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1 SITUERING 

1.1 WAAROM? 

Het doel van de inkomensvoorwaarde is dat de steun wordt verleend aan landbouwers die aantonen 
dat hun bedrijf een reëel beroepsinkomen kan opleveren. Volgens de VLIF-regelgeving is het verwerven 
van een minimaal beroepsinkomen een kenmerk van “landbouwer zijn” naast de aard en de omvang 
van de beroepsactiviteiten. 

1.2 WAT? 

Voor de maatregelen ‘investeringssteun’ en ‘overnamesteun’ geldt het volgende. 

De landbouwer: 

- haalt uit de landbouwactiviteiten een jaarlijks nettoberoepsinkomen van meer dan 12.000 euro; 

- haalt uit niet-landbouwactiviteiten een jaarlijks nettoberoepsinkomen van minder dan 12.000 
euro; 

- ontvangt geen rustpensioen. 

 

2 AANTONEN BEROEPSINKOMEN 

2.1 WIE MOET VOLDOEN? 

Indien de landbouwer: 

- een eenmanszaak is  de natuurlijk persoon; 

- een maatschap is  alle natuurlijke personen; 

- een landbouwvennootschap of commanditaire vennootschap is  alle beherende vennoten; 

- een andere rechtspersoon is  alle zaakvoerders of bestuurders. 
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2.2 BEREKENING 

2.2.1 Algemeen 

Het netto beroepsinkomen is het fiscaal bekend nettoresultaat uit de activiteiten op het land-
bouwbedrijf en moet meer dan 12.000 euro bedragen. Het beroepsinkomen uit niet-landbouwactiviteiten 
moet daarentegen minder dan 12.000 euro bedragen.  

De inkomensvoorwaarde wordt aangetoond aan de hand van het fiscale resultaat zoals het vermeld 
wordt op het aanslagbiljet van de personenbelasting.  

De beroepsinkomens kunnen als volgt uit het aanslagbiljet over de personenbelasting worden berekend: 

 

 

+/- Netto-beroepsinkomen 
eenmanszaak of als lid van een 
maatschap  

Code 

+ brutowinst code 1600 of 2600 

+ meerwaarden code 1603 of 2603 

+ meerwaarden code 1604 of 2604 

+ vergoedingen code 1605 of 2605 

+ vergoedingen code 1607 of 2607 

+ vergoedingen code 1610 of 2610 

- bezoldiging meewerkende partner code 1611 of 2611 

- sociale bijdragen code 1632 of 2632 

- andere beroepskosten code 1606 of 2606 

 

 

+/- Netto-beroepsinkomen 
loontrekkende 

Code 

+ wedden en lonen code 1250 of 2250 

- (forfaitaire) beroepskosten code 1258 of 2258 

 

 



 
 

+/- Netto-beroepsinkomen als 
mandataris van een rechtspersoon 

Code 

+ bezoldigingen van bedrijfsleiders code 1400 of 2400 

- niet ingehouden persoonlijke 
sociale bijdragen 

code 1405 of 2405 

- (forfaitaire) beroepskosten code 1406 of 2406 

 

Opmerking: 

Naargelang het fiscaal belastingsysteem (personenbelasting of vennootschapsbelasting) dat de 
landbouwer in de landbouwvennootschap kiest, worden de desbetreffende codes van de 
belastingaangifte gebruikt.  

Bij de beoordeling van de inkomensvoorwaarde wordt geen rekening gehouden met overgedragen 
verliezen (code 1349 en 2349).  

Met de investeringsaftrek wordt eveneens geen rekening gehouden, omdat deze verrekend wordt na de 
berekening van het netto beroepsinkomen. 

 

2.2.2 Verrekening VLIF-steun 

Indien de landbouwer een eenmanszaak is, kan de VLIF-steun (overname- en investeringssteun) die in 
het betrokken jaar uitbetaald is aan die landbouwer, worden beschouwd als beroepsinkomen en wordt 
deze bijgeteld bij het (fiscale) netto-beroepsinkomen. 

Indien de landbouwer een maatschap is, kan de VLIF-steun verhoudingsgewijs bijgeteld worden bij de 
beroepsinkomens van de leden. Die verhouding is bepaald in het contract van maatschap. Indien dit niet 
het geval is, wordt de VLIF-steun evenredig verdeeld over alle leden/vennoten. 

De landbouwer kan dit via een attest van het betaalorgaan van het Departement Landbouw en Visserij 
aantonen. 

