INFOGRAPHIC

Vleesveepopulatie stabiel, maar

inkomen nog steeds laag
Er werden in 2019 minder stieren en meer koeien geslacht, volgens
het recente rapport van Statbel. De rundvleesindex die iets zegt over
de winstgevendheid van de sector, blijft plafonneren op 70 procent
van het normale rentabiliteitsjaar 2005.
TEKST GUY NANTIER

T

ussen 1980 en 2019 verdween 68 procent van de
landbouwbedrĳven in België, in de Vlaamse regio
nagenoeg aan hetzelfde tempo als in de Waalse
regio: gemiddeld 2 procent minder per jaar.
Dat staat te lezen in het rapport ‘Kerncĳfers landbouw’, dat door het Belgische statistiekbureau Statbel
werd uitgebracht. Daartegenover staat dat tĳdens diezelfde periode de gemiddelde bedrĳfsoppervlakte is
verdrievoudigd.

Meer koeien in de slachtingen

lĳk stabiel gebleven. Een weetje: in 2000 was het aantal
zoogkoeien nog 509.000 stuks.
Het totaal aantal runderslachtingen (melkvee, vleesvee,
vaarzen, ossen, jongvee en kalveren) kwam in 2019 uit
op 837.886 stuks. De stieren waren goed voor 144.560
slachtingen, de koeien voor 337.282 slachtingen. Deze
verhouding geslachte stieren-geslachte koeien is nagenoeg stabiel sinds 2004.
Het gemiddelde slachtgewicht in 2019 voor alle stieren
bedroeg 482 kg (2005: 460 kg), voor alle koeien (melkvee en vleesvee) gemiddeld 389 kg (2005: 404 kg).

Wat de dierlĳke producten betreft is de runderpopulatie met 401.000 stuks zoogkoeien sinds 2014 betrekke-

Rundvleesindex evolueerde weinig
De analyses en studies over de winstgevendheid en
marktwerking van de Belgische overheidsdienst FOD
Economie hebben tot doel de prĳzensituatie te objectiveren en een evenwichtige dialoog te bevorderen tussen alle partners in het ketenoverleg Agrovoeding.
Specifiek voor de rundvleessector ontwikkelde de
overheidsdienst de rundvleesindex. Deze rundvleesindex – ook vereenvoudigde ratio genoemd – is de opbrengstprĳs gedeeld door de voederkosten voor een
AS2-karkas. De index is de laatste jaren weinig geëvolueerd, aldus het Statbel-rapport. De index bedroeg eind
2019 zo’n 70 indexpunten ten opzichte van het normale rentabiliteitsjaar 2005 (100 indexpunten) (zie
figuur hiernaast).

Semi-brutowinst 2019 daalt met 1 procent
De semi-brutowinst (sbw) is een forfaitair cĳfer dat
gelegen is tussen de brutowinst (omzet) en de nettowinst (belastbare winst) van een landbouwbedrĳf. De
landbouwbarema’s met de sbw’s per landbouwstreek
en per bedrĳfsoriëntering worden elk jaar in overleg
door de belangenorganisaties en de fiscus vastgelegd
voor landbouwers die gebruik maken van het forfaitair
stelsel voor berekening van de inkomensbelasting.
De vleesveesector ging er in 2019 nog op achteruit: de
prĳzen lagen in de buurt van het lage niveau van 2018,
wat in combinatie met de hogere voederkosten leidde
tot een kleine daling van de semi-brutowinst van iets
minder dan 1 procent. l
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