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V O O R W O O R DTOCH LIEVER RECHT 
NAAR EFFICIËNTIE!

NEW HOLLAND RTK
ALTIJD NAUWKEURIG, RECHT EN EFFICIËNT

BIJ AANKOOP VAN EEN T6 AUTO COMMAND OF T7 TRACTOR AF-FABRIEK

50% KORTINGVOLLEDIG UITGERUST RTK PAKKETVOOR €9.000* IPV €18.000, ZONDER BIJKOMENDE KOSTEN

* Op basis van IntelliView™ IV monitor (enkel op nieuwe bestellingen).

• Geen overlapping: tot op 1 à 2 cm nauwkeurig werken, dag en nacht.

• Betrouwbaar: de hoogste signaalzekerheid. 

• Overal bereik: landelijke dekking over heel België.

• Minder stress: comfortabel rijden met een GPS-geleidingssysteem.

• Kostenbesparend: minder brandstof, effi ciënter zaaien en sproeien.

• €30/PK korting (op het maximaal boosted vermogen zoals vermeld op de motorkap).

• Extra voordelige fi nanciering 0,7% op 2 jaar.

En bovendien: 

Actie geldig t.e.m. 30 september 2014. Ga snel langs bij uw New Holland dealer!

ad RTK recht nr efficiëntie BNL A4 0914.indd   1 22/05/14   11:53



V O O R W O O R D

eachte Collega,

De kogel is door de kerk. De Koning heeft de laatste maand besluiten ondertekend die het sluitstuk 
moeten zijn in het dossier van het zogenaamde oneigenlijk gebruik van landbouwtractoren: Koninklijk 
Besluit over de periodieke technische keuring van landbouw- en bosbouwtractoren enerzijds en het 
Koninklijk Besluit inzake accijnzen betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen anderzijds.

Het eerste Koninklijk Besluit legt de regels op voor een periodieke technische keuring voor die tractoren 
die niet uitsluitend ingezet worden voor landbouwactiviteiten. Het laatste besluit regelt de procedure 
waarbij landbouwtractoren afwisselend worden ingezet voor landbouwactiviteiten en niet-landbouwacti-
viteiten.

Vast staat dat deze nieuwe reglementering leidt tot administratieve rompslomp. Voor de niet-landbouw-
activiteiten moet er per tractor een logboek bijgehouden worden, waarin beginstand en eindstand van 
de urenteller en de handtekening van de chauffeur moet vermeld worden. Dit dient dan als basis voor de 
berekening van de bijbetaling van accijnzen.

Voordeel is dan weer dat deze accijnzen pas nadien moeten aangegeven worden. Dit betekent dat een 
controleur van de douane niet echt kan controleren of men al dan niet in orde is met de bijbetaling van 
de accijnzen.

Toch hebben we onze bedenkingen bij de nieuwe reglementering. We moeten betreuren dat het invoeren 
van nieuwe landbouwnummerplaten geen enkel effect heeft gehad om het gebruik van rode of witte die-
sel te verduidelijken. Wel integendeel. Het heeft alleen veel kosten veroorzaakt voor onze leden. Op de 
baan merken we heel wat landbouwtractoren die ingezet worden 
voor grondverzet en die dan toch met rode nummerplaten rijden. 
Na overleg met het Kabinet Financiën en met de Douane werd 
ook duidelijk dat de gebruikte brandstof niet gekoppeld is aan 
de nummerplaten, alleen aan de activiteiten. Het is in principe 
mogelijk om met een normale nummerplaat landbouwwerken te 
doen en hiervoor rode diesel te gebruiken. Eén conclusie voor 
Landbouw-Service: de reglementering van de nummerplaten 
hoort thuis in het Blunderboek van België.

De eerstkomende maanden zullen wij voorlichtingsvergaderingen 
organiseren, om zo alle leden in te lichten over de nieuwe regle-
mentering. Ook staan wij open voor alle opmerkingen, zodat wij 
dit kunnen overmaken aan de nieuwe regering.

Johan Van Bosch verwacht uw reacties: johan.vanbosch@sectors.be

G

Johan VAN BOSCH

Algemeen Secretaris Landbouw-Service
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Kies groen …
            … oogst goud

Onze W, T en S-Serie maaidorsers zijn ontworpen om uw kostbare graan te oogsten. 
Ontworpen, ontwikkeld en gebouwd in Zweibrücken, Duitsland waar we vorig jaar meer 
dan € 200 miljoen hebben geïnvesteerd om de meest betrouwbare maaidorsers met de 
hoogste kwaliteit te kunnen  produceren.

Voeg daar aan toe dat we ook nog € 23 miljoen geïnvesteerd hebben in het uitbouwen 
van onze wisselstukkenvoorziening en dat we in elke regio oogstmachine specialisten 
ter beschikking hebben.

De tijd is rijp om goud te oogsten.

Voor meer informatie neem contact op met Erik De Ridder : 0474 750 125

JohnDeere.be
Peperstraat 4A - 3071 Erps-Kwerps

Tel. : 02 759 40 93 - Fax. : 02 759 99 28 - E-mail : Info@cofabel.be

Wilt u een nieuwe John Deere 
maaidorser uitproberen in de 

tarweoogst van 2014 ?
Neem deel aan onze DEMO-TOUR!

Voor data en locaties bel: 0474 750 125

AdvJD_210x297_2406NL.indd   1 23/05/14   10:06
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Tegelijk worden de programma’s 
gemaakt die die de vastgelegde priori-

teiten in de nationale programma’s en 
wetgeving zullen omzetten. Op dit 
moment zijn de nationale en regionale 
diensten hierover nog in overleg met de 
Europese Commissie. Meermaals hebben 
de organisaties gevraagd om meer reke-
ning te houden met de ondernemers die 
diensten leveren op het platteland. In het 
verleden werd te eenzijdig gedacht aan 
de belangen van landbouwers.
Samen met onze collega-beroepsfede-
raties van loonwerkers uit de andere 
Europese landen, hebben we enorme 
moeilijkheden om het artikel 19 van de 
Wet 1305/2013 te verdedigen op natio-
naal vlak, waardoor ook dienstenbedrij-

Plattelandsontwikkeling
Uitwerking en invoering van de nationale programma’s  
over plattelandsontwikkeling

Sinds december 2013 schrijven de lidstaten hun 
programma over plattelandsontwikkeling uit. Dit 
wordt het belangrijkste kaderstuk voor de politieke 
besluitvorming van 2014 tot 2020 op dit domein.

ven zoals loonwerkers ondersteund en 
gesubsidieerd kunnen worden. 
Er wordt dan ook gevraagd aan de 
beleidsmakers en overheden om deze 
ondernemers te steunen en hen te laten 
genieten van deze steun. 
Daarom heeft CEETTAR dit aangekaart 
bij DG AGRI zodat zij dit kunnen aan-
kaarten bij de nationale verantwoordelij-
ken van deze diensten.
De Commissie staat gelukkig open voor 
deze manier van werken en is bereid te 
luisteren naar de reacties en verwach-
tingen van de verschillende organisaties 
die op het terrein actief zijn. Zelfs al is er 
geen garantie op succes, het blijft nuttig 
om via de verschillende nationale fede-
raties alle reacties en bemerkingen door 

te geven. Het secretariaat van CEETTAR 
nodigt daarom al zijn organisaties uit om 
deze materie te bestuderen en de bemer-
kingen door te geven. Dit is de enige 
manier waarop CEETTAR kan proberen 
om de verantwoordelijke diensten reke-
ning te laten houden met hun eisen en 
wensen. CEETTAR vindt dit zo belangrijk 
dat het opnieuw zijn diensten aanbiedt 
om de reacties te verzamelen en bij de 
bevoegde Commissie op te komen voor de 
belangen van zijn leden.  

6 /  L a n d b o u w - s e r v i c e



Seizoensarbeiders
Nieuwe wetgeving voor  
25 lidstaten van de Europese Unie

<S O C I A L E  A C T U A L I T E I T E N

Lonen PC 132
Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) 
01/04/2014

CATEGORIE 1 
Categorie 1A 8.65 €

Categorie 1B 10.56 €

Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) 10.59 €

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) 10.61 €

 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) 10.71 €

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) 10.81 €

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) 10.94 €

CATEGORIE 2
Categorie 2 11.09 €

Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) 11.12 €

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) 11.14 €

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) 11.24 €

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) 11.34 €

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) 11.47 €

CATEGORIE 3
Categorie 3 11.66 €

Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) 11.69 €

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) 11.71 €

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) 11.81 €

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) 11.91 €

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) 12.04 €

CATEGORIE 4
Categorie 4 12.84 €

Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) 12.87 €

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) 12.89 €

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) 12.99 €

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) 13.09 €

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) 13.22 €

CATEGORIE 5
Categorie 5 14.08 €

Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) 14.11 €

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) 14.13 €

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) 14.23 €

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) 14.33 €

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) 14.46 €

vergoeDingen
Vergoeding op verplaatsing 15.71 €

Huisvestingsvergoeding

Scheidingsvergoeding per verplichte  
overnachting 8.52 €

nAcHTwerk
in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) +20 %

in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) +20 %

De nieuwe richtlijn beoogt de uitbuiting te verhinderen van 
tijdelijke arbeiders die niet in een EU-lidstaat wonen. 

Daarnaast probeert ze te voorkomen dat hun tijdelijke verblijf 
een permanent verblijf wordt. Er wordt geprobeerd om deze 
arbeiders betere arbeids- en levensomstandigheden te garande-
ren. Een minimumloon en een aangepaste verblijfplaats zijn 
enkele minimumeisen waaraan de werkgevers moeten voldoen. 

Toch zijn enkele landen niet aan deze richtlijn gebonden. Het 
gaat om Groot-Brittannië, Denemarken en Ierland. Ze hebben 
de tekst niet mee onderhandeld en hebben gebruikt gemaakt 
van een protocol in het Europees Verdrag om niet deel te 
nemen aan de onderhandelingen zodat ze niet gebonden zijn 
aan deze richtlijn.

De andere EU-landen keurden de nieuwe wetgeving niet una-
niem goed: Polen, Tsjechië en Nederland stemden tegen en 
Oostenrijk en Bulgarije onthielden zich.  

De Raad van de Europese Unie heeft op  
17 februari 2014 een richtlijn aangenomen over 
de ingangsvoorwaarden en de rechten van niet-
EU arbeiders die tijdelijk in de Europese Unie 
tewerkgesteld worden. Deze wetgeving die begin 
februari al goedgekeurd werd door het Europees 
Parlement moet door de lidstaten binnen de  
2,5 jaar geïmplementeerd worden. 
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> E U R O P E E S  N I E U W S

POLEN 

pzpur kiest voor een certificatie van loonwerkers om de groeiende 
groep illegale ondernemers in te dijken

GROOT-BRITTANNIE 

Huidige wetgeving over massa en snelheid van landbouwtractoren  
staat ter discussie

Polen wil iets doen aan het groeien-
de aantal illegale ondernemers dat 

actief is op zijn grondgebied. Daarom 
heeft de Poolse ondernemersvereni-
ging PZPUR, die 40 werkgevers uit de 
agrarische sector vertegenwoordigt, 
een certificaat uitgewerkt dat bedrij-
ven beloont die niet met illegale arbeid 
werken. Er moet aan enkele criteria 
voldaan worden om dat certificaat te 
verkrijgen maar deze zijn nog niet alle-
maal bepaald. “Het grootste deel van 

onze leden is geïnteresseerd in dit 
keurmerk en we zijn volop bezig met de 
regels te bepalen waaraan men moet 
voldoen” vertelt Z. Studniarski, de 
directeur van PZPUR. 
Naast dit certificaat werkt hij aan een 
standaardcontract voor loonwerkers 
die voor een landbouwbedrijf diensten 
uitvoeren. PZPUR houdt zich verder 
bezig met een verbeterde website die 
moet toelaten om landbouwers beter te 
bereiken en te informeren. De organi-

satie hecht ook grote waarde aan dege-
lijke opleidingen voor de agrarische 
sector. Daarom organiseert PZPUR 
opleidingen in samenwerking met het 
Duits opleidingscentrum voor agrari-
sche wetenschappen in Nienburg .
Een eerste opleiding in januari 2014 
over het besparen van brandstof in 
de landbouw kende een groot succes 
en werd daarom herhaald begin april 
2014.  

D e Engelse loonwerkersfederatie 
NAAC (National Association of 

Agricultural Contractors ) heeft in 
haar magazine van januari 2014 uitge-
haald naar de huidige regelgeving over 
de snelheid en de massa van tractoren 
en voertuigen bestemd voor het vervoer 
van landbouwproducten. Dit onder-
werp is van groot actueel belang voor 
de Engelse loonwerkers die zich beknot 
voelen door de strenge regels. 

Jennifer Donn, Executive Officer van 
de federatie verklaart: “de huidige wet-
geving dateert van 1986 en moet drin-
gend aangepast worden aan de reali-
teit van vandaag”. De snelheidsbeper-
king ligt momenteel vast op 32km/u en 
het maximumgewicht bedraagt 24.390 
kg. De loonwerkers vragen om die 
limieten op te trekken. Jill Hewitt, ex-
directeur van de NAAC, stelt tevreden 
vast dat er na jaren van onderhandelen 
eindelijk een politieke bereidheid is om 
deze normen te herzien.

