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Grote verschillen
in landbouwinkomen

Hoewel het niet eenvoudig is om het
inkomen van landbouwers en niet-landbouwers te vergelijken, is het duidelijk dat het
landbouwinkomen in heel de Europese
Unie globaal genomen onder het inkomen
ligt van dat van niet-landbouwers. De
verschillen in landbouwinkomen per land
zijn ook héél groot.
TEKST GUY NANTIER

V

olgens een recent Europees rapport verdienden de
Europese landbouwers in 2005 slechts 29,1 procent
van wat niet-landbouwers in de EU verdienden.
Sindsdien zĳn de zaken geëvolueerd in gunstige zin. In
2011 was het inkomen al opgeklommen tot 42,7 procent
en volgens cĳfers van 2017 verdiende een Europese boer
46,5 procent van het inkomen van een niet-landbouwer
(zo’n 38.400 euro).

Geen zuiver loon
Het gemiddelde Europese bedrĳfsinkomen voor familiale
landbouwbedrĳven bedroeg in 2017 in Europa gemiddeld
17.877 euro, uitgedrukt per arbeidskracht (fulltime equivalent). Maar dit is geen zuiver loon. Met dit landbouwinkomen
moeten alle vaste productiefactoren nog vergoed worden,
zoals eigen én ingehuurde arbeid, land alsook kapitaal.
Verder zĳn er grote verschillen tussen de verschillende bedrĳfsoriëntaties in Europa. Varkensbedrĳven en wĳnbouwers
behalen volgens het rapport een gemiddeld inkomen van
meer dan het dubbele van het Europese gemiddelde. Sierteeltbedrĳven zitten op een inkomen van meer dan 25.000
euro. Akkerbouwbedrĳven en melkveebedrĳven liggen in het
midden met ongeveer 15.000 euro. Vleesbedrĳven en gemengde bedrĳven bungelen aan de staart van het landbouwpeloton met respectievelĳk 15.000 euro en 5.000 euro.

Is het gras groener bij de buren?
De verschillen in inkomen zĳn ook groot tussen de lidstaten. Nederland, Denemarken en Luxemburg hadden volgens
de EUFADN-database het hoogste inkomen in 2017 met respectievelĳk 63.570 euro per arbeidskracht, 57.030 euro en
42.700 euro. De predominantie van de varkens- en pluimveeteelt en de sierteelt zĳn daar niet vreemd aan. Aan de
andere kant van het inkomensspectrum liggen landen met
kleine gemengde landbouwbedrĳven, zoals Kroatië, Polen
en Malta met 6.454 euro, 6.619 euro en 9.360 euro. Deze
landen hebben kleine, gemengde landbouwbedrĳven. Volgens de statistieken uit dezelfde database bedraagt het inkomen in Belgische landbouwmiddens 40.537 euro.
Hoe het ambitieuze Europa naar de toekomst toe een enigszins leefbaar inkomen en een redelĳke levensstandaard
denkt te kunnen genereren voor de landbouwers, is voorlopig wel een raadsel. In het Europees meerjarig financieel
kader (MFK), waarin de landbouwbegroting voor de komende jaren wordt vastgelegd en waarover de onderhandelingen
momenteel lopen, is het niet ondenkbaar dat het totale
landbouwbudget van 365 miljard euro zal dalen. Redenen
zĳn onder meer de European Green Deal (een ambitieus
pakket milieu- en klimaatmaatregelen), de voorgenomen
‘farm to fork’-strategie (een allesomvattend EU-voedselbeleid) en natuurlĳk ook het vertrek van nettobetaler het Verenigd Koninkrĳk. l
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Inkomen van landbouwers in Europa in euro’s
Het gemiddelde bedrijfsinkomen voor familiale landbouwbedrijven in de Europese Unie bedroeg
in 2017 gemiddeld 17.877 euro per arbeidskracht (fulltime equivalent). De verschillen in landbouwinkomens zijn groot tussen de lidstaten. Hieronder naast België de lidstaten met de hoogste en
de laagste inkomens.
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