
Nummer 551 
Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de 

BEDRIJFSPLUIMVEEHOUDERS 

Aanslagjaar 2019 – Inkomsten 2018 

Opmerking: de overeenkomst werd door de afgevaardigde van de 

Belgische Boerenbond en de Landsbond van Bedrijfspluimveehouders en 

Konijnenhouders vzw aangenomen op 7.06.2019. 

1. Semi-brutowinst 
(Bevat alle door de veevoederleveranciers in mindering gebrachte 

kortingen en restorno's tenzij deze betrekking zouden hebben op een 
speciale regeling getroffen tussen de leveranciers en de kweker ter 

afbetaling van de kostprijs van de verrijkte kooien en andere uitrustingen 
door de verkoper geleverd en waarvan de afbetaling begrepen is in de 

voederprijzen). 

1.1. Broeierijen 
1.1.1. Legrassen 

per ingelegd broedei: 0,0405 euro 

1.1.2. Braadkippen 

per ingelegd broedei: 0,0478 euro 

1.2. Legbedrijven vrije kwekers (leghennen 

op verrijkte kooien) 
1.2.1. Hennen met witschalige eieren 

1.2.1.1. Startend met aangekocht ééndagskuiken: 

Semi-brutowinst: 1,1337 euro 

Per maand: 0,0945 euro 

1.2.1.2. Startend met aangekocht poelje: 

Semi-brutoverlies: -0,1125 euro 

Per maand: -0,0094 euro 

1.2.2. Hennen met bruinschalige eieren: 

1.2.2.1. Startend met aangekocht ééndagskuiken: 

Semi-brutowinst: 3,2058 euro 

Per maand: 0,2672euro 

1.2.1.2. Startend met aangekocht poelje: 

Semi-brutowinst: 1,8455 euro 

Per maand: 0,1538 euro 



1.3. Legbedrijven met prijsgarantie 

(leghennen op verrijkte kooien) 
1.3.1. Hennen met witschalige eieren: 

1.3.1.1. Startend met aangekocht ééndagskuiken: 

Semi-brutowinst: 3,8422 euro 

Per maand: 0,3202 euro 

1.3.1.2. Startend met aangekocht poelje: 

Semi-brutowinst: 2,5959 euro 

Per maand: 0,2163 euro 

1.3.2. Hennen met bruinschalige eieren: 

1.3.2.1. Startend met aangekocht ééndagskuiken: 

Semi-brutowinst: 4,1907 euro 

Per maand: 0,3492 euro 

1.3.2.2. Startend met aangekocht poelje: 

Semi-brutowinst: 2,8305 euro 

Per maand: 0,2359 euro 

1.4. Bruinschalige leghennen (scharrel), 

wintertuin, vrije uitloop-vrije kweker 
1.4.1. Bruine leghennen code 2 scharrel + wintertuin 

1.4.1.1 Startend met aangekocht ééndagskuiken 

Semi-brutowinst: 3,4809 euro 

Per maand: 0,2901 euro 

1.4.1.2. Startend met aangekochte poelje 

Semi-brutowinst: 1,9377 euro 

Per maand: 0,1615 euro 

1.4.2. Bruine leghennen code 1 vrije uitloop 

1.4.2.1 Startend met aangekocht ééndagskuiken 

Semi-brutowinst: 4,8387 euro 

Per maand: 0,4032 euro 

1.4.2.2 Startend met aangekochte poelje 

Semi-brutowinst: 3,2781 euro 

Per maand: 0,2732 euro 

1.5. Bruinschalige leghennen (scharrel), 
wintertuin, vrije uitloop- prijsgarantie 
1.5.1. Bruine leghennen code 2 scharrel + wintertuin 