De NA AC maakt zich wel zorgen 
over de impact en de gevolgen van 
de overstromingen die begin 2014 
Engeland teisterden. Welke impact 
dit precies heeft voor de landbou-
wers en de landbouwsector is moei-
lijk te bepalen, maar dat er nood is 
aan steun vanuit de overheid en de 
banksector is duidelijk.  

Meer info
www.naac.co.uk/

Nieuws van de Ceettar leden
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SPANJE  

subsidies om het verouderde traktorpark te vernieuwen

FRANKRIJK 

De franse federatie van loonwerkers, fneDT , tekent een akkoord 
om illegale arbeid aan te pakken

D e Spaanse landbouw kampt sinds 
enkele jaren steeds meer met het 

probleem van verouderde machines. Zo 
is 55% van de traktoren ouder dan 16 
jaar. Dit heeft grote nadelen voor de 
sector en het milieu: deze machines 
zijn niet energie-efficiënt en stoten 
meer roet en CO2 uit. 
De Spaanse regering heeft daarom een 
plan “PIMA TIERRA” goedgekeurd om 
deze verouderde traktoren op natio-
naal niveau te vernieuwen. Voor dit 

plan werd een budget van 5 miljoen 
euro uitgetrokken. Investeren in nieuw 
materiaal is niet evident en dit plan 
zal de landbouwsector stimuleren om 
moderne en milieuvriendelijkere trak-
toren te gebruiken, zegt Diego San-
román, de gedelegeerd bestuurder bij 
AMACO-ANESA, de Spaanse federatie 
voor landbouwloonwerkers. De subsi-
die bedraagt tot 9.000€ per voertuig 
en hangt af van het vermogen van de 
traktor die vervangen wordt en van de 

energiezuinigheid van de nieuwe trak-
tor. Diego Sanromán vindt het project 
een stap in goede richting maar hij 
voegt wel toe dat de subsidie onvol-
doende is om maaidorsers en duurdere 
machines te vervangen. Het blijft voor 
de landbouwer voordeliger om deze 
machines te verkopen op de tweede-
handsmarkt dan om ze in te ruilen 
om de subsidie te verkrijgen. Hij hoopt 
daarom dat het project meer middelen 
zal krijgen in 2015.  

I llegale arbeid en onderlinge hulp 
zorgen voor concurrentievervalsing 

en daarom onderhandelde en onderte-
kende FNEDT dit akkoord samen met 
andere beroepsorganisaties en de 
Ministeries van Arbeid en Landbouw. 
Naast de klassieke vormen van illegale 
arbeid en het probleem met schijnzelf-

standigen wordt er ook uitgebreid 
gesproken over niet-aangegeven onder-
linge hulp tussen verschillende land-
bouwbedrijven. Deze onderlinge hulp 
schaadt de belangen van de loonwer-
kers. Tenslotte wordt ook aandacht 
besteedt aan extra controle op arbeids-
krachten die uit andere EU of niet-EU 

landen tijdelijk werken voor Franse 
bedrijven. Alle partijen vragen om een 
duidelijke regelgeving uit te werken 
zodat dienstenbedrijven die deze 
arbeidskrachten nodig hebben duide-
lijk weten aan welke regels ze zich 
moeten houden.  

NEDERLAND 

loonwerkorganisatie cumelA test verschillende soorten 
traktorbumpers

D e Nederlandse landbouworgani-
satie CUMELA test verschillen-

de bumpers van traktoren. De orga-
nisatie heeft sinds 2013 verschillen-
de praktijktests gedaan om verbe-
terde en meer betrouwbare bumpers 
van traktoren te testen. Een tiental 
landbouwondernemingen hebben 
meegewerkt aan deze tests. Ze koch-
ten elk een ander type bumper 

zodat CUMELA elk type kon testen 
en vergelijken. Er werd daarbij op 
verschillende aspecten gelet. Zo 
werd bijvoorbeeld bijzondere aan-
dacht geschonken aan de zichtbaar-
heid van het landbouwvoertuig voor 
de andere weggebruikers. 
CUMELA heeft de testresultaten 
grondig bestudeerd en een lijst met 
de belangrijkste aanbevelingen 

besproken met de zes fabrikanten 
wiens producten getest werden. 
Sommige van deze fabrikanten 
presenteren daarop volledig nieu-
we concepten van bumpers terwijl 
andere net vereenvoudigde model-
len voorstellen. CUMELA zal bum-
pers blijven testen in 2014 en 2015 
en nauw blijven samenwerken met 
de fabrikanten.  
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Europa: de commissie landbouw en plattelands
ontwikkeling verwerpt het reglement over zaden

V olgens de Commissie beantwoordt 
het wetsvoorstel niet aan de 

belangrijkste doelstellingen met name 
de vereenvoudiging van de regelgeving 
en het promoten van innovatie. Verder 
beantwoordt dit voorstel geen vragen 
over hoe planten als dragers van gene-
tische eigenschappen (een genetische 
database) behandeld moeten worden. 

Na de afkeuring in de commissie wordt 
het voorstel nu onderzocht door de ple-
naire vergadering van het Europees 
Parlement. Als daar beslist wordt om 
het wetsvoorstel af te keuren, zal de 
voorzitter van het Parlement de Euro-
pese Commissie vragen om het voorstel 
terug te trekken.

De Europese afgevaardigden verwierpen het wetsvoorstel van 
de Europese Commissie over de genetische voortplanting van 
planten en zaaigoed. Ze vrezen dat de tekst te grote macht 
geeft aan de Commissie en te weinig ruimte laat voor de lid-
staten om eigen accenten te leggen en de om de bepalingen 
aan te passen aan hun situatie.

Extra info
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (COMAGRI) 
heeft in de eerste plaats tot taak de wetgevingsvoorstellen van de 
Europese Commissie te behandelen en zo nodig te wijzigen door 
middel van landbouwverslagen waarover dan door de plenaire ver-
gadering van het Europees Parlement wordt gestemd. De commissie 
telt 45 leden en evenveel plaatsvervangers. Velen van hen hebben 
vanwege hun afkomst of eerdere functies heel bijzondere banden 
met de landbouw. De taken van deze commissie zijn belangrijker 
dan ooit tevoren, want het Europees Parlement deelt sinds de inwer-
kingtreding van het Verdrag van Lissabon de beslissingsbevoegdheid 
over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met de Raad van 
ministers van Landbouw.  
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Op 19 mei 2014 onderte-
kende de Koning een Besluit 
betreffende controlemaat-
regelen voor brandstoffen 
voorziet in een procedure die 
toelaat dat land-, tuin-, en 
bosbouwtractoren die afwis-
selend worden gebruikt in:
•	 enerzijds situaties waarbij de tractor 

kan worden aangedreven met gemerk-
te motorgasolie (rode diesel) die is vrij-
gesteld van accijnzen.

•	 anderzijds in andere gevallen waarin 
de tractor moet worden aangedreven 
met ongemerkte hoogbelaste motorgas-
olie (witte diesel).

Van zodra een tractor één maal afwis-
selend gebruikt wordt voor vrijgestelde en 
niet-vrijgestelde activiteiten is er sprake 
van gemengd gebruik;

Procedure “gemengd gebruik”
De voorwaarden en modaliteiten van de 
procedure “gemengd gebruik” worden 
hierna verder toegelicht:
Voorwaarde 1: ‘zich laten registreren’
De gebruiker van de tractor waarvoor de 
regeling “gemengd gebruik” wordt toege-
past moet zich laten registreren.
Voorwaarde 2: ‘overwegend gebruik’
Een tractor komt enkel in aanmerking 
voor de regeling “gemengd gebruik” wan-
neer deze overwegend gebruikt wordt 
voor vrijgestelde activiteiten.
Een tractor wordt overwegend gebruikt 
voor activiteiten die vallen binnen het 
toepassingsgebied van de vrijstelling 
indien deze per kalenderjaar voor meer 
dan 50% gebruikt wordt voor de vrij-
gestelde doeleinden. Dit houdt in dat 
een tractor, met gemengd gebruik, die 
slechts voor 50% of minder gebruikt wordt 
voor vrijgestelde activiteiten niet in aan-
merking komt voor de regeling “gemengd 

gebruik” en enkel mag aangedreven wor-
den met gemerkte rode gasolie voor de 
vrijgestelde activiteiten. Tijdens de niet-
vrijgestelde activiteiten mag het brand-
stofreservoir geen gemerkte rode gasolie, 
of sporen daarvan, bevatten.

Pro memorie: wanneer een tractor 
uitsluitend gebruikt wordt voor vrij-
gestelde activiteiten is er uiteraard 
geen sprake van gemengd gebruik.

Voorwaarde 3: het registratieformulier
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de 
regeling “gemengd gebruik” ontstaat er 
een verschuldigdheid inzake accijnzen 
wanneer de tractor gebruikt wordt voor 
de niet-vrijgestelde activiteiten. Om de 
verschuldigde accijnzen te bepalen moet 
de gebruiker van de tractor een registra-
tieformulier bijhouden overeenkomstig 
het model opgenomen in bijlage I van 
deze nota. Dit registratieformulier moet 
bijgehouden worden overeenkomstig de 
bijhorende instructies. Er moet tevens 
rekening gehouden worden met volgende 
voorwaarden:
1. Het registratieformulier moet per 

kwartaal en per tractor bijgehouden 
worden;

2. Het registratieformulier moet altijd 
voorhanden zijn in de desbetreffende 

tractor bij de uitvoering van niet-vrij-
gestelde activiteiten. Bij een controle 
moet dit formulier steeds voorgelegd 
kunnen worden door de bestuurder;

3. Vóór de aanvang van elke niet-vrijge-
stelde activiteit moet het registratiefor-
mulier aangevuld worden;

4. Na elk kwartaal moet een kopie van het 
registratieformulier door de titularis 
van de nummerplaat aan de controle 
der douane en/of accijnzen van zijn 
gebied toegezonden worden. Dit dient 
te gebeuren op het ogenblik van indie-
ning van de aangifte ten verbruik (cfr. 
infra) en uiterlijk de 10de van de maand 
volgend op het kwartaal;

5. Het registratieformulier moet gedu-
rende 5 jaar bewaard worden.

Voorwaarde 4: gebruikersoverzicht, 
terbeschikkingstelling van een tractor 
bestemd voor gemengd gebruik
Wanneer een tractor, bestemd voor 
gemengd gebruik, gebruikt wordt door 
een persoon, andere dan de titularis van 
de nummerplaat van de tractor of zijn 
personeel, moet er een gebruikersover-
zicht bijgehouden worden overeenkomstig 
een specifiek model.
Voorwaarde 5: werkende urenteller
De tractor moet voorzien zijn van een 
urenteller die de werkingsduur van het 
voertuig registreert. 

Accijnzen en gemengd gebruik 
van landbouwtractoren

Berekening, aangifte en betaling
Bij de toepassing van de procedure “gemengd gebruik” wordt het niet-vrijgestel-
de verbruik van gasolie vastgesteld door middel van een forfait van 0,2 liter per 
gepresteerd uur en per kilowatt van de betrokken tractor. 
De aangifte ten verbruik AC4 kan ingediend worden op volgende wijzen:
1. Indiening via het elektronisch systeem PLDA, http://plda.fgov.be/nl/AC4_NL
2. Afgifte van de papieren aangifte ten verbruik AC4 bij het hulpkantoor waar-

van de aangever afhangt

De aangifte moet na elk kwartaal ingediend worden en dit uiterlijk de 10de van 
de maand volgend op het eind van het kwartaal. Dit impliceert dat de eerstvol-
gende aangifte dient te gebeuren op uiterlijk 10 juli 2014.  
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Accijnzen en gemengd gebruik 
van landbouwtractoren



02.01 Jef Van den Bergh (CD&V): 
"Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, in de commissie voor de 
Infrastructuur zijn al vele vragen over de 
invoering van de landbouwkentekenplaat 
gesteld. Op 8 januari 2014 deelde u mede 
dat een koninklijk besluit op komst was 
dat een deel van de landbouwtractoren 
van de periodieke keuring zou vrijstellen. 
Het gaat om tractoren waarvan de maxi-
mum toegelaten massa minder dan 3 500 
kg bedraagt, die uitsluitend voor professi-
oneel gebruik of privégebruik in de land-, 
tuin- of bosbouw dan wel in de visteelt 
zijn bestemd en die door wegbeheerders 
en hun aannemers voor het onderhoud 
van de omgeving van de wegen worden 
gebruikt. Bovendien zei u dat voor trac-

Rijbewijzen uitgeklaard

Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en 
Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staats-
secretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over “het rijbewijs 
voor landbouwtractoren” (nr. 22182 – Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven, zitting van 19 maart 2014)

toren die meer dan 25 jaar oud zijn, de 
mogelijkheid bestaat om de O-plaat te 
gebruiken en zodoende eveneens van de 
periodieke keuring te worden vrijgesteld.

Het koninklijk besluit zal in belangrijke 
mate tegemoetkomen aan de bekommer-
nis van de hobbygebruikers, die vrezen 
dat zij door de invoering van de land-
bouwkentekenplaat voortaan naar de 
(…) moeten.

