1 ha x (30 – 20) =  0,10 ha 

 1 ha x (40 – 20) =  0,20 ha 

 0,5 ha x (80 – 20) =  0,30 ha 

* Bedrag van het aftrekbare verlies: 



 705 euro x 0,10 x 1,5 =  105,75 euro 

 705 euro x 0,20 x 2 =  282 euro 

 705 euro x 0,30 x 2 =  423 euro 

* Totaal 810,75 euro 

 

* Berekening van de winst: 

 SBW: 30 ha x 680 euro/ha:  20.400 euro  

 Uitzonderlijk verlies in teelten:  -810,75 euro 

* Nettowinst:  19.589,25 euro 

 

Opgelet. De loonberekening gebeurt op basis van 29,40 hectare (dit is 30 ha – 0,60 ha). 

Opgelet. Als je het geteisterde perceel opnieuw inzaait, kan je het verlies niet aftrekken. Op 

voorwaarde dat je hiervoor stukken kunt voorleggen, kan je de kostprijs van de zaden voor deze 

herinzaai wel recupereren. 

 

2 – Verliezen in de teelt van voedergewassen  

Voedergewassen zijn gerst, haver, voederbieten, groenvoeders zoals luzerne, voedermaïs en 

klaver, hooi en aardappelen. Omdat de bijkomende kosten die veroorzaakt worden door 

buitengewone schade aan voedergewassen normaal over twee kalenderjaren (wintermaanden) 

gespreid worden, mag je de aftrek van het buitengewone verlies (zie hoger) over de aanslagjaren 

2021 en 2022 verdelen: 50% voor het jaar waarin je het verlies leed en 50% voor het 

daaropvolgende jaar. 

 

3 – Beroepsverliezen in teelten, te wijten aan algemene rampspoedige gebeurtenissen 

In bepaalde gevallen wordt afgeweken van het principe dat teeltschade veroorzaakt door 

algemene rampspoedige gebeurtenissen (droogte, algemene overvloedige regenval, vorst …) al 

in de SBW-cijfers verrekend werd. Onder de volgende voorwaarden kan je het beroepsverlies 

als gevolg van algemene gebeurtenissen individueel aftrekken. 

* Het betreft een bijzonder geval waarvan de gevolgen voor jouw onderneming 

uitzonderlijk ramspoedig zijn. Je kon bijvoorbeeld meerdere hectaren met aardappelen niet 

rooien. 

* Je vernietigde de beschadigde oogst volledig. Het productieverlies moet voor het 

betrokken perceel totaal zijn. 



* Je nodigde de taxatieambtenaar uit om ter plaatse de vernietiging van de beschadigde 

oogst vast te stellen (de commissie tot vaststelling van schade aan teelten is hiervoor niet 

bevoegd). 

Zulke verliezen worden berekend overeenkomstig de voorschriften met betrekking tot 

uitzonderlijke beroepsverliezen in de teelten. 

 

Verliezen in de veestapel 

Ook uitzonderlijke verliezen te wijten aan ziekte of abnormale sterfte in de veestapel kan je 

individueel aftrekken, maar niet als een verzekering of staatssubsidie ze dekt. De administratie 

eist in ieder geval bewijskrachtige bescheiden (attest van destructiebedrijven, veehandelaar, 

slachthuis, gemeentebestuur, dierengeneeskundige inspecteur, veearts, vilder …) die de 

werkelijkheid en het bedrag van het verlies bevestigen. Je moet deze bewijsstukken 

onmiddellijk aan de taxatiedienst overmaken. 

Enkele specifieke verliezen worden in de tekst uitvoerig behandeld, maar verliezen door ziekten 

waarvan de modaliteiten niet uitdrukkelijk in de barematekst behandeld worden, kan je 

evenzeer individueel aftrekken. 

Verliezen in de varkensstapel hebben invloed op 2020 en 2021. Belastingplichtigen kunnen de 

uitzonderlijke beroepsverliezen bij hun varkens dus spreiden over de aanslagjaren 2021 en 

2022. 

 

1 – Sterften 

De verliezen mogen de volgende sommen niet overtreffen. 

 

Kalveren. 4,22 euro per kg, met een minimum van 211 euro per kalf voor dat deel van de 

sterfgevallen dat 10% van het aantal koeien overschrijdt. De verloren kalveren waarvoor de 

aftrek van een verlies niet wordt toegestaan (10%), worden geacht het minst zwaar te wegen, 

met dien verstande dat je het niet-aftrekbare deel tot 50 kg moet beperken wanneer hun gewicht 

50 kg overtreft. 

Bedrijven met alleen zoogkoeien (geen melkvee) mogen het verlies bij kalveren aftrekken ten 

belope van 6,94 euro per kg, met een minimum van 347 euro per dier. Verder gelden dezelfde 

modaliteiten. 

 



Ander rundvee. 1,79 euro per kg. Voor bedrijven zonder melkkoeien geldt 2,92 euro per kg. 

Bedrijven in de Weidestreek, de Famenne, de Ardennen en de Jurastreek mogen 2,69 euro/kg 

toepassen. 

 

Koeien. 906 euro per kop. Voor bedrijven met alleen zoogkoeien (geen melkkoeien) geldt 1359 

euro per kop. Voor bedrijven in de Weidestreek, de Famenne, de Ardennen en de Jurastreek is 

dit bedrag 1254 euro per koe. Het waardeverlies van een aangetaste koe die na genezing op het 

bedrijf bleef, wordt begroot op 1,30 euro per kg. 

 

Melkprijs. 32,28 euro per 100 liter. 

Ooien. 60 euro per kop (ziekte: 1,20 euro per kg).  

Geiten. 36 euro per kop (ziekte: 1,20 euro per kg).  