1.5.1.1 Startend met aangekocht ééndagskuiken 

Semi-brutowinst: 3,8284 euro 

Per maand: 0,319 euro 

1.5.1.2. Startend met aangekochte poelje 

Semi-brutowinst: 2,2861 euro 

Per maand: 0,1905 euro 

1.5.2. Bruine leghennen code 1 vrije uitloop 

1.5.2.1 Startend met aangekocht kuiken 

Semi-brutowinst: 6,6322 euro 

Per maand: 0,5527 euro 

1.5.2.2 Startend met aangekochte poelje 

Semi-brutowinst: 5,0725 euro 

Per maand: 0,4227 euro 

1.6. Poeljenopfok 
1.6.1. Legbedrijven-poeljenopfok (voor verrijkte kooien) 

loonkweek of prijsgarantie (18 weken) 0,738 euro 

1.6.2. Legbedrijven –poeljenopfok scharrel, wintertuin,  

vrije uitloop loonkweek, vrije kweker of prijsgarantie 

code 1 + code 2 (18 weken) 0,846 euro 

1.6.3 Moederdieren – legrassen (20 weken) 0,94 euro 

1.6.4. Moederdieren slachtrassen 

loonkweek of prijsgarantie (18 weken) 1,4508 euro 

1.7. Vermeerderingsbedrijven 
1.7.1. Moederdieren van legrassen (broeiers-kwekers): 

per moederdier: 6,5197 euro 

1.7.2. Moederdieren van legrassen van gekochte poelje 

(op 1 jaar leg) per moederdier: 4,5311 euro 

1.7.3. Moederdieren van slachtrassen (startend met 

kuiken: op 8 maand leg) per moederdier: 9,2051 euro 

per maand leg: 1,1506 euro 

1.7.4. Moederdieren van slachtrassen van gekochte poelje: 

(op 8 maand leg) per moederdier: 6,384 euro 

per maand leg: 0,798 euro 

1.8. Braadkippenkweek 
1.8.1. Per opgezet kuiken: 

1.8.1.1. Kwekers met prijsgarantie: 0,2318 euro 



1.8.1.2. Vrije kwekers: 0,2239 euro 

1.8.2. Per verkocht dier: 

1.8.2.1. Kwekers met prijsgarantie: 0,2421 euro 

1.8.2.2. Vrije kwekers: 0,2338 euro 

1.8.3. Poussins (zgn. eenmanskip): Individueel 

1.9. Andere winsten 
Eierenhandel-kippenslachtingen, enz.:  Individueel 

2. Aftrekbare beroepskosten 

2.1. De aftrekbare  beroepskosten en -lasten 

zijn bepaald in art.49 tot 66, WIB 92, en niet 
reeds verrekend in het semi-bruto resultaat 

2.2. Volgende bedrijfsuitgaven werden 

forfaitair reeds afgetrokken 
2.2.1. Broeierijen: aankoopprijs broedei, elektriciteitskosten voor het 

eigenlijke broeien. 

2.2.2. Leg- en vermeerderingsbedrijven: aankoopprijs kuikens of poeljen, 

voeding, verwarming, strooisel, elektriciteit, grit en oesterschelpen. 

2.2.3. Poeljenopfokkers: aankoopprijs kuikens, voeding, verwarming, 

strooisel, electriciteit. 

2.2.4. Braadkippenkwekers: aankoopprijs kuikens, voeding, verwarming, 

strooisel, elektriciteit. 

2.3. Aftrekbare lonen 
2.3.1. In gemengde bedrijven (landbouw en hoender- of 

braadkippenkweek) van meer dan 3 ha mag, per schijf van 2000 
braadkippen en per schijf van 200 leghennen een fictieve oppervlakte van 

1 ha in aanmerking worden genomen. Het forfaitair loon dat volgens de 
landbouwschalen overeenstemt met de oppervlakte die bekomen wordt 

door de samenvoeging van deze fictieve en reële oppervlakte, is 
aftrekbaar onder de voorwaarden bepaald in het schema voor de 

winstbepaling van de landbouwers. 

2.3.2. In de andere bedrijven zijn de lonen te verantwoorden volgens 

gewone regels. 

2.4. Afschrijvingen en onderhoudskosten 
Afschrijvingen en onderhoudskosten van  gebouwen en  uitrusting zijn 
aftrekbaar onder de normale voorwaarden. Het bedrag van de 



beleggingen en de reeds verlopen afschrijvingen zullen door de 
taxatieambtenaar bepaald worden volgens bewijsstukken of bij gebrek 

daaraan, volgens de redelijke ramingen waaromtrent het akkoord van de 

belastingplichtige zal gevraagd worden. 

2.5. Problemen inzake vogelpest 
Voor belastingplichtigen die, omwille van de sanitaire omstandigheden, de 

legperiode van de witte leghennen langer is dan 447 dagen (426 + 21) en 
voor de bruine leghennen langer is dan 407 dagen (386 + 21), kan men 

per week dat er geen opbrengst geweest is de semi-brutowinst 

verminderen met 2 % per week. 