Mijnheer de staatssecretaris, ik heb 
het voorgaande niet in mijn vraag opge-
nomen, maar kunt u mij eventueel een 
stand van zaken geven omtrent dit 
koninklijk besluit dat, zoals u eerder ver-
meldde, in het eerste kwartaal van 2014 

werd verwacht?
Behalve de bekommernis om de perio-
dieke keuring heerst bij de hobbyboeren 
ook onduidelijkheid over de benodigde 
rijbewijscategorie. Ook over het bestu-
ren van landbouwtractoren die niet voor 
landbouwdoeleinden worden gebruikt, 
bestaat verwarring. 

Mijnheer de staatssecretaris, u stelde 
in de commissie van 8 mei 2013 dat de 
gebruikers van landbouwtractoren die 
niet kunnen genieten van de uitzonde-
ring op het betalen van accijnzen, over 
een rijbewijs C zullen moeten beschik-
ken. In de bepalingen van het koninklijk 
besluit inzake het rijbewijs van 1998 is 
de categorie van het rijbewijs echter niet 
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aan de kentekenplaat maar wel aan de 
voertuigcategorie, de geboortedatum en 
de maximumsnelheid verbonden.
Aldus ontslaat artikel 4, 12° de bestuur-
der die vóór oktober 1982 is geboren, van 
voertuigen van categorie G en van voer-
tuigen van traag vervoer, van de verplich-
ting om over een rijbewijs te beschikken. 
Voertuigen van categorie G zijn land- en 
bosbouwtrekkers en hun aanhangwa-
gens, evenals de voertuigen die als land-
bouwmaterieel, landbouwmotor of maai-
machine zijn ingeschreven. Traag vervoer 
wordt gedefinieerd als elk motorvoertuig 
dat een maximumsnelheid van ten hoog-
ste 40 km per uur kan bereiken.
Wij vernemen dat in de provincie Ant-
werpen en in het kanton Dendermonde 
de politie processen-verbaal heeft uitge-
schreven voor bestuurders die vóór 1982 
zijn geboren en die geen rijbewijs of geen 
rijbewijs C hadden, conform de mogelijk-
heden tot vrijstelling die ik daarnet heb 
beschreven, alsook voor tractorbestuur-
ders voor nietlandbouwdoeleinden.
De FOD Mobiliteit zou de hiervoor uit-
eengezette redenering evenwel volgen, 
met name dat wie vóór 1982 is geboren en 
over een rijbewijs B of over geen rijbewijs 
beschikt, met een tractor met lading toch 
de weg op mag, ook al is het doel niet 
strikt de landbouw.
Met mijn vragen zou ik graag meer dui-
delijkheid krijgen over de finesses van de 
regelgeving. Ten eerste, over welk rijbe-
wijs dienen bestuurders van landbouw-
tractoren te beschikken indien zij niet 
kunnen genieten van de uitzondering op 
het betalen van accijnzen? Is er een ver-
schil tussen bestuurders geboren voor en 
na 1982? Gezien die pv’s is het belangrijk 
dat daarover duidelijkheid komt. 
Ten tweede, op welke wettelijke basis is 
de geldende rijbewijscategorie gestoeld?
Ten derde, wie heeft gelijk? De FOD Mobi-
liteit of de politie? Zijn de uitgeschreven 
pv’s al dan niet terecht?
Ten vierde, wat zijn de implicaties van de 
hele regelgeving voor de hobbylandbouw? 
Zijn de bestaande wettelijke bepalingen 
voldoende om hen te ontslaan van de ver-
plichting om een rijbewijs C te hebben? 
Indien het standpunt behouden blijft dat 
een rijbewijs C nodig is, werkt men dan 

alsnog aan een oplossing voor die groep?
Ten slotte, kunt u een stand van zaken 
geven van het KB dat de vrijstelling van 
de periodieke keuring regelt voor bepaal-
de categorieën van landbouwtractoren?

02.02 Staatssecretaris Melchior Wathe-
let: Ten eerste, de invoering van de nieu-
we G-nummerplaat voor landbouwtracto-
ren heeft geen gevolgen voor de rijbewijs-
reglementering. Er is dus niets veranderd 
op het vlak van het rijbewijs. Al wie gebo-
ren is voor 1 oktober 1982 is vrijgesteld 
van het rijbewijs voor het besturen van 
een landbouwtractor of een voertuig voor 
traag vervoer tot 40 kilometer per uur, 
ongeacht de finaliteit waarvoor hij dat 
voertuig gebruikt.
Ten tweede, Europa eist geen rijbewijs 
voor het besturen van een landbouwtrac-
tor die effectief voor landbouwdoeleinden 
wordt gebruikt. Daarvoor heeft België in 
2006 het nationale rijbewijs G ingevoerd. 
Wordt een landbouwtractor niet voor 
landbouwdoeleinden gebruikt, dan heeft 
men een rijbewijs C of C+E nodig. De 
bovenstaande interpretatie is reeds van 
toepassing sinds 2006. De invoering van 
de G-nummerplaat heeft daaraan niets 
veranderd. De G-nummerplaat zal ervoor 
moeten zorgen dat landbouwtractoren 
die niet over zo’n nummerplaat beschik-

ken gemakkelijker kunnen worden gecon-
troleerd op transportactiviteiten waar-
voor een transportvergunning noodzake-
lijk is. Die zullen binnenkort ook aan de 
periodieke keuring onderworpen worden 
en op witte diesel moeten rijden.
Ten vijfde, een particulier die voor zijn 
hobby een tractor gebruikt voor land-
bouwdoeleinden zal weliswaar een gewo-
ne nummerplaat hebben, maar toch geen 
rijbewijs C. Ofwel is hij geboren vóór 1 
oktober 1982 en moet hij geen rijbewijs 
hebben, ofwel is hij daarna geboren en 
moet hij een rijbewijs G hebben. Deze 
particulier zal ook niet naar de periodie-
ke keuring moeten gaan en zal evenmin 
met witte diesel moeten rijden.

02.05 Jef Van den Bergh (CD&V): Ik 
was eventjes verward. Mijn vijfde vraag 
betrof de stand van zaken met betrekking 
tot het koninklijk besluit, vandaar dat ik 
ervan uitging dat er nog een koninklijk 
besluit moest komen.

02.06  Staatssecretar is Melch ior  
Wathelet: Het is een kwestie van dagen, 
maar ik weet niet of het al werd gepubli-
ceerd. Ik denk dat het al is gebeurd, maar 
ik zal daarover inlichtingen inwinnen.

Het incident is gesloten.  
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Periodieke technische keuring: 
over welk voertuig gaat het?
De landbouw- of bosbouwtrekker: elk 
motorvoertuig op wielen of rupsbanden, 
met ten minste twee assen en een door de 
constructie bepaalde maximumsnelheid 
van niet minder dan 6 km/u, dat voorna-
melijk voor tractiedoeleinden is bestemd 
en in het bijzonder is ontworpen voor het 
trekken, duwen, dragen of in beweging 
brengen van bepaalde verwisselbare uit-

Land en bosbouwtractoren
Periodieke technische keuring

Op 28 april 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het langverwachte Koninklijk besluit van 
19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en 
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit Koninklijk Besluit regelt de periodieke keuring 
voor landbouw- en bosbouwtrekkers (tractoren).

rustingsstukken die voor gebruik in de 
landbouw- of bosbouw zijn bestemd, of 
voor het trekken van aanhangwagens 
voor de landbouw- of bosbouw. Het kan 
zijn ingericht om een lading te vervoeren 
voor landbouw- of bosbouwdoeleinden en/
of kan met zitplaatsen voor meerijders 
worden uitgerust (art. 1, §2, 59 van het 
Technisch reglement).

Men moet zijn landbouw- of bosbouw-

trekker met een maximaal toegestane 
massa van meer dan 3500 kg voor de 
periodieke keuring aanbieden naargelang 
van het gebruik dat men ervan maakt, 
met name:
•	 voor landbouwers en landbouwonder-

nemers, zodra zij activiteiten uitoe-
fenen die geen verband houden met 
land- , tuin- of bosbouw of visteelt of 
wanneer zij niet optreden als onder-
aannemers voor gemeenten voor activi-
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teiten die zijn vrijgesteld (bermonder-
houd en sneeuwruimen);

•	 voor bouwondernemers, transporton-
dernemers of elk ander type onderne-
mer die een landbouw- of bosbouw-
trekker gebruikt (per hypothese bij 
activiteiten die geen verband houden 
met land- , tuin- of bosbouw of visteelt 
of wanneer zij niet optreden als onder-
aannemers voor gemeenten voor acti-
viteiten die zijn vrijgesteld, namelijk 
bermonderhoud en sneeuwruimen);

•	 voor particulieren wanneer er geen ver-
band is met land- , tuin- of bosbouw of 
visteelt, bijvoorbeeld: vervoer van puin 
van de eigen woning of die van een 
vriend;

•	 voor gemeenten wanneer het niet om 

Mag men goederen vervoeren 
met behulp van een landbouw- 
of bosbouwtrekker zonder 
onderworpen te zijn aan de 
periodieke technische keuring?
Ja, in volgende gevallen:
•	 het vervoer dat bijkomstig* is voor 

land-, tuin- of bosbouw of visteelt 
(met inbegrip van vervoer buiten 
het traject tussen hoeve en veld), 
wordt beschouwd als een gebruik 
in het kader van de exploitatie en 
is dus vrijgesteld. 
* Bijkomstig vervoer (buiten het 

traject tussen de boerderij en 
het veld): voor een landbou-
wer, tuinbouwer, bosbouwer, 
viskweker: het vervoer dat ver-
band houdt met zijn exploita-
tie van landbouw, tuinbouw, 
bosbouw of piscicultuur: 

•	 het vervoer van granen dat de 
landbouwer zelf heeft vervoerd 
van een veld naar een silo – ver-
voer van meststoffen van een 
fabriek of een silo voor ze uit te 
rijden op de velden;

•	 het vervoer van grond, afval, bouw-
materieel en –materiaal is toege-

staan in het kader van de eigen 
exploitatie. Bvb. het wegvoeren 
van afbraakmateriaal van een stal 
of het aanvoeren van bouwmate-
riaal voor een nieuwe stal. Het is 
niet toegestaan, indien het trans-
port wordt uitgevoerd door andere 
personen of indien het transport 
geen betrekking heeft op de eigen 
exploitatie;

•	 het vervoer van landbouwmachi-
nes met een land- of bosbouwtrek-
ker is toegestaan in het kader van 
eigen exploitatie.

•	 voor de landbouwondernemers 
(loonwerkers): het vervoer los 
van het traject tussen boerderij 
en veld, dat wordt uitgevoerd als 
nevenactiviteit bij een hoofdover-
eenkomst met een landbouwer, 
bosbouwer, tuinbouwer of een 
viskweker: voorbeelden: een land-
bouwer die meststoffen van een 
fabriek of uit een silo vervoert om 
deze onmiddellijk op de velden van 
een landbouwer en op verzoek van 
laatstgenoemde te verspreiden - 
een landbouwer die granen ver-
voert van een veld naar een silo, 

meteen nadat hij deze granen zelf 
heeft geoogst voor rekening van 
een landbouwer...

•	 het vervoer met betrekking tot 
vrijgestelde activiteiten van weg-
beheerders of hun onderaanne-
mers is eveneens vrijgesteld.

Daarentegen is in de volgende 
gevallen, de periodieke technische 
keuring verplicht:
•	 het vervoer van afval van grond-

werkactiviteiten (behalve wan-
neer die plaatsvinden in het kader 
van het eigen exploitatiebeheer 
van landbouw, bosbouw, tuinbouw 
of piscicultuur); 

•	 het vervoer van materialen en 
goederen in het kader van infra-
structuur- of bouwwerkzaamheden 
((behalve wanneer die plaatsvin-
den in het kader van het eigen 
exploitatiebeheer van landbouw, 
bosbouw, tuinbouw of piscicultuur);

•	 het ver voer van meststof fen, 
behalve het vervoer dat bijkomstig 
is voor de landbouwexploitatie.

een activiteit gaat waarvoor vrijstel-
lingen (bermonderhoud en sneeuwrui-
men) gelden. 

Wanneer is de landbouw- of 
bosbouwtrekker vrijgesteld van de 
periodieke technische keuring?
Zijn vrijgesteld van de periodieke techni-
sche keuring:
•	 trekkers met een MTM (maximaal toe-

gelaten massa) van niet meer dan 3500 
kg voor elk type gebruik; 

•	 trekkers die worden gebruikt in het 
raam van land-, tuin- of bosbouw of vis-
teelt door een landbouwer, bosbouwer, 
tuinbouwer of een viskweker in zijn 
eigen exploitatie of door een landbouw-

ondernemer in de exploitatie van een 
derde landbouwer, bosbouwer, tuinbou-
wer of viskweker. 
- Onder land- of tuinbouw wordt ver-

staan: de landbouw over het alge-
meen, groente-, fruit- en bloemen-
teelt, het kweken van sierplanten, 
paddestoelen, aanplantingen en 
zaden, wijnbouw, … 

- Onder visteelt wordt verstaan: alle 
activiteiten verbonden aan het kwe-
ken van vissen, in zoet water of in 
volle zee, met inbegrip van kweek-
vijvers, bassins of in belendende 
installaties. 