 

Biggen. Normale verliezen van biggen (tot 20 kg) werden in het SBW-cijfer verrekend. 

Nochtans mogen bedrijven waar geen zeugen aanwezig zijn 37,40 euro per big aftrekken. 

Biggensterfte ten gevolge van de ziekte van Aujeszky en virale diarree is altijd een uitzonderlijk 

verlies, ook op een zeugenbedrijf. 

 

Zeugen. 1 euro per kg. 

 

Vleesvarkens. 1,157 euro per kg, met een minimum van 37,40 euro per dier. 

 

Varkens onder contract. 8,50 euro per dood dier. 

 

Paarden. Veulens van minder dan 1 jaar: 314,82 euro; paarden van 1 tot minder dan 2 jaar: 

448,69 euro; paarden van 2 tot minder dan 5 jaar: 550,32 euro; paarden van 5 tot minder dan 8 

jaar: 751,12 euro; paarden van 8 tot minder dan 12 jaar: 565,20 euro; paarden van 12 jaar en 

meer: 438,77 euro. 

 

Deze verliesbedragen moet je verminderen met de teruggewonnen waarde voor vlees, huid 

enzovoort. 

 

2 – Ziekten 

 



Grashoest of longwormziekte. Men neemt een verlies van 10% van de waarde aan als er 

bijzondere zorgen nodig waren, maar geen dieren stierven. Dit percentage kan tot 20% worden 

opgevoerd bij sterfte op het bedrijf. 

 

Runderbrucellose. Je kunt het aftrekbare verlies over 2 opeenvolgende jaren spreiden (50/50) 

wanneer de ziekte de resultaten voor beide jaren heeft beïnvloed. Het verlies wordt voor 

melkveestapels vastgesteld in functie van de afwezigheid van melkvee en de gemiddelde 

opbrengst in de streek, verminderd met de uitgespaarde voederkosten. Bedrijven zonder 

melkvee kunnen naast het verlies wegens waardevermindering nog 99,16 euro per zoogkoe 

aftrekken. Je moet de gepaste bewijsstukken vanwege het FAVV kunnen overleggen. 

 

Schurft. Voor ieder dier met algemene schurft kan je ten hoogste 74,37 euro per kop aftrekken. 

 

Botulisme. Alleen de sterfte van dieren kan je aftrekken. Je kunt dit verlies over 2 

opeenvolgende jaren spreiden. 

 

Andere ziekten. Verliezen veroorzaakt door andere ziekten (zoals uierontsteking of mond-en-

klauwzeer) moeten na onderzoek vastgesteld worden (omvang, duur …). 

 

3 – Noodslachtingen 

Ook abnormale verliezen die het gevolg zijn van noodslachting of het voor verbruik ongeschikt 

verklaren van geslachte dieren moeten aanvaard worden. Het verliesbedrag moet verrekend 

worden met de teruggewonnen waarde (vlees, huid …). Je staaft de aftrek met een 

verkoopdocument van de opkoper en een attest van de behandelende dierenarts of het 

slachthuis. De bijdragen voor destructiebedrijven en de kosten die het slachthuis factureerde 

voor de noodslachting (waarbij het vlees ongeschikt voor verbruik werd verklaard) mag je 

eveneens aftrekken van de SBW. 

 

Verliezen met beroepskarakter doordat je leveringen niet betaald werden 

Je mag de SBW verminderen met verliezen die je lijdt wanneer leveringen niet betaald worden, 

voor zover aan alle voorwaarden voldaan wordt. Vooreerst moeten deze verliezen een ‘zeker 

en vaststaand’ karakter hebben. Bovendien moet het verliesbedrag op het einde van het jaar 

bekend zijn. In beginsel kan je voorwaardelijke schuldvorderingen (nog) niet aftrekken omdat 

het verlies of het verliesbedrag afhangt van toekomstige voorwaarden. 



Verliezen naar aanleiding van een faillissement of een gerechtelijk akkoord worden in beginsel 

slechts ‘zeker en vaststaand’ bij het afsluiten van de vereffening. Als je echter beschikt over 

een attest waarin de curator het volledige bedrag van de schuldvordering als verloren 

beschouwt, wordt het verlies ‘zeker en vaststaand’ vanaf het tijdstip waarop het attest werd 

uitgereikt. Een attest dat vermeldt dat de failliete boedel geen uitkering aan een concurrente 

schuldeiser toestaat, volstaat niet voor aftrekbaarheid (niet ‘zeker en vaststaand’). Het attest 

moet dus ook een individueel karakter hebben: het gaat over een welbepaalde schuldvordering, 

die bij vereffening van het faillissement niet (volledig) voldaan zal worden. 

Rekening houdend met de gegevens van de berekening, bepaalt de taxatieambtenaar of en in 

welke mate je deze verliezen mag aftrekken. Het verlies omvat de schuldvordering of het 

verloren deel van de vordering, na aftrek van btw. 

 

Verliezen die voortspruiten uit diefstal of verduistering van activa 

Verliezen die voortkomen uit gestolen of verduisterde bedrijfsactiva mag je aftrekken in het 

belastbare tijdperk waarin ze een zeker en vaststaand karakter verworven hebben. Dit karakter 

moet vastgesteld worden (uitslag politieonderzoek, kans op schadeloosstelling, 

schadevergoeding … ).  

 

kadertje 

De aangifteformulieren voor de forfaitaire belastingplichtigen worden verzonden in de loop van 

september.  

De indieningstermijn voor de papieren belastingaangiften van land- en tuinbouwer is bepaald 

op 10 december 2021.  

 

De mandatarissen van landbouwers (b.v. de boekhouder) beschikken automatisch over een 

bijkomende termijn t.e.m. 11 januari 2022 voor het indienen van een elektronische aangifte via 

Tax-on-Web. 