De VLIF-steun die betaald wordt aan rechtspersonen, kan nooit beschouwd worden als een 
beroepsinkomen van de beherende vennoot, zaakvoerder of bestuurder. 

 

2.2.3 Bijzonder beroepsinkomen 

Om het beroepsinkomen te bepalen, zowel uit de activiteiten op het landbouwbedrijf als voor ander 
beroepsinkomen, wordt alleen rekening gehouden met inkomen verkregen op basis van eigen 
arbeidsprestaties.  

De volgende inkomens worden beschouwd als landbouwinkomen: 

- de uitkering van de verzekering gewaarborgd inkomen (= code op aanslagbiljet 1269/2269); 

- een ziekte-uitkering (= code op aanslagbiljet 1266/2266); 
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- inkomen uit landbouw gerelateerde mandaten (i.b.v. inkomen uit activiteiten als lid van de raad 
van bestuur bij veilingen, landbouworganisaties, fokkerijverenigingen, toeleverende of 
dienstverstrekkende bedrijven, polders en wateringen…). 

De volgende inkomens worden beschouwd als inkomen uit niet-landbouwactiviteiten: 

- een invaliditeitsvergoeding (= code op aanslagbiljet 1217/2217); 

- huurinkomsten (code op aanslagbiljet 1401/2401) van een mandataris (behalve indien het verhuur 
voor landbouwdoeleinden betreft, dan is het neutraal).  

De volgende inkomens zijn neutraal. Zij worden niet meegeteld als landbouwinkomen, maar ook niet als 
inkomen uit niet-landbouwactiviteiten: 

- een overlevingspensioen of een overgangsuitkering (= code op aanslagbiljet 1229/2229)  
(aanvragers die een overlevingspensioen krijgen, moeten bijgevolg nog steeds een 
beroepsinkomen van minimaal 12.000 euro uit beroepsactiviteiten op het landbouwbedrijf 
aantonen); 

- wettelijk aanvullende uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval (= code op aanslagbiljet 
1207/2207) en andere vervangingsinkomsten (=code op aanslagbiljet 1271/2271); 

- beroepsinkomen uit politieke mandaten; 

- vergoedingen voor vaderschapsverlof en moederschapsrust; 

- inkomen uit een ander landbouwbedrijf (NB een natuurlijk persoon kan zich maar met één 
bedrijf in één hoedanigheid naar het VLIF richten). 

Een aanvrager die een rustpensioen (= code op aanslagbiljet 1228/2228) geniet, komt sowieso niet in 
aanmerking voor VLIF-steun.  

Indien de landbouwer een vergoeding heeft gekregen in het kader van risicobeheer, kan deze 
vergoeding, mits het voorleggen van bewijsstuk(ken), eveneens worden beschouwd als een 
beroepsinkomen uit de landbouw. 

 

3 COMBINATIE VAN ZELFSTANDIGE ACTIVITEITEN 
Wanneer een landbouwer nog andere zelfstandige beroepsactiviteiten heeft, wordt eveneens nagegaan 
of de VLIF-voorwaarden qua inkomens vervuld zijn. Het onderzoek verschilt naargelang de juridische 
structuur van de onderneming of de verschillende ondernemingen waar de zelfstandige activiteiten 
uitgeoefend worden. 

Indien een persoon actief is in meerdere groeperingen en/of een eenmanszaak, dan gebeurt de 
opsplitsing op basis van de belastingaangifte. 

Indien een persoon actief is in meerdere rechtspersonen, dan gebeurt de opsplitsing op basis van de 
bezoldigingsfiches. 

 



 
 

4 TERMIJN WAARBINNEN INKOMENSVOORWAARDE MOET 
AANGETOOND WORDEN 

4.1 INVESTERINGSSTEUN 

4.1.1 Algemeen 

De landbouwer moet ten laatste 2,5 jaar nadat de blokperiode is afgesloten, een bewijs kunnen 
voorleggen dat er is voldaan aan de inkomensvoorwaarden, en dit door middel van een aanslagbiljet 
van de belastingen. Het oudste aanslagbiljet dat in aanmerking kan genomen worden is dat van het jaar 
N-1 voor het inkomen van het jaar N-2; N is daarbij het jaar van de blokperiode waarbinnen de aanvraag 
voor de investeringen is gebeurd.  