- Onder bosbouw wordt verstaan: 
alle activiteiten voor het onderhoud 
en het beheer van bossen; >

 >
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•	 trekkers die worden gebruikt door de 
wegbeheerders of hun onderaanne-
mers, wanneer deze zijn belast met het 
bermonderhoud of tijdens de winter-
periode worden ingezet voor sneeuw-
ruimingsopdrachten of opdrachten 
tot het strooien van bepaalde stoffen 
op de openbare weg om het verkeer te 
beveiligen tegen gevaarlijke weers- of 
andere omstandigheden; 

•	 trekkers die worden gebruikt door par-
ticulieren in het kader van activiteiten 
van het type landbouw, tuinbouw, bos-
bouw of visteelt voor private doelein-
den. Het gratis helpen van een ouder 
of een vriend in het kader van dit type 
activiteit is ook toegelaten.

•	 Landbouwtrekkers die sedert meer 
dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn 
genomen, kunnen ingeschreven wor-
den onder een “Oldtimer”-kenteken-
plaat. Deze voertuigen zijn uitgesloten 
van volgend gebruik:
- commercieel en professioneel 

gebruik;
- woon-werkverkeer en woon-school-

verkeer;
- bezoldigd vervoer en met bezoldigd 

vervoer van personen gelijkgesteld 
gratis vervoer;

- gebruik als werktuig of werkmiddel 
(werkzaamheden op het veld, ver-
voer van geoogste goederen) alsook 
voor interventieopdrachten;

 Voor voertuigen uitgerust met rupsban-
den wordt het gebruik beperkt tot:
- oldtimermanifestaties;
- proefritten binnen een straal van  

3 km vanaf de stallingsplaats van 
het voertuig.

 Landbouwtrekkers mogen met deze 
kentekenplaat niet worden gebruikt 
voor goederenvervoer. 

Binnen welke termijnen moet men 
de landbouw- of bosbouwtrekker 
aan het periodieke technische 
keuring aanbieden?
Vóór het uitoefenen van elke niet vrijge-
stelde activiteit.
Er bestaat een overgangsperiode. De 
landbouw- of bosbouwtrekkers moeten:
1. worden aangeboden voor de periodieke 

technische keuring vóór 1 november 
2014 indien de datum van de eer-

ste inschrijving plaatsvond op of na  
1 januari 2007; 

2. worden aangeboden voor de periodieke 
technische keuring vóór 1 mei 2015 
indien de datum van de eerste inschrij-
ving plaatsvond tussen 1 januari 2002 
en voor 1 januari 2007; 

3. worden aangeboden voor de periodieke 
technische keuring vóór 1 november 2015 
indien de datum van de eerste inschrij-
ving plaatsvond vóór 1 januari 2002.

Welk is de geldigheidsduur van het 
afgegeven bewijs?
Voor de tractoren die niet zijn vrijgesteld 
vanwege hun bestemming:
•	 Trekker met een MTM > 3500 kg en ≤ 

7500 kg: geldigheid: datum van de dag 
zelf + 2 jaar

•	 Trekker met een MTM > 7500 kg: gel-
digheid: datum van de dag zelf + 1 jaar 

Welke controles worden gedaan 
in het kader van de periodieke 
technische keuring? 
•	 de identificatie van het voertuig (ken-

>

>
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tekenplaat, chassisnummer, ...)
•	 het identificatieplaatje (PVG, of COC, 

MTM, ...)
•	 de veiligheidsinrichting tegen kantelen 

(cabine, rolbeugel)
•	 de reminrichting 
•	 de stuurinrichting
•	 de zichtbaarheid (ruiten, achteruitkijk-

spiegels, ruitenwissers, ...)
•	 de verlichting 
•	 de assen, de wielen, de banden en de 

ophanging (indien aanwezig)
•	 het chassis en het koetswerk 
•	 de koppeling
•	 de conformiteit van de banden (laadin-

dex en snelheidsindex)

Hoe wordt de MTM (maximaal 
toegelaten massa) van de 
landbouw- of bosbouwtrekker 
gecontroleerd?
De MTM kan worden gecontroleerd
•	 op deel “A” of het “identificatieverslag”, 

afgegeven bij de technische keuring;
•	 op het inschrijvingsbewijs,
•	 op het COC (Europees gelijkvormig-

heidsattest),
•	 op de identificatieplaat die is aange-

bracht op het voertuig. 

Afhankelijk van de ouderdom van de 
trekker zal de MTM niet voorkomen op 
elk van deze bronnen. Hetgeen in acht 
moet worden genomen is wel de MTM en 
niet de tarra van de trekker. 

Moet de gebruiker van een 
landbouw- of bosbouwtrekker 
beschikken over een 
vervoervergunning in geval van 
vervoer van goederen?
Er is geen vervoersvergunning vereist 
voor vervoer voor eigen rekening. 
Elk vervoer dat aan elk van de volgende 
voorwaarden voldoet, wordt beschouwd 
als vervoer voor eigen rekening:

a. de vervoerde goederen zijn eigen-
dom van de onderneming of zijn door 
haar verkocht of gekocht, verhuurd 
of gehuurd, voortgebracht, gedolven, 
bewerkt of hersteld;

b. het doel van het vervoer is de goederen 
naar de onderneming te brengen of 
deze vanuit de onderneming te verzen-
den, ofwel deze te verplaatsen binnen 
of buiten de onderneming voor haar 
eigen behoeften;

c. de voor dit vervoer gebruikte motor-
voertuigen worden bestuurd door perso-
neel dat in dienst is of ter beschikking 
gesteld is van de onderneming krach-
tens een contractuele verplichting;

d. de voertuigen die de goederen vervoe-
ren, zijn eigendom van de onderne-
ming, zijn door haar op krediet gekocht 
of zijn door haar gehuurd, in het laat-
ste geval mits zij voldoen aan de voor-
waarden van Richtlijn 2006/1/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
van 18   januari   2006 betreffende het 
gebruik van gehuurde voertuigen zon-
der bestuurder voor het vervoer van 
goederen over de weg;

e. dergelijk vervoer is slechts een secun-
daire bedrijvigheid in het kader van 
de algemene werkzaamheden van de 
onderneming.

In functie van het voorgaande, is geen 
vervoersvergunning vereist voor: 
•	 het vervoer bijkomstig aan land-, tuin 

of bosbouw of visteelt. Alle voormel-
de voorwaarden zijn van toepassing 
(waaronder c) en d));

•	 het vervoer van afval of grond door 
een landbouwer, in het kader van bij-
komstige grondwerken, die krachtens 
bovenvermelde regels eigenaar van de 
lading wordt op het moment dat hij 
haar in bezit neemt, voor zover dat de 
opdrachtgever niet vereist dat zij naar 
een welbepaalde plaats wordt vervoerd 
en op voorwaarde dat de landbouwer 
tijdens een controle kan aantonen dat 
hij eigenaar van de lading is. 

1 Artikel 3 b) van de Verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van soci-
ale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
3820/85 van de Raad.

Daarentegen is een vervoersvergunning 
vereist;
•	 voor het vervoer van meststoffen door 

een handelaar in meststoffen voor 
rekening van een landbouwer zonder 
dat er met die laatste een principiële 
overeenkomst bestaat voor de versprei-
ding van de mest over zijn velden. 

In geval van twijfel: 
goederen.weg@mobilit.fgov.be

Met welke nummerplaat  
moet men rijden?
De beroepsmensen van de landbouw, 
tuinbouw, bosbouw en piscicultuur die 
over een vergunning van Financiën 
beschikken die hen toelaat om te rijden 
met rode diesel die volledig is vrijgesteld 
van accijnzen schrijven hun trekker in 
met de plaat G. Voor de andere gebruikers 
is de gewone kentekenplaat vereist, of in 
voorkomend geval de “Oldtimer” num-
merplaat. 

Voor meer informatie:
http://mobilit.belgium.be/
nl/wegverkeer/inschrijving/
nummerplaten/rodeplaat/

Moet men een tachograaf instal-
leren op de landbouw- of bosbouw-
trekker om goederen te vervoeren?
Neen. Vermits landbouw- en bosbouw-
trekkers krachtens het technisch regle-
ment van de voertuigen voertuigen zijn 
waarvan de maximaal toegelaten snel-
heid niet meer bedraagt dan 40 km/u, zijn 
niet onderworpen aan de verplichting van 
de installatie van een tachograaftoestel 
op het voertuig1.  

i
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Er is er een verandering van eigenaar 
opgetreden en werd aan de loonwer-

ker opgelegd om onmiddellijk de lopende 
prestaties stop te zetten. Hij werd op 
voorhand niet op de hoogte gebracht van 
de eigenaarswissel en er werd hem geen 
opzeg betekend.

De vraag stelt zich op welke wijze de 
betrokken partijen met elkaar samen-
werkten.
•	 Bestond er een geschreven dan wel een 

mondelinge overeenkomst tussen hen? 
•	 Werd de overeenkomst afgesloten voor 

een bepaalde duur of een onbepaalde 
duur? 

•	 Was er misschien geen overeenkomst 
en werd er gewerkt met periodieke 
bestellingen voor de verschillende 
prestaties?

•	 Werden er bepalingen in de overeen-
komst of in de algemene voorwaar-
den opgenomen met betrekking tot het 
beëindigen van de overeenkomst en 
de termijn van de opzeg die eventueel 
diende te worden gegeven?

Een contract van bepaalde duur, kan in 
principe niet eenzijdig opgezegd worden. 
Dit volgt uit art. 1134, lid 2 B.W. en uit het 
adagium, pacta sunt servanda.
Een overeenkomst van bepaalde duur kan 
enkel eenzijdig worden opgezegd als de 
wet dit bepaalt of als partijen dit bedon-
gen hebben. 

Een overeenkomst van onbepaalde duur 
kan in principe door beide partijen op 
eender welk ogenblik worden opgezegd.

Dit mag echter niet op het even welke 
wijze. De opzegging mag niet worden uit-
geoefend op een manier die rechtsmis-
bruik uitmaakt. Er zal sprake zijn van 
rechtsmisbruik bij een ontijdige, beroven-
de of willekeurige opzegging zonder enige 
consideratie. Als de opzegging wordt uit-
geoefend op een wijze die rechtsmisbruik 
uitmaakt, kan de opzeggende partij tot 
schadevergoeding worden veroordeeld.

Zelfs indien zou kunnen gesteld worden 
dat strikt genomen geen opzeggingster-
mijn moet gegeven worden, tenzij uiter-
aard de overeenkomst anders bepaalt, 
neemt dit niet weg dat de opzeggende 
partij best een opzegtermijn toekent. 

Bij de opzegging van een overeenkomst 
moet de tegenpartij de mogelijkheid 
hebben om zich voor te bereiden op het 
einde van de contractrelatie. Dit volgt 
uit de plicht voorzien in art. 1134, lid 3 
B.W. Overeenkomsten moeten te goeder 
trouw worden uitgevoerd. Deze plicht is 
geschonden als de tegenpartij geen enke-
le mogelijkheid wordt geboden om zich 
voor te bereiden op het einde van de con-
tractrelatie. Indien geen of een te korte 
termijn wordt voorzien, zal de opgezegde 
partij recht hebben op schadevergoeding. 

Als er geen opzegtermijn wordt in acht 
genomen, dan kan de opzegging wellicht 
als abrupt beschouwd worden en aan-
leiding geven tot schadevergoeding. De 
opzeggende partij mag zich immers niet 
schuldig maken aan rechtsmisbruik.

Het feit dat de loonwerker helemaal 
geen opzeg werd betekend, laat staan 
een opzegtermijn, en dat hij blijkbaar 
zijn lopende verrichtingen heeft moeten 
staken, laat op het eerst zicht toe stellen 
dat zijn medecontractant de contractu-
ele betrekkingen tussen partijen op een 
onrechtmatige wijze verbroken heeft en 
dienvolgens tot schadevergoeding gehou-
den is.

Eerst zal er meer informatie moeten ver-
zameld worden omtrent de precieze con-
tractuele relatie tussen partijen vooraleer 
er verder advies kan verleend worden.

Ongeacht welke actie hij nog zou kun-
nen of willen ondernemen, raden wij de 
loonwerker wel aan om onmiddellijk zijn 
beklag te doen bij zijn medecontractant. 
Hij moet deze een aangetekend schrijven 
sturen waarin hij formeel protest aante-
kent tegen het feit dat deze zonder enige 
opzeg de contractuele relatie tussen par-
tijen opgezegd heeft en waarin hij zich 
uitdrukkelijk voorbehoudt om schadever-
goeding te vragen wegens deze onrecht-
matige verbreking.  

JURIDISCHE VRAAG
Eén van onze leden heeft ons een vraag gesteld met betrekking tot het verlies van een klant (landbouwer). 
Van de een op de andere dag verloor het lid een klant-landbouwer, die al meer dan vijf jaar gebruik maakte van de diensten van 
de loonwerker. Het betrof onder meer het zaaien, oogsten en sproeien. De fytoproducten van deze landbouwer worden eveneens 
door de loonwerker gestockeerd. Nu heeft deze landbouwer zijn velden verkocht. Hij heeft hier de loonwerker niet van in kennis 
gesteld. De kopers zijn investeerders, die reeds werken met andere loonwerkers. De verkoop is dus van de een op de andere dag 
gebeurd. Van de een op de andere dag heeft de loonwerker zijn activiteiten voor deze landbouwer moeten staken. Hij werd zelfs 
niet op de hoogte gesteld van deze verkoop. Wat kan hier aan gedaan worden?