3. Toepassingsmodaliteiten 

3.1. Broeierijen 
3.1.1. Ten einde het totaal  aantal ingelegde broedeieren allerhande zo 
nauwkeurig mogelijk te bepalen wordt aangenomen dat volgende 

hoeveelheden krachtstroom nodig zijn voor 1.000 broedeieren: 

3.1.1.1. In de broeierijen met een verbruik van minder dan 10.000 Kw: 

75 Kw per 1.000 broedeieren; 

3.1.1.2. In de broeierijen met een verbruik van 10.000 Kw doch minder 
dan 20.000 Kw: 

65 Kw per 1.000 broedeieren; 

3.1.1.3. In de broeierijen met een verbruik van 20.000 Kw doch minder 

dan 30.000 Kw: 

60 Kw per 1.000 broedeieren; 

3.1.1.4. In de broeierijen met een verbruik van 30.000 Kw doch minder 
dan 40.000 Kw: 

55 Kw per 1.000 broedeieren; 

3.1.1.5. In de broeierijen met een verbruik van 40.000 Kw doch minder 

dan 50.000 Kw: 

50 Kw per 1.000 broedeieren; 

3.1.1.6. In de broeierijen met een verbruik van 50.000 Kw en meer: 

47,5 Kw per 1.000 broedeieren; 

3.1.2. Om te kunnen belast worden volgens het forfait van de broeiers 

van braadkuikens dient het aantal ingelegde broedeieren van dergelijke 
rassen bewezen te worden hetzij door facturen van aankoop van 

dergelijke moederdieren hetzij door afname op de eigen kwekerij a rato 
van 147 broedeieren per gemiddeld aanwezig moederdier voor 

braadkippen. 

3.1.3. Zijn van het forfait uitgesloten: 

3.1.3.1. De broeiers die hun drijfkracht zelf produceren. 

3.1.3.2. De broeiers en andere kwekers die leg- of slachtrassen aankopen 



in het buitenland met het oog op de productie van ouderdieren, zowel de 

mannelijke als de vrouwelijke lijn. 

3.2. Leg- en vermeerderingsbedrijven 
3.2.1. Voor de bepaling van het gemiddeld aantal aanwezige legdieren 

komt ieder legdier in aanmerking vanaf de ouderdom van 18 weken (20 
weken voor de moederdieren van  legrassen - 26 weken voor de 

moederdieren van slachtrassen). 

3.2.2. In de vermeerderingsbedrijven van legrassen zijn er gemiddeld 918 

aanwezige moederdieren tijdens de legperiode vertrekkende van 1.000 

aangekochte ééndagskuikens. 
Voor vermeerderingsbedrijven van slachtrassen zijn er gemiddeld 884 

aanwezig. 

3.2.3. Voor de op de grond en volièresysteem gehouden leghennen 

scharrel, wintertuin, vrije uitloop -vrije kweker of prijsgarantie 
code 1 + code 2 wordt, bij gebrek aan andere middelen, het aantal 

aanwezige dieren berekend à rato van 9 à 11 leghennen per m2 
hokoppervlakte. 

Het gemiddelde van de aanwezige legdieren is 897 voor code 2 en 887 
voor code 1 vertrekkende van 1.000 ééndagskuikens. 

Voor op verrijkte kooien gehouden leghennen wordt bij gebrek aan andere 
middelen het aantal aanwezige dieren berekend à rato van 750 cm2 

oppervlakte per leghen. 

3.2.4. In de vermeerderingsbedrijven van moederdieren van slachtrassen 

heeft de forfaitaire winst van 9,2051 euro betrekking op een legperiode 

van 8 maanden te rekenen vanaf de 27ste week. 
Indien deze periode langer of korter loopt dient deze winst in 

overeenstemmende mate aangepast, bv. voor 11 maand: 9,2051 euro x 

11/8 = 12,6570 Euro of 1,1506 euro per productieve maand. 

3.2.5.Om dubbele belasting te vermijden mag het aantal leghennen 
voorzien in een normale landbouwuitbating niet in aanmerking komen 

voor het aanrekenen van een bijzondere winst boven het 

landbouwbarema. Dit aantal wordt vastgesteld op: 

bedrijven tot 5 ha: 100 leghennen 
bedrijven tussen 5 en 10 ha: 150 leghennen 

bedrijven van meer dan 10 ha: 200 leghennen. 