Volgende uiterste situaties kunnen zich dus voordoen: 

Situatie 1 Situatie 2 

Onderneming start in maart 2018 Onderneming start in oktober 2018 

Aanvraag investeringssteun 1e blok 2019 Aanvraag investeringssteun 4e blok 2019 

Aanslagbiljet uiterlijk 30 september 2021 
voorleggen 

Aanslagbiljet uiterlijk 30 juni 2022 
voorleggen 

Betreft aanslagbiljet inkomen 2019, ingediend 
eind 2020, dus aanslagbiljet op tijd 
beschikbaar. 

Betreft aanslagbiljet inkomen 2019, ingediend 
eind 2020, dus aanslagbiljet op tijd 
beschikbaar 

 

4.1.2 Startende landbouwers 

Landbouwers die minder dan een jaar voor het afsluiten van de blokperiode gestart zijn, moeten 
eveneens ten laatste 2,5 jaar nadat de blokperiode is afgesloten, een bewijs kunnen voorleggen dat er is 
voldaan aan de voorwaarde van het minimuminkomen uit landbouw in de vorm van een 
bewijskrachtig document. Hier volstaat de belastingaangifte, die achteraf bewezen moet worden door 
het aanslagbiljet. 

Volgende uiterste situaties kunnen zich dus voordoen: 
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Situatie 1 Situatie 2 

Onderneming start in januari 2018 Onderneming start in december 2018 

Aanvraag investeringssteun 1e blok 2018 Aanvraag investeringssteun 4e blok 2018 

Aanslagbiljet uiterlijk 30 september 2020 Aanslagbiljet uiterlijk 30 juni 2021 voorleggen 

Betreft aanslagbiljet inkomen 2019, ingediend 
eind 2020, dus aanslagbiljet niet altijd op tijd 
beschikbaar. De betalingsaanvraag moet 
binnen 2,5 jaar ingediend worden, dus 
uiterlijk eind september 2020. In dat geval zal 
de elektronische bevestigde belastingaangifte 
moeten worden voorgelegd. Nadien moet dit 
gestaafd worden met het aanslagbiljet. 

Betreft aanslagbiljet inkomen 2019 of 2020. 
Indien inkomen 2019 al OK, dan is er geen 
probleem want aanslagbiljet is beschikbaar in 
voorjaar 2021, dus ook binnen termijn van de 
betalingsaanvraag.  

Aanslagbiljet inkomen 2020, aangifte 
ingediend eind 2021, dus aanslagbiljet niet op 
tijd beschikbaar. De betalingsaanvraag moet 
binnen 2,5 jaar ingediend worden, dus 
uiterlijk eind juni 2021. In dat geval zal de 
elektronische bevestigde belastingaangifte 
moeten worden voorgelegd. Nadien moet dit 
gestaafd worden met het aanslagbiljet. 

 

4.2 OVERNAMESTEUN 

De landbouwer moet, ten laatste 3 jaar nadat de blokperiode is afgesloten, een bewijs kunnen 
voorleggen dat er is voldaan aan de voorwaarde van het minimuminkomen uit landbouw onder de 
vorm van een bewijskrachtig document; in dit geval de belastingaangifte, die achteraf bewezen moet 
worden door het aanslagbiljet.  

De derde en vierde schijf van de steun kunnen slechts uitbetaald worden indien aan de 
inkomensvoorwaarde is voldaan. Deze voorwaarde zal opnieuw gecontroleerd worden voor de 
uitbetaling van de laatste schijf. De controle gebeurt dan op basis van het op dat moment laatst 
beschikbare aanslagbiljet. 

Indien het bedrijf na de overname, wordt uitgebaat door een maatschap of door een rechtspersoon met 
meerdere mandatarissen, dan moeten de leden van de maatschap/de mandatarissen een aanslagbiljet 
voorleggen dat voldoet voor hetzelfde inkomensjaar. 

 

 
Disclaimer  
Het Vlaamse Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaamse Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches /website is opgenomen. 

 


	1 Situering
	1.1 Waarom?
	1.2 Wat?

	2 Aantonen beroepsinkomen
	2.1 Wie moet voldoen?
	2.2 Berekening
	2.2.1 Algemeen
	2.2.2 Verrekening VLIF-steun
	2.2.3 Bijzonder beroepsinkomen


	3 Combinatie van zelfstandige activiteiten
	4 Termijn waarbinnen inkomensvoorwaarde moet aangetoond worden
	4.1 Investeringssteun
	4.1.1 Algemeen
	4.1.2 Startende landbouwers

	4.2 Overnamesteun




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Fiche VLIF_inkomensvoorwaarde_08052020_.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 28

		Mislukt: 1




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Mislukt		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