 AnTWoord vAn onzE juridiscHE diEnsT
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✔ Meer dan 30 jaar ervaring
✔ Integral Rotor : capaciteit en eenvoud
✔ Stevige, strakke en mooi gevormde balen
✔ Power Density voorkamer

✔ Twinpact-plunjer op LSB 1290iD
 bekroond op Agribex

doeltreffend

LSB 1270KUHN, DAT IS MIJN KRACHT!

 bekroond op Agribex

www.packoagri.be PACKO AGRI WERKT UITSLUITEND MET

EEN PROFESSIONEEL DEALERNET.
KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.

NIEUWE WEBSITE
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Elke week zetten in Vlaanderen 24 
landbouwbedrijven hun activiteiten 

stop. Deze informatie komt van Wervel, 
de Werkgroep voor een Rechtvaardige en 
Verantwoorde Landbouw, die zich baseert 
op officiële statistieken. Ook de land-
bouworganisaties bevestigen dat jaarlijks 
drie procent van de landbouwbedrijven 
ermee stopt, en dat al tien jaar lang. Wer-
vel pleit voor andere landbouwvormen 
met meer toekomstkansen. 
De boodschap kwam er enkele dagen voor 
de “International Fair Trade Day”. Het 
is niet alleen in het ‘arme zuiden’ dat de 
landbouwers het hard te verduren heb-
ben, er moet gekeken worden naar de 
toekomst. Er zijn zeker nog genoeg moge-
lijkheden.
Volgens de kerncijfers Landbouw van 

Drastische daling van het aantal 
landbouwbedrijven in België

de FOD Economie waren er in 2000 nog 
61.926 landbouwbedrijven in België en in 
2012 nog maar 38.559. 
Wervel ziet nochtans mogelijkheden voor 
CSA-landbouw. CSA staat voor Commu-
nity Supported Agriculture, dat is land-
bouw gedragen door een gemeenschap. 
Voorbeelden hiervan zijn stadslandbouw, 
daktuinen, volkstuinen. 
Landbouwers stoppen omdat ze geen 
opvolgers hebben, of omdat ze te klein-
schalig zijn. Zoals in andere economische 
branches stijgen de kosten en dalen de 
marges. Naast schaalvergroting is er ook 
een tendens tot kleinschaligheid, of het 
focussen op niches of op de zogenaamde 
korte keten.
Voor onze sector van loonwerkers is die 
CSA-landbouw geen optie. Bovendien 

hebben we bedenkingen bij het areaal 
dat te weinig efficiënt wordt ingezet voor 
duurzame landbouw voor een steeds gro-
ter wordende bevolking.  
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Besluit betreffende verplichte 
keuring van spuittoestellen
Op 12 februari 2014 werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte 
keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 
november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 
9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
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Het Koninklijk Besluit heeft onder 
meer betrekking op het gebruik van 

een spuittoestel dat in een andere lid-
staat van de Europese Unie werd aange-
kocht en gaat over alle toestellen die 
geschikt zijn om gewasbeschermingsmid-
delen toe te dienen. 

Hierbij gaan we dieper in op de 
huidige vigerende wetgeving:
•	 Richtlijn 2009/128/EG van het Euro-

pees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam 
gebruik van pesticiden (artikel 8);

•	 Koninklijk besluit van 13 maart 2011 
betreffende de verplichte keuring van 
spuittoestellen en tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 10 november 
2005 betreffende retributies bepaald 
bij artikel 5 van de wet van 9 december 
2004 houdende de financiering van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen (gewijzigd door 
het KB van 07 november 2011 en het 
Koninklijk Besluit van 15 januari 2014);

•	 Ministerieel besluit van 26 april 2011 
tot erkenning van keuringsdiensten 
waaraan de taken in verband met de 
keuring van spuittoestellen door het 
Federaal Agentschap voor de Veilig-
heid van de Voedselketen overgedragen 
kunnen worden.

de keuring van spuittoestellen
Op 5 april 2011 werd in het Belgisch 
Staatsblad het Koninklijk Besluit (KB) 
van 13 maart 2011 betreffende de keu-
ring van spuittoestellen gepubliceerd. 
Dat besluit vervangt, sinds 1 mei 2011, 
het KB van 10 augustus 2004 betreffende 
de uitvoering van de verplichte keuringen 
op spuittoestellen en de betaling ervan 
en het Ministerieel Besluit (MB) van 25 
augustus 2004 betreffende de verplichte 
keuringen van spuittoestellen.
Dit besluit verandert niets aan het alge-
mene principe van de technische keuring 
van spuittoestellen zoals die in België 
bestaat sinds 1995. Er zijn echter wel een 
aantal nieuwigheden aangebracht met 
name wat het keuringsprotocol, de retri-
buties en de keuringsdiensten betreft.

Welke toestellen moeten  
worden gekeurd?
Alle toestellen die geschikt zijn om 
gewasbeschermingsmiddelen toe te die-
nen moeten om de drie jaar aan een tech-
nische keuring worden onderworpen. Een 
spuittoestel dat niet aan de controlecrite-
ria voldoet mag niet worden gebruikt.
Het KB beschrijft een keuringsmethode 
voor de volgende types van spuitoestellen:
•	 Veldspuiten en alle andere spuitoestel-

len waarvan de werking steunt op het-
zelfde principe.

•	 Boomgaardspuiten en alle andere spui-
toestellen waarvan de werking steunt 
op hetzelfde principe.

•	 Spuitapparatuur met een spuitboom in 
de tuinbouw en de sierteelt

•	 Spuittoestellen voor bodemontsmet-
ting.

Sommige spuittoestellen zijn vrijgesteld 
van de keuring (lansspuittoestellen en 
rugspuittoestellen).

Daarentegen, worden bepaalde spuit-
toestellen die vroeger onder de uitzon-
dering vielen niet meer vrijgesteld van 
keuring:
•	 Spuittoestellen die gemonteerd zijn op 

een productieketen: deze apparaten 
dienen aan de keuringsdienst gemeld 
te worden met het oog op hun keuring.

•	 Spuittoestellen voor ultra low volume 
toepassingen (UBV) en fogger: Tot op 
heden bestaat er geen methodologie 
voor de keuring van deze apparaten 
en zullen ze niet opgeroepen worden. 
De melding aan de keuringsdienst 
blijft toch verplicht.

•	 Apparaten voor de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen onder 
vaste vorm (bv. granulaten): Bij afwe-
zigheid van een controlemethodologie 
worden deze apparaten, niet opgeroe-
pen voor de keuring.

Meer informatie daaromtrent  
is beschikbaar op de  
volgende website:
•	 www.favv-afsca.fgov.be/production-

vegetale/pesticides/
•	 www.ilvo.vlaanderen.be/Default.

aspx?alias=www.ilvo.vlaanderen.be/
keuringspuittoestellen

Aan welke criteria moeten de 
spuittoestellen voldoen?
De keuringsvoorschriften zijn weergege-
ven in de bijlagen 1 en 5 bij het besluit. 
Naast de keuringsprotocollen voor veld-
spuittoestellen en boomgaardspuiten 
voert het besluit twee nieuwe protocollen 
in voor spuittoestellen voor kassen en 
spuittoestellen voor bodemontsmetting.
De keuringsvoorschriften zijn ingedeeld 
in drie categorieën al naargelang van de 
invloed ervan op de goede werking van 
het toestel:
•	 Deel A: deze voorschriften moeten 

worden nageleefd opdat het spuittoe-
stel conform zou worden verklaard. De 
non-conformiteiten moeten binnen 4 
maand worden verholpen. Als dat niet 
gebeurt, mag het spuittoestel niet meer 
worden gebruikt.

•	 Deel B: niet-naleving van deze voor-
schriften heeft niet tot gevolg dat het 
spuittoestel nonconform wordt ver-
klaard maar de non-conformiteiten 
moeten wel verholpen zijn tegen de vol-
gende driejaarlijkse keuring. Als dat 
niet zo is, leidt dat tot non-conformiteit 
van het spuittoestel.

•	 Deel C: niet-naleving van deze voor-
schriften heeft niet tot gevolg dat het 
spuittoestel nonconform wordt ver-
klaard. Het gaat om aandachtspunten 
die door de eigenaar moeten worden 
opgevolgd om de goede werking en het 
behoud van de goede toestand van het 
toestel te verzekeren.

Er wordt een zelfklevend vignet aan-
gebracht op het spuittoestel om aan te 
geven dat het spuittoestel bij de keuring 
heeft voldaan. Er wordt een gedetailleerd 
keuringsverslag overhandigd aan de eige-
naar van het toestel.
Een spuittoestel dat bij de keuring heeft 
voldaan mag gedurende 3 jaar worden 
gebruikt.

Waar en wanneer hebben  
de keuringen plaats?
De eigenaar van een spuittoestel krijgt 
een oproeping waarin hem wordt 
gevraagd zijn spuittoestel voor keuring 
aan te bieden op het tijdstip en de plaats 
die worden vastgesteld door de keu- >
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ringsdienst waarvan hij afhangt. Het 
ontbreken van de oproeping voor de keu-
ring ontheft de eigenaar niet van de ver-
plichting om zijn spuittoestel aan de keu-
ring te onderwerpen. Hij moet in
dat geval uit eigen beweging de keurings-
dienst contacteren.
Ter herinnering volgt hier een overzicht 
van de toegangscriteria die moeten wor-
den nageleefd wanneer het spuittoestel ter 
keuring wordt aangeboden:
•	 het spuittoestel moet werkend zijn. 

De aanbieder moet het toestel in sta-
tionaire toestand kunnen laten spui-
ten en de druk kunnen laten variëren 
binnen het drukbereik van de spuit-
machine (manueel spuiten);

•	 het spuittoestel moet goed uitge-
spoeld en gereinigd zijn (het verspo-
ten water mag geen gewasbescher-
mingsmiddelen meer bevatten);

•	 de spuittank dient voor drie vierden 
met zuiver water gevuld te zijn;

•	 het spuittoestel mag geen lekken ver-
tonen;

•	 bewegende onderdelen (aftakas, ket-
ting, aandrijfriem en ventilator) moe-
ten voorzien zijn van een functionele 
beschermkap;

•	 de bevestigingspunten van het spuit-
toestel aan de trekker en van de 
spuitboom aan het chassis moeten in 
goede staat zijn;

•	 als een spuittoestel origineel is uitgerust 
met een ventilator, dient deze te kunnen 
worden uitgeschakeld bij de toestellen.

Als die criteria niet zijn nageleefd wordt 
het spuittoestel de toegang tot de keuring 
geweigerd.
De verkoop van een spuittoestel moet 
binnen 30 dagen aan de keuringsdienst 
worden gemeld door de verkoper en de 
koper samen, bij middel van het formulier 
dat als bijlage 2 bij het besluit is gevoegd.
Een spuittoestel dat niet meer wordt 
gebruikt moet buiten gebruik worden 
gesteld door de spuitboom of de spuit-
kroon te demonteren. De buitengebruik-
stelling van een spuittoestel moet door 
de eigenaar ervan binnen 30 dagen aan 
de keuringsoverheid worden gemeld bij 
middel van het formulier dat als bijlage 
3 bij het besluit is gevoegd. Als dat niet 

gebeurt moet het spuittoestel aan de keu-
ring worden onderworpen.

Wie keurt de spuittoestellen?
De technische keuring van spuittoestel-
len valt onder de bevoegdheid van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen (FAVV). De prakti-
sche uitvoering van de controles is echter 
overgedragen aan keuringsdiensten die 
door de Minister erkend zijn. Om erkend 
te kunnen worden moeten die diensten 
voldoen aan een aantal voorwaarden. Zij 
moeten onder meer geaccrediteerd zijn 
op basis van ISO-norm 17020 en garande-
ren dat er geen sprake is van belangen-
vermenging.

Twee keuringsdiensten zijn erkend 
voor de uitvoering van de keuring van 
spuittoestellen:
•	 Instituut	voor	Landbouw-	en	 

Visserijonderzoek (ILVO)
 Eenheid Technologie & Voeding – 

Agrotechniek
 Burgemeester Van Gansberghelaan 115
 9820 Merelbeke-Lemberge
 tel: 09 272 27 57 - fax: 09 272 28 02
 E-mail: 
 keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

•	 Centre	wallon	de	Recherches	 
agronomiques	(CRA-W)

 Département Productions et Filières
 Unité Machines et infrastructures  

agricoles
 Chaussée de Namur, 146
 5030 Gembloux
 tel: 081 627 168 - fax: 081 615 847
 E-mail: 
 servicepulverisateur@cra.wallonie.be

Het ILVO is belast met de keuringen in de 
provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaan-
deren, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Lim-
burg en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.
Het CRA-W is belast met de keuringen in 
de provincies Henegouwen, Luik, Luxem-
burg, Namen en Waals-Brabant.

Hoeveel kosten de keuringen?
De retributies voor de keuring zijn vast-
gelegd in bijlage 9 bij het besluit en moe-
ten worden betaald aan de keurings-
dienst voordat de keuring plaatsvindt. 
De retributies worden jaarlijks aan de 
index aangepast. 