3.3. Poeljenopfokkers 
3.3.1. Poeljenopfok  op de grond: gemiddeld aantal aanwezige indien niet 
bewezen door facturen: 

7 per m2 (5 % hoger voederverbruik t.o.v. verrijkte kooi kweek). 

3.3.2. Poeljenopfok op batterij: gemiddeld aantal aanwezige indien niet 

bewezen door facturen: 

22 per m2 draadoppervlakte. 



3.3.3. In aanmerking te nemen indien niet bewezen door facturen: 

2 ronden per jaar. 

3.4. Braadkippenkwekers 
3.4.1. De semi-brutowinst 0,2239 euro of 0,2318 euro dient toegepast 

per opgezet kuiken en stemt overeen met resp.: 0,2338 euro of 0,2421 
euro per opgebrachte braadkip. 

Het aantal verkoopbare kippen (met factuur + contant + eigen gebruik) 
bedraagt 965 per 1.000 opgezette kuikens (geen gratis meer). 

Hierbij wordt aangestipt dat het aanslagjaar wordt bepaald door de datum 

van verkoop der slachtrijpe kippen. 

3.4.2. Overigens kan, voor het bepalen van het aantal verkochte 

braadkippen, bij gebrek aan andere middelen, gesteund worden op de 
hokoppervlakte. Aannemende dat per m2 oppervlakte 18 kuikens 

aanwezig zijn en dat gemiddeld per jaar 6 tomen worden opgezet, bekomt 
men 108 opgezette kuikens per m2 oppervlakte of 108 – 3,50 % sterfte 

= 104 verkochte kippen per m2. 

3.4.3. Zijn van forfait uitgesloten: de braadkippen-kwekers die de opfok 

laten verrichten door derden mits vergoeding (zij bezorgen zelf de kuikens 

en betalen de kosten van verwarming en inenting). 

3.5. Algemeen 
3.5.1. Het niet-vergoede gedeelte van exceptionele verliezen zoals bv. 

rampen, uitzonderlijke ziekte der dieren, verdrinking, verstikking, 
verbranding der kuikens, is aftrekbaar van de forfaitaire vastgestelde 

semi-brutowinst mits behoorlijke bewijslevering. 

3.5.2. Worden voor de toepassing van het forfaitair barema beschouwd als 

individuele activiteitstak: 

- de broeierijen; 

- de legbedrijven (op grond of op verrijkte kooien) die starten met 
aangekochte kuikens of poeljen en de daarmede gelijkgestelde 

vermeerderingsbedrijven van legrassen die starten met aangekochte 
kuikens (niet-broeiers); 

- de bedrijven van poeljenopfok; 

- de vermeerderingsbedrijven met moederdieren van legrassen (van 
eigen broeierij); 

- de vermeerderingsbedrijven met moederdieren van slachtrassen; 

- de braadkippenkweek. 

3.5.3. Voor bedrijven die zich intensief op de verkoop aan particulieren 
toeleggen, dient de hieruit voortvloeiende meerwinst aan de forfaitair 

bepaalde winst te worden toegevoegd. 

4. Toepassing van de forfaitaire 

grondslagen van aanslag 



De forfaitaire grondslagen van aanslag zijn slechts van toepassing bij 
gebrek aan bewijskrachtige gegevens geleverd, hetzij door de 

belastingplichtige, hetzij door de administratie. 

Indien de belastingplichtige in zijn aangifte de forfaitaire aanslag verkiest, 
drukt hij, door het feit zelf, zijn wil uit in te stemmen met de gezamenlijke 

toepassingsregelen van de in overleg met de betrokken 

bedrijfsgroeperingen vastgestelde forfaitaire grondslagen. 

Indien de belastingplichtige daarentegen oordeelt er niet te kunnen mee 
instemmen, moet hij, onder controle van de administratie, het bedrag 

vaststellen en aangeven van de door hem werkelijk behaalde winsten. 

De aanslagambtenaar mag anderzijds de toepassing van het forfait 

weigeren: 

a. indien hij in staat is te bewijzen dat de werkelijke winst aanzienlijk 

hoger is dan de forfaitair bepaalde winst, 
b. indien hij vaststelt, hetzij dat de belastingplichtige de bescheiden die 

inzake btw voor verrichtingen tot zijn beroepswerkzaamheden zijn 
voorgeschreven, niet geëist of uitgereikt heeft, hetzij dat de betrokkene 

zijn verplichtingen inzake het houden van boeken en bescheiden niet is 

nagekomen. 


