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van STEVEN COENEGRACHTS
datum: 28 juni 2022

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Vrijwillige stopzetting varkenshouderij  -  Vergoedingen

Varkensboeren met een hoge impact op de omliggende natuur krijgen een vergoeding 
van 154 euro per ingevulde dierplaats als ze vrijwillig stoppen. Voor zeugen bedraagt ze 
855 euro. De sloopvergoeding voor een stal bedraagt 40 euro per vierkante meter. Voor 
de aangrenzende erfverharding is 8 euro per vierkante meter voorzien. Tegen 2030 moet 
het aantal varkens in Vlaanderen met 30 procent worden gereduceerd.

1. Hoeveel bedraagt de geraamde, theoretische kostprijs in totaal en per jaar van de 
vooropgestelde reductie van het aantal varkens met 30 procent tegen 2030?

2. Op basis van welke parameters zijn de concrete bedragen

a) per ingevulde dierplaats,

b) per zeug,

c) voor de stalvergoeding per vierkante meter,

d) voor de aangrenzende erfverharding

bepaald?

3. a) Hoe worden de vergoedingen voor varkenshouders die hun activiteiten vrijwillig 
stopzetten fiscaal behandeld?

b) Klopt het dat varkenshouders die hun activiteiten vrijwillig stopzetten deze 
inkomsten bij hun inkomstenbelastingen moeten voegen?

c) Wat zijn dan de gemiddeld geraamde effectieve netto-vergoedingen die 
varkenshouders die vrijwillig stoppen, zullen ontvangen?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Zuhal Demir (998), Jo Brouns (788).



ZUHAL DEMIR 
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 998 van 28 juni 2022
van STEVEN COENEGRACHTS

1. In de conceptnota PAS van de Vlaamse Regering van 23 februari 2023 werd voor het  
stikstofbeleid een totaalbudget van om en bij de 3,65 miljard euro vermeld. Op basis 
van een varkensstapel die bestaat uit 5,9 miljoen varkens, waarbij 1,77 miljoen 
varkens worden afgebouwd en op basis van de vergoedingen voorzien in het ontwerp 
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijwillige stopzetting van 
varkensstallen, bedraagt de theoretische kostprijs 300 miljoen euro (of 37 miljoen per 
jaar). Op het ontwerp besluit wordt nog het akkoord aan de Europese Commissie 
gevraagd.

2. De berekening van de stopzettingsvergoedingen is gebeurd op basis van concrete 
stopzettingsdossiers van varkensbedrijven volgens de vergoedingsregels voor 
onteigening. Het betreft een gemiddelde vergoeding voor het verlies van het gebruik 
van de activa die worden ontmanteld. Deze gemiddelde vergoeding voor het verlies 
van gebruik bestaat uit een vergoeding voor inkomensderving, een vergoeding voor 
verlies aan dieren, een vergoeding voor waardeverlies van gebouwen en een 
vergoeding voor verlies aan materialen. De vergoeding voor waardeverlies van 
gebouwen en de vergoeding voor verlies aan materialen bepalen sterk de hoogte van 
totale vergoeding. Deze vergoedingen zijn dan ook vele malen groter voor een 
zeugenplaats dan voor een vleesvarkensplaats gelet op de investeringskost 
(bouwkosten, inrichting en algemene voorzieningen) per zeugenplaats ten opzichte 
van de investeringskost per vleesvarkensplaats.

Ook de berekening van de sloopvergoedingen voor varkensstallen is gebeurd op basis 
van concrete dossiers van de afbraak van varkensstallen. 
De berekening van de sloopvergoeding voor erfverharding is berekend op basis van 
concrete dossiers van de afbraak van (erf)verharding, ruimer dan de landbouwsector. 
Het betreft een gemiddelde gebaseerd op regelmatige offertes (opgenomen in de 
databank) voor de opbraak, afvoer van betonverharding of semiverharding in 
steenslag.

3. a-b) Collega Brouns verwijst voor een antwoord op de gestelde vragen naar het 
antwoord dat hij op 29 juni 2022 gegeven heb in de plenaire vergadering op de 
actuele vragen nr. 662 (2021-2022) van collega Dochy en nr. 667 (2021-2022) 
van collega Sofie Joosen.

Degene die hun activiteit hebben ondergebracht in een vennootschap, zijn 
onderworpen aan de vennootschapsbelasting van 25 procent, die geldt op de 
winsten. Bedrijven die belast worden in het regime van de personenbelasting, 
zullen afzonderlijk worden belast via een reeds bestaand bijzonder regime tegen 
de gemiddelde aanslagvoet van het laatste volledige jaar waarin het bedrijf 
belastbare beroepsinkomsten heeft gehad. Er wordt dus gewerkt met een zo 
gunstig mogelijk fiscaal regime voor degene die vrijwillig instappen. 

Landbouwers die vorig jaar verlies gedraaid hebben, zullen de vergoeding bij hun 
verliezen kunnen inbrengen. Voor de personenbelasting zal data an 0 procent 
belast worden. In een vennootschap zal dat mee verrekend worden, eventueel 
met de overdracht van verliezen van vorige jaren. 



Zoals hierboven geschetst, wordt de vergoeding afzonderlijk belast via een reeds 
bestaand bijzonder regime.

c) Dit is afhankelijk van het feit of de varkenshouder zijn volledige varkensstapel 
afbouwt of slechts één stal stopzet. Voor een varkenshouder met 125 zeugen, 435 
biggen en 1050 vleesvarkens aanwezig in 3 stallen die alle 3 worden stopgezet, 
bedraagt de vergoeding 288.150 euro. Op deze vergoeding wordt nog een belasting 
geheven. Wanneer de vergoeding wordt uitbetaald in 2022, dan zal 2021 het 
referentiejaar zijn om de gemiddelde aanslagvoet te bepalen. Als die gemiddelde 
aanslagvoet bijvoorbeeld 10 procent is en de vergoeding bedraag 288.150 euro, 
dan zal op die vergoeding dus een belasting van 28.815 euro worden geheven. De 
andere inkomsten van het bedrijf worden belast volgens de gewone regels.