Mag een in een andere Lidstaat 
van de Europese unie aangekocht 
spuittoestel op het Belgische 
grondgebied gebruikt worden?
Een spuittoestel dat in een andere Lid-
staat aangekocht wordt mag op het Bel-
gische grondgebied gebruikt worden 
indien het over een gunstig keuringsver-
slag beschikt uitgereikt door de bevoegde 
overheid van een Lidstaat van de Euro-
pese Unie of door zijn afgevaardigde. 
De geldigheid van dit keuringsverslag is 
beperkt tot drie jaar na zijn uitreiking, in 
overeenstemming met het keuringsinter-
val van toepassing in België.
Een kopie van het keuringsverslag uitge-
reikt in die Lidstaat moet aan het formu-
lier van verkoopsverklaring toegevoegd 
worden.  

Bijkomende informatie
SPUIT.cb@favv.be

i

>
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<R I J B E W I J Z E N

1 Artikel 4, 12° van het koninklijk besluit van 23 
maart 1998 betreffende het rijbewijs;

2 Artikel 20, § 3 van het koninklijk besluit van 
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

3 Artikel 4, 12° van het koninklijk besluit van  
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

4 Het voertuig voor traag vervoer wordt begre-
pen in de zin van artikel 1, §2, 75 van het ko-
ninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en 
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen: 
het gaat om auto’s die, wegens bouw en oor-
sprong, een nominale maximumsnelheid van 
ten hoogste 40 km/u kunnen bereiken, alsook 
om de aanhangwagens die door deze voertui-
gen worden, getrokken. Elke verbouwing die 
voor gevolg heeft dat deze maximumsnelheid 
kan worden overschreden, ontneemt aan der-
gelijk voertuig zijn hoedanigheid van voertuig 
voor traag vervoer.

Met welk rijbewijs mag men rijden met 
een landbouw- of bosbouwtrekker?

Wanneer de landbouw- 
of bosbouwtrekker 
gebruikt wordt in de 
landbouw-, tuinbouw-, 
bosbouw- of visteelt 
(bijkomstig vervoer 
wordt beschouwd 
als een activiteit die 
verband houdt met de 
landbouw-, bosbouw- 
of visteeltexploitatie), is 
het rijbewijs G vereist. 

E r bestaan twee vrijstellingen op deze 
verplichting1 om titularis te zijn van 

een rijbewijs G of enig ander rijbewijs:
•	 voor bestuurders geboren vóór 1 okto-

ber 1982;
•	 voor bestuurders die niet zijn inge-

schreven in het bevolkingsregister, het 
vreemdelingenregister of het wachtre-
gister van een Belgische gemeente.

Anderzijds laten de rijbewijzen B, B+E, 
C1, C1+E of C eveneens toe om, in het 
kader van de landbouw-, tuinbouw-, bos-
bouw of visteelt, landbouw- of bosbouw-
trekkers te besturen met een maximale 
toegelaten massa gelijk aan die van de 
auto’s die onder de dekking van die rijbe-
wijzen mogen bestuurd worden2. 
•	 Wanneer de landbouwtrekker wordt 

gebruikt buiten de landbouw- of bos-
bouw, moet de bestuurder van dergelijk 
voertuig titularis zijn van een rijbewijs 

B, B+E, C1, C1+E, C of C+E volgens 
de maximale toegelaten massa van 
het voertuig.

Er bestaan twee vrijstellingen3 op deze 
verplichting om titularis te zijn van een 
rijbewijs van een van deze categorieën:
•	 voor de bestuurders die zijn geboren 

vóór 1 oktober 1982 voor zover het om 
een voertuig voor traag vervoer gaat 
(hetgeen in principe het geval is met 
een landbouwtrekker: de maximale 
snelheid naar bouw en oorsprong van 
deze voertuigen is niet hoger dan 40 
km/u4);

•	 voor de bestuurders die niet zijn 
ingeschreven in het bevolkingsre-
gister, het vreemdelingenregister of 
het wachtregister van een Belgische 
gemeente voor zover het gaat om een 
voertuig voor traag vervoer (zelfde 
opmerking).  
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> AANGIFTE ARBEIDSONGEVAL

Aangifte arbeidsongeval
Wij herhalen hieronder de procedure die dient te worden gevolgd voor de aangifte van een 
arbeidsongeval. Op 10 april 2014 is in het Belgisch Staatsblad een nieuw koninklijk besluit 
verschenen betreffende de wijzigingen van de wijze en van de termijn van aangifte van lichte 
arbeidsongevallen. 

Wie doet de aangifte?
De verklaring wordt opgesteld door de werkgever maar kan even-
eens door het slachtoffer worden ingediend. Enkel de verzekeraar is 
bevoegd om te beslissen of het ongeval al dan niet als een arbeidsonge-
val wordt beschouwd.

Aan wie?
De werkgever doet aangifte van het ongeval bij de verzekeraar bij wie 
hij een (verplichte) arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten. Hij 
mag het arbeidsongeval rechtstreeks bij de verzekeraar aangeven of via 
de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be.

 dE AAnGifTE vAn EEn ArBEidsonGEvAL diEnT BinnEn dE 
 8 dAGEn TE GEBEurEn:

> 

> 

Wat verstaat men onder 
arbeidsongeval?
De wet beschouwt als arbeidsongeval elk 
ongeval dat een werknemer tijdens en 
door het feit van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst overkomt, dat een 
letsel veroorzaakt en waarvoor een plot-
selinge gebeurtenis kan aangewezen wor-
den. Wordt eveneens als een arbeidsonge-
val aanzien, het ongeval dat zich voordoet 
op de weg van en naar het werk

Hoe gebeurt de aangifte van een 
arbeidsongeval ?
Met behulp van een aangifteformulier 
voor arbeidsongevallen of via de portaal-
site van de sociale zekerheid. Voor de 
ongevallen die een arbeidsongeschikt-
heid van minder dan vier dagen tot gevolg 
hebben en indien de werknemer het werk 
al heeft hervat op het ogenblik van de 
aangifte, volstaat een vereenvoudigde 
aangifte (enkel mogelijk via de portaal-
site van de sociale zekerheid).

Andere documenten die moeten worden 
ingediend
Zodra de werkgever een medisch attest ont-
vangt, dient hij dat aan de verzekeraar te 
bezorgen, evenals een loonfiche:
•	 Binnen de 30 dagen na het ongeval of 

na het begin van de arbeidsongeschikt-
heid indien het ongeval zeker of waar-
schijnlijk een permanente arbeidson-
geschiktheid of een fatale afloop tot 
gevolg heeft.

•	 Binnen de 10 dagen indien de verze-
keraar, de slachtoffers of de sociale 
inspecteurs het vragen.

•	 Binnen de 10 werkdagen die volgen op 
de periode van 30 dagen na het onge-
val of na het begin van de arbeidson-
geschiktheid, indien het ongeval een 

gedeeltelijke of volledige arbeidsonge-
schiktheid van meer dan 30 dagen tot 
gevolg heeft.

Welke maatregelen dient de 
werkgever te nemen als er een 
ongeval gebeurt?
Afhankelijk van de ernst van het ongeval 
moet de werkgever:
1. Een arbeidsongevallensteekkaart 

opstellen voor elk ongeval dat een 
arbeidsongeschiktheid van minstens 
vier dagen tot gevolg heeft

 De externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (EDPBW) 
wordt belast met het onderzoek en het 
invullen van de steekkaart. Het formu-
lier voor de aangifte van een arbeidson-
geval mag de arbeidsongevallensteek-
kaart vervangen op voorwaarde dat de 
gegevens nodig om de steekkaart op te 
stellen, op het aangifteformulier wor-
den ingevuld. De werkgever moet de 
arbeidsongevallensteekkaarten of de 
kopies van de formulieren gedurende 
ten minste tien jaar bewaren.

2. Onmiddellijk aangifte doen van zeer 
ernstige arbeidsongevallen

 Onder zeer ernstig ongeval wordt 
verstaan: een dodelijk ongeval of een 
ongeval dat een permanent letsel tot 
gevolg heeft. De werkgever is verplicht 
aangifte te doen van de zeer ernstige 
arbeidsongevallen bij de arbeidsinspec-
tie. Deze aangifte moet volgende infor-
matie bevatten:
- De naam en het adres van de 

werkgever van het slachtoffer;
- De naam van het slachtoffer;
- De datum en plaats van het ongeval;
- De vermoedelijke gevolgen;
- Een korte beschrijving van de 

omstandigheden.

3. Een verslag over ernstige arbeidson-
gevallen opstellen en analyseren

 Ernstige arbeidsongevallen zijn de 
zeer ernstige arbeidsongevallen waar-
aan ook de arbeidsongevallen zijn 
toegevoegd die een tijdelijk letsel heb-
ben veroorzaakt (bijvoorbeeld won-
den en letsels met verlies van weefsel 
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die leiden tot arbeidsongeschiktheid, 
botbreuken, amputaties, acute ver-
giftigingen, brandwonden die leiden 
tot verschillende dagen arbeidsonge-
schiktheid, …). Er zijn voorbeelden 
opgenomen in het aangifteformulier.

 In de groene sectoren wordt een onge-
val vaak als ernstig omschreven. Na 
een ernstig ongeval moet er een onder-
zoek worden ingesteld, een verslag 
opgesteld en dienen er maatregelen te 
worden genomen om te voorkomen dat 
het ongeval zich herhaalt. Indien het 
bedrijf deze verplichtingen niet naleeft 
kan de arbeidsinspectie een expert 
aanstellen. Deze verplichtingen dienen 
te worden vervuld door de werkgever 
of de EDPB. Volgens de wet moet de 
werkgever samenwerken met de EDPB 
of de expert zodat zij een analyse van 
het ongeval kunnen uitvoeren en een 
verslag kunnen opstellen.

Wat moet er gebeuren bij een 
ernstig ongeval?
1. Het ongeval aangeven binnen de acht 

dagen
2. Een gedetailleerd verslag opstellen
 Dit verslag moet binnen de 10 dagen 

aan de arbeidsinspectie bezorgd wor-

den. Het bevat twee luiken: het eerste 
moet ingevuld worden door de EDPB 
en het tweede door de werkgever. 
l’employeur.

 Het eerste deel van het verslag bevat 
onder andere een beschrijving van het 
ongeval en de geformuleerde aanbeve-
lingen om een herhaling van de feiten 
te vermijden.

 Het tweede deel, dat door de werkgever 
ingevuld wordt, moet de maatregelen 
bevatten die weerhouden werden door 
de werkgever om een herhaling van het 
ongeval te vermijden.

 Als het verslag niet intijds klaar kan 
zijn, kan een voorlopig verslag volstaan. 
De vertraging zal echter geargumen-
teerd moeten worden en aanvaard door 
de arbeidsinspectie.

3. Bewarende maatregelen ondernemen
 De werkgever moet, op basis van de 

raadgevingen van de EDPB, maatrege-
len treffen om soortgelijke ongevallen 
te vermijden.

 In bepaalde gevallen zal een door de 
arbeidsinspectie aangewezen expert 
de nodige verplichtingen vervullen 
nadat zich een ernstig arbeidsongeval 
heeft voorgedaan. De aanbevelingen 

die de expert in zijn verslag heeft ver-
meld worden over het algemeen door 
de arbeidsinspectie aan het bedrijf 
opgelegd.

 Er zal een expert worden aangesteld 
indien het bedrijf binnen de gestelde 
termijn geen gedetailleerd verslag 
heeft overgemaakt, in geval van zeer 
ernstige arbeidsongevallen, in geval 
van illegale situaties, …

Het bijzonder geval van de  
“lichte ongevallen”
Zoals hierboven uitgelegd, moet de werk-
gever alle arbeidsongevallen aangeven. In 
de praktijk geven de werkevers de lichte 
ongevallen, die geen kosten met zich mee-
brengen, niet altijd aan. Het ontbreken 
van een aangifte kan schadelijk zijn voor 
het slachtoffer indien zijn gezondheid 
achteruitgaat ten gevolge van het lichte 
ongeval. In dat geval wordt het veel moei-
lijker of zelfs onmogelijk om aan te tonen 
dat het ongeval heeft plaatsgevonden.
Een nieuw koninklijk besluit betreffende 
de wijzigingen van de wijze en van de 
termijn van aangifte van lichte arbeids-
ongevallen is op 10 april 2014 in het 
Belgisch Staatsblad verschenen (Bron: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg). >
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> DéCLARATION D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL

Wat is een licht ongeval?
Een licht ongeval leidt noch tot loonver-
lies, noch tot (tijdelijke of permanente) 
werkonbekwaamheid) voor het slachtof-
fer. Het vraagt niet meer dan de verzor-
ging die onmiddellijk na het ongeval kan 
toegediend worden op de plaats van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
(het gaat hier over de verzorging uitge-
voerd door de EHBO-verantwoordelijke 
van de onderneming).

Registratie	van	de	lichte	ongevallen
De vrijstelling van de verplichting van 
aangifte is enkel toegestaan indien het 
lichte ongeval werd ingeschreven in het 
register van de EHBO-interventies.
Deze registratie moet het de slachtoffers 
mogelijk maken om de elementen aan te 
brengen die het bestaan van het ongeval 
kunnen bewijzen indien hun toestand 
erger wordt in de tijd (bv. een kleine 
wonde die gaat ontsteken en die uiteinde-
lijk toch moet verzorgd worden door een 
geneesheer).
In dat geval moet het ongeval toch nog als 
arbeidsongeval aangegeven worden bij de 
arbeidsongevallenverzekeraar opdat de 

kosten die er uitvloeien vergoed kunnen 
worden.
De werknemer die de interventie gedaan 
heeft in het kader van de eerste hulp 
moet een aantal elementen in het regis-
ter opnemen:
•	 de naam van het slachtoffer;
•	 de naam van de hulpverlener die de 

eerste hulp heeft toegediend;
•	 de plaats, de datum, het uur, de 

beschrijving en de omstandigheden 
van het ongeval. Dit is essentieel in 
het kader van de aangiftevrijstelling 
van het arbeidsongeval en het behoud 
van het bewijselement ingeval van een 
latere verergering van de toestand van 
het slachtoffer;

•	 de datum en het uur van de interventie; 
•	 de aard van de interventie (aard van de 

kwetsuren, type en middelen van eerste 
hulp, eventuele opvolging, …);

•	 de identiteit van eventuele getuigen.
De registratie moet uiteraard zo snel 
mogelijk na de interventie gebeuren, om 
te voorkomen dat de geregistreerde infor-
matie niet correct zou zijn. 
Als de werkgever nalaat het lichte ongeval 
te registreren, geldt de aangiftevrijstel-
ling niet. Het ongeval zal dan in principe 
wel aan de arbeidsongevallenverzekeraar 
moeten worden aangegeven.
Er moet dus steeds een spoor van het lich-
te ongeval terug te vinden zijn, hetzij via 
de registratie, hetzij via de aangifte.  

>
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> A C T U E E L

Crelan wordt een Belgische bank met
een 100% coöperatieve verankering
De aandeelhouders van Crelan hebben een akkoord bereikt: de coöperatieve Kassen van Crelan 
zullen de 50%-participatie van het Franse Crédit Agricole overkopen. Lanbokas, Agricaisse en 
de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet zullen dus voor 100% aandeelhouders 
van Crelan worden. De operatie heeft de goedkeuring gekregen van de NBB. De overdracht zal 
plaatsvinden op 22 juni 2015, na het nihil obstat van de NBB en de ECB. Dan zal Crelan dus 
een 100% Belgische bank, met 100% coöperatieve verankering zijn. 

Luc Versele, CEO Crelan: “Crelan 
wordt op 22 juni 2015 een 100% Bel-

gische bank met een 100% coöperatie-
ve verankering. De meer dan 260.000 
coöperanten worden dus de enige eige-
naars van de bank. Tegen die datum 
willen we het eigen vermogen van de 
bank versterken door een verhoging 
van ons coöperatief kapitaal met 200 
miljoen euro. We hebben dus 14 maan-
den om deze operatie te doen slagen.
Vandaag, minder dan twee maanden 
na de start van onze actie, is het coö-
peratief kapitaal reeds toegenomen 
met meer dan 70 miljoen. We zitten dus 
nu al een eind voor op het gunstigste 
schema. 
De Nationale Bank za l 
haar nihil obstat geven als 
ze vaststelt dat de actie 
geslaagd is en de bank aan 
alle prudentiële en gover-
nance voorwaarden voldoet. 
Vandaag voldoen wij reeds 
aan de strengste kapitaal-
vereisten. Dit zal ook zo zijn 
tijdens en na deze operatie. 
We zijn solide, solvabel en rendabel 
genoeg om onze eigen weg te gaan. Ik 
kijk dan ook met heel veel vertrouwen 
de toekomst van onze 100% Belgische en 
coöperatieve bank tegemoet.” 

crelan: 100% Belgisch en  
100% coöperatieve verankering 
Crelan heeft al sinds de jaren zestig 
een coöperatieve inslag, toen het toen-

malige parastatale NILK, de voorloper 
van Landbouwkrediet, een partnership 
aangegaan is met de coöperatieve Kas-
sen, Lanbokas en Agricaisse. Deze coö-
peratieve Kassen werden opgericht om 
enerzijds de landbouwersgemeenschap 
te federeren voor hun financiële behoef-
ten, maar ook om het activiteitenspec-
trum van Landbouwkrediet via een net 
van zelfstandigen uit te breiden. Toen 
al leefde het coöperatieve gedachtegoed 
heel sterk. Het was voor de bank een 
manier om een duurzame en persoonlij-
ke relatie met haar klanten aan te gaan. 
De coöperatieve Kassen vormen dus de 
rode draad doorheen de geschiedenis 
van de bank, al meer dan 50 jaar. 

Bij de privatisering van het parastale 
NILK in 1992 werden ze dan ook, na 
de Federale Participatiemaatschappij, 
de logische aandeelhouders van de NV 
Landbouwkrediet. Sinds 1993 werd het 
aandeelhouderschap, na terugtrekking 
van de Federale Participatiemaatschap-
pij, aangevuld met externe partners, 
eerst Swiss Life en Bacob (later Artesia 
en nog later Dexia), en sinds 2003 met 
het Franse Crédit Agricole. De coöpera-

tieve Kassen hebben er met succes voor 
geijverd dat een externe partner nooit 
de meerderheid binnen het aandeelhou-
derschap zou bekomen. 
Vandaag hebben de coöperatieve Kas-
sen met de Franse aandeelhouders een 
overeenkomst gesloten waardoor zij op 
22 juni 2015 de enige aandeelhouder van 
de bank worden. Aldus wordt Crelan niet 
alleen 100% Belgisch, maar is de coöpe-
ratieve verankering ook totaal.

Een nieuwe structuur  
vanaf 22 juni 2015
Luc Versele: “Sinds 2003 heeft Crelan 
een mooi groeiverhaal geschreven. We 
hebben in ons strategisch plan 2003 

gekozen voor een gestage, 
maar solide groei. Ik denk 
dat we daar heel succes-
vol in geslaagd zijn, en dit 
dankzij de aanwezigheid van 
onze Franse aandeelhou-
ders. Ik wil hen hiervoor dan 
ook zeer hartelijk danken. 
Door de fusie Landbouw-

krediet-Centea is de groep Crelan een 
belangrijke speler geworden op de Bel-
gische financiële markt. Onze meer dan 
3.500 medewerkers zijn erin geslaagd 
om het aantal klanten jaarlijks te laten 
aangroeien tot nu meer dan 1,2 miljoen. 
Ook het aantal coöperanten, klanten 
die ingeschreven hebben op ons unieke 
Fidelio-concept, neemt van jaar tot jaar 
toe en bedraagt nu al meer dan 260.000. 
Het coöperatief kapitaal bedraagt op 30 

Luc VErsELE, cEO crELAN 

“Ik kijk met heel veel vertrouwen de 
toekomst van onze 100 % Belgische en 

coöperatieve bank tegemoet”.
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Crelan wordt een Belgische bank met
een 100% coöperatieve verankering

maart 2014 680 miljoen, op een geconso-
lideerd eigen vermogen van 1,2 miljard 
euro. 
Crelan is de enige niet-grootbank die 
zowel particulieren, ondernemingen 
als de sector van de land- en tuinbouw 
bedient. De bank verstrekt jaarlijks voor 
meer dan 2,4 miljard euro kredieten. 
De groep Crelan beheert voor bijna 20 
miljard euro deposito’s en 15 miljard 
euro kredieten. Het balanstotaal op 
31/12/2013 bedraagt 22 miljard euro.
De bank en de groep volgen en anticipe-
ren uiteraard ook de snelle ontwikkelin-
gen in de bankensector. Zo beschikken 
onze klanten, naast een gepersonali-
seerde service via onze zelfstandige kan-
toorhouders, over een uitstekende en 
transparante online-applicatie en zal 
heel binnenkort ook de eerste Crelan 
mobile banking app worden gelanceerd. 
De bank en de groep hebben een strate-
gisch plan uitgewerkt dat het mogelijk 
maakt de toekomst met bijzonder veel 
vertrouwen tegemoet te zien. De nieuwe 
structuur van ons aandeelhouderschap 
geeft de gelegenheid aan alle Belgische 
spaarders, beleggers en kredietklanten 
om zich te blijven richten tot een gezon-
de, 100% Belgische bank.” 

Een nieuwe voorzitter  
van de raad van Bestuur 
Jean-Pierre Dubois, huidige voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Agricais-
se, co-gedelegeerd bestuurder van de 
Federatie van de Kassen van het Land-
bouwkrediet, en ondervoorzitter van 
de Raad van Bestuur van Crelan, wordt 
de nieuwe voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Crelan. Hij zal zijn func-
tie binnenkort opnemen. De Raad van 
Bestuur zal in de komende maanden ook 
versterkt worden met een aantal externe 
bestuurders. 
Jean-Pierre Dubois is al sinds 1998 
bestuurder en sinds 2005 voorzitter 
van de coöperatieve Kas Agricaisse. Hij 
zetelt al meer dan 10 jaar in de Raad van 
Bestuur van Crelan. 
Jean-Pierre Dubois: “Crelan heeft 
de voorbije jaren een mooi groeipar-
cours afgelegd en als lid van de Raad 
van Bestuur van Crelan en voorzit-

ter van Agricaisse heb ik dit van heel 
nabij gevolgd en gesteund. Vandaag zijn 
wij klaar voor een nieuwe stap in de 
geschiedenis van onze bank: Crelan gaat 
binnenkort als 100% Belgische coöpera-
tieve bank door het leven. Al jaren zijn 
wij een bank met een sterke coöperatie-
ve verankering en al jaren leggen wij de 
nadruk op gezond en transparant ban-
kieren. Het coöperatieve gedachtegoed 
is ons zeer dierbaar en nu de coöpera-
tieve Kassen de enige aandeelhouders 
van Crelan zullen worden, zullen wij dit 
nog meer laten doorwegen in het beleid 
van de bank. De klant staat voorop, de 
bank luistert naar de klant en naar zijn 
wensen. Bij ons is de klant geen num-

mer. Dat is de filosofie waarin ik geloof 
en waarop ik heel sterk de nadruk wil 
leggen als ik de nieuwe voorzitter van 
Crelan zal worden.” 

van staatsbank tot solide private 
bank van eigen bodem 
Het bancaire landschap is de laatste 
jaren behoorlijk dooreen geschud. Ver-
schillende financiële stormen brachten 
aanzienlijke schade toe aan gevestigde 
waarden. In deze woelige tijden bleef 
Crelan stevig overeind. Meer nog, Crelan 
trotseerde, alleen en zonder staatssteun, 
de concurrentie en werkte aan een ste-
vig groeiplan en aan een verdere lokale 
verankering.  

Luc Versele, CEO Crelan 
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Voor een grote meerderheid zijn het 
dezelfde bedrijven die vijf jaar aan 

een stuk opgevolgd werden. We hebben 
anderzijds geen rekening gehouden met 
specifieke bedrijven gespecialiseerd in 
tuinbouw of fruitteelt omdat deze over 
specifieke machines beschikken. Naast 
de gegevens omtrent de machines van de 
landbouwer, hebben we ook rekening 
gehouden met eventuele huurkosten voor 
machines, alsook machineringkosten en 
kosten afkomstig van werkzaamheden 
uitgevoerd door derden. Onze boekhou-
dingen analyseren de kosten van werk-
zaamheden door derden, en dit voor de 
verschillende teelten aanwezig op het 
bedrijf.

verdeling van de 
mechanisatiekosten
In 2012, en gemiddeld gezien, hebben 
de landbouwbedrijven uit ons staal 
bijna 35.000 € geïnvesteerd in hun eigen 
mechanisatie (tabel 1). Het materiaal 
omvat alle tractoren, machines, melkuit-
rusting, klein gerief… Men ziet dat het 
totaal van de brandstof- en onderhouds-
lasten op hetzelfde niveau zit dan de 
afschrijvingskosten. Begin 2011 gingen 

Analyse van werkzaamheden  
uitgevoerd door derden voor  
rekening van landbouwbedrijven
O. Miserque, SPW / DGOARNE / Direction de l’Analyse Economique Agricole

1 DAEA: Direction de l’Analyse Economique Agricole

Onze landbouwteelten zijn tegenwoordig sterk gemechaniseerd en de landbouwers beschikken 
over verschillende mogelijkheden om deze werkzaamheden uit te voeren. Zij kunnen ofwel inves-
teren in eigenmachines, ofwel beroep doen op een machinering, ofwel machines gaan huren, of 
beroep doen op derden, in de meeste gevallen een loonwerker. Dit artikel heeft onder andere 
betrekking tot dit laatste punt. We hebben de gegevens afkomstig van meer dan 450 boekhou-
dingen uit het netwerk van de DAEA1 geanalyseerd, voor de jaren 2008 tot 2012.

de brandstofprijzen fors naar omhoog, 
waardoor deze post sterk omhoog ging, 
net als anderen, zoals de onderhouds-
kosten. Tijdens de laatste vijf jaar werd 
de brandstofpost gekenmerkt door de 
grootste prijsschommelingen, met een 
duidelijke invloed op het totaal van de 
mechanisatiekosten (tabel 1).

Tabel 1. detail van de kosten voor alle machines van een 
landbouwbedrijf (€/bedrijf).

jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Afschrijving (€)
% tot

13.401 
46%

13.790 
49%

14.685
48%

14.914 
44%

15.351
44%

Intrest (€)
% tot

3.624
12%

3.817
14%

3.908
13%

4.198
13%

4.199
12%

Brandstof (€)
% tot

5.723
20%

3.962
14%

4.965
16%

6.334
19%

7.238
21%

Onderhoud (€)
% tot

6.023
21%

5.987
21%

6.713
22%

7.432
22%

7.399
21%

Verzekering (€)
% tot

559
2%

582
2%

618
2%

665
2%

680
2%

Totaal (€) 29.330 28.138 30.891 33.543 34.867

Naast het gebruik van zijn eigen machi-
nes kan de landbouwer ook lid zijn van 
een machinering, machines huren of 
beroep doen op derden, in de meeste 
gevallen een loonwerker. Deze lasten 
worden bijgeteld bij het geheel van de 
mechanisatiekosten, alhoewel er naast 
zuivere mechanisatiekosten ook perso-
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neelskosten komen bij kijken, zeker bij 
het inschakelen van derden. De laas-
te jaren ziet men een snelle toename 
van de huur- en/of machineringkosten, 
alhoewel deze nog beperkt blijven ten 
opzichte van de kost van werken uit-
gevoerd door derden (tabel 2). In 2011 
werd een stijging van de ‘buitenshui-
ze’ mechanisatiekosten (totaal van de 
huren, machineringen en werkzaamhe-
den uitgevoerd door derden) waargeno-
men. Dit kan waarschijnlijk ook gelinkt 
worden aan een stijging van de prijzen 
voor olieproducten, waardoor loonwer-
kers onder andere genoodzaakt werden 
hun tarieven aan te passen. (tabel 2)

Alhoewel de machines meestal lasten 
betekenen, hebben sommige landbouw-
bedrijven ervoor gekozen om ook af 

Tabel 2. Gemiddelde kost bij het huren van machines of  
bij werkzaamheden uitgevoerd door derden.

jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Huur/Machinering  
(€/bedrijf)

810 978 1.860 2.617 2.913

Werkzaamheden door  
derden (€/bedrijf)

12.316 11.988 11.772 13.052 13.232

Totaal (€) 13.126 12.967 13.633 15.669 16.146

Tabel 3. Gemiddelde inkomsten van werkzaamheden  
voor derden (€/bedrijf).

jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Inkomsten werkzaam heden 
voor derden

1.828 1.850 1.561 2.124 1.855

>
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en toe werkzaamheden uit te voeren 
voor anderen, om extra omzet te kun-
nen waarborgen voor het landbouwbe-
drijf. Als deze bedragen te groot worden 
en dat de voornamelijkste activiteiten 
van het landbouwbedrijf gewijzigd wor-
den, wordt met deze niet meer rekening 
gehouden binnen ons boekhoudkundig 
netwerk. Men neemt geen veranderingen 
waar voor dit aspect binnen de gevolgde 
bedrijven (tabel 3).

Als men rekening houdt met enerzijds de 
lasten afkomstig van eigen mechanisatie 
op het landbouwbedrijf, rekening hou-
dend met de mindering door de inkom-
sten door werkzaamheden voor derden en 
anderzijds met de lasten afkomstig van 
mechanisatiekosten door derden, bekomt 
men een jaarlijks totaal van ongeveer 
50  000 € (Tabel 4). De inschakeling van 
derden om mechanisatiewerkzaamheden 
uit te voeren vertegenwoordigt ongeveer 
een derde van de totale mechanisatie-
kosten.

Tabel 4. Algemene balans van de mechanisatiekosten  
(€/bedrijf).

jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Eigen mechanisatie
% tot

27.502
68%

26.287
67%

29.330
68%

31.419
67%

33.012
67%

Mechanisatie door derden
% tot

13.126
32%

12.967
33%

13.633
32%

15.669
33%

16.146
33%

Totaal (€) 40 628 39 254 42 963 47 088 49 158

Tabel 5.  Kenmerken van de landbouwbedrijven volgens hun 
specialisatie.

Akkerbouw Melkvee vleesvee

Aantal (gemiddeld/jaar) 48 90 101

Landbouwoppervlakte (ha) 93,9 63,6 77,6

Werkkrachten (aantal) 1,3 1,9 1,7

Melkkoeien (aantal) 0,1 64,7 0,1

Zoogkoeien (aantal) 7,7 3,5 72,7

> Beroep op derden
Bijna alle landbouwers uit ons eigen net-
werk (97,7%) hebben minstens één keer 
per jaar beroep gedaan op de diensten 
van derden, meestal een loonwerker. De 
bedragen uitbetaald aan derden verte-
genwoordigen meer dan één vierde van 
de mechanisatie uitgaven van een land-
bouwbedrijf, met een jaarlijks bedrag 
van ongeveer 13 000 €. Dit bedrag komt 
neer op ongeveer 155 €/ha nuttige land-
bouwoppervlakte. Deze waarde is afhan-
kelijk van het type landbouwbedrijf en 
bepaalde werkzaamheden, zoals oogst-
werkzaamheden, worden dikwijls uitbe-
steed aan loonwerkers. Dit bedrag omvat 
de werkzaamheden uitgevoerd door 
loonwerkers, de industrie (levering van 
suikerbieten en cichorei bijvoorbeeld) en 
andere landbouwers (met uitzondering 
van de machineringen).

Om de invloed per typelandbouwbedrijf 
te analyseren kan men een onderscheid 
maken tussen de akkerbouwbedrijven, 

de melkveebedrijven en de vleesveebe-
drijven. De voornaamste eigenschappen 
van de landbouwbedrijven volgens hun 
categorie tonen duidelijk aan de ver-
schillen zowel op gebied van landbouw-
oppervlakte, als aantal dieren of aantal 
werkkrachten (tabel 5). Deze landbouw-
bedrijven bevinden zich ook meestal in 
verschillende landbouwgebieden.

Voor elk type landbouwbedrijf kan men 
gemiddelde lasten berekenen voor het 
huren van machines of werkzaamheden 
uitgevoerd door derden (Figuur 1 tot 
figuur 3).

Met amper 140 €/ha, zijn de gespeci-
aliseerde vleesveebedrijven de bedrij-
ven die het minst uitgeven per nuttige 
landbouwoppervlakte om werkzaamhe-
den door derden te laten uitvoeren of 
machines te gaan huren. De akkerbouw-
bedrijven spenderen voor bijna 240 €/
ha waaronder meer dan 200 €/ha voor 
werkzaamheden uitgevoerd door derden. 
Melkveebedrijven bevinden zich onge-
veer halverwege de twee uitersten, maar 
kenmerken zich met de sterkste groei 
over de laatste vijf jaar, met ongeveer 
een toename van 7% per jaar. Voor al 
deze groepen merken we bovendien dat 
het gebruik van huurmogelijkheden of 
machineringen toeneemt.

Men zou kunnen denken dat de specia-
lisatie en de grootte van het bedrijf een 
invloed heeft bij het inschakelen van 
een loonwerker. Men kan juist een link 
leggen tussen het aantal melkkoeien 
per hectare en het bedrag per hectare 
voor werkzaamheden uitgevoerd door 
derden bij melkveebedrijven. Voor de 
andere landbouwbedrijven is er geen 
duidelijke link tussen het bedrag uitbe-
steed aan werkzaamheden door derden 
per hectare nuttige landbouwoppervlak-
te en parameters zoals de grootte van 
het bedrijf of het aantal tewerkgestelde 
mensen.

Anderzijds kan het totaal bedrag 
betaald door het bedrijf wel duidelijk 
gelinkt worden aan de grootte van het 
bedrijf. 
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We hebben ook de mogelijkheid om de 
kosten van werkzaamheden uitgevoerd 
door derden per teelt te gaan analyseren 
(tabel 6). Bovendien is het ook mogelijk 
om te weten welk percentage landbou-
wers beroep doet op derden voor deze 
teelten (tabel 7).

De kosten van werken uitgevoerd door 
derden liggen hoger voor bieten, cicho-
rei, aardappelen en hakselmaïs. De 
oogst wordt bijna altijd verzorgd door 
loonwerkers en de kost van deze werk-
zaamheden bedraagt al vlug meer dan 
300 €/ha. Vermelden we ook nog dat de 
kosten voor het openspreiden van mest-
stoffen of mest en compost niet mee-
gerekend zijn, behalve voor permanent 
weiland. De werking van deze producten 
zal inderdaad waargenomen worden op 
de verschillende volgende teelten, en 
worden dus gegroepeerd onder de struc-
tuurkosten, met onder andere de kosten 
voor tussenteelten. Deze kosten bedra-
gen gemiddeld 17 € per hectare nuttige 
landbouwoppervlakte.

Voor de vijf bestudeerde jaren merken 
we dat de kosten van werkzaamheden 
uitgevoerd door derden niet fundamen-
teel veranderd zijn, met een uitzonde-
ring voor de cichoreiteelt waarvan de 
kosten sterk toegenomen zijn in 2011, 
gaande van ongeveer 400 €/ha tot meer 
dan 550 €/ha. Het is één van de gevolgen 
van de veranderingen in de prijsstelling 
van de suikerfabriek voor de leveringen, 
met als tegemoetkoming een aanpassing 
van de verkoopprijzen van het product.

Voor de teelt van suikerbieten, cicho-
rei en hakselmaïs wordt bijna systema-
tisch beroep gedaan op derden. Voor 
aardappelen doen 85% van de landbou-
wers beroep op derden voor bepaalde 
werkzaamheden. Men komt inderdaad 
bepaalde akkerbouwers tegen die zich 
gespecialiseerd hebben in de aardap-
pelteelt en zelf over alle nodige machi-
nes beschikken. Voor graangewassen en 
koolzaad doen 80 tot 90% van de land-
bouwers beroep op derden voor bepaalde 
werkzaamheden. Voor weilanden doen 
80% van de landbouwers beroep op 
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Figure 1.  Kost per hectare landbouwoppervlakte van werkzaamheden 
door derden en kosten voor huur/machinering voor akkerbouwbedrijven.

Figuur 2.  Kost per hectare landbouwoppervlakte van werkzaamheden 
door derden en kosten voor huur/machinering voor melkveebedrijven.

Figuur 3.  Kost per hectare landbouwoppervlakte van werkzaamheden 
door derden en kosten voor huur/machinering voor vleesveebedrijven.
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Tabel 6. Kost van werkzaamheden uitgevoerd door derden voor de  
belangrijkste teelten (€/ha).

2008 2009 2010 2011 2012

Suikerbieten 370 355 358 349 372

Aardappelen 346 309 316 355 396

Cichorei 407 360 386 593 559

Wintertarwe 166 173 174 174 179

Gerst 154 158 152 172 155

Spelt 170 181 163 159 172

Oliehoudende gewassen 127 116 112 135 114

Hakselmaïs 296 300 306 316 318

Permanent weiland 66 66 61 70 78

Tijdelijk weiland 171 169 189 173 179

Tabel 7. Aandeel landbouwers die een gewas telen en beroep doen op 
derden voor bepaalde werkzaamheden.

2008 2009 2010 2011 2012

Suikerbieten 100% 100% 100% 100% 99%

Aardappelen 84% 84% 86% 86% 85%

Cichorei 100% 100% 100% 100% 100%

Wintertarwe 94% 91% 92% 94% 91%

Gerst 86% 87% 83% 92% 85%

Spelt 85% 86% 84% 86% 86%

Oliehoudende gewassen 86% 76% 77% 83% 79%

Hakselmaïs 99% 99% 99% 99% 100%

Permanent weiland 76% 80% 82% 82% 83%

Tijdelijk weiland 80% 81% 85% 82% 82%

derden. De uitgevoerde werkzaam-
heden hebben wel niet noodzakelijk 
betrekking tot de volledige geteelde 
oppervlakte, onder andere als het over 
weiland gaat.

Besluit
Het inschakelen van derden, meestal 
loonwerkers, is relatief belangrijk in onze 
streek. Bijna 98% van de landbouwers 
doen beroep op derden voor bepaalde 
werkzaamheden. Voor bepaalde teelten, 
zoals bieten, cichorei of hakselmaïs wordt 
bijna systematisch beroep gedaan op der-
den. De loonwerker biedt dan een econo-
mische oplossing aan de landbouwers, 
omdat deze moeilijk kostelijke machi-
nes kunnen afschrijven, die bovendien 
maar tijdens een korte periode gebruikt 
worden. Bovendien, komt de loonwerker 
ook met eigen personeel, waardoor de 
arbeidspieken op de landbouwbedrijven 
afgevlakt kunnen worden.

Financieel gezien geven de landbouwers 
uit ons netwerk gemiddeld zo’n 13.000 € 
uit voor loonwerk. Dit bedrag neemt toe, 
maar het zijn vooral de bedragen uitge-
geven voor het huren van landbouwma-
chines (inbegrepen machineringkosten) 
die het meest toenemen, alhoewel de 
bedragen kleiner zijn. Het totaal van 
de mechanisatiekosten uitgevoerd door 
derden bedraagt ongeveer een derde 
van de totale mechanisatiekosten op 
een bedrijf. De energiekost varieerde 
het meest, met directe gevolgen op de 
brandstoflasten op het bedrijf, maar ook 
indirect op de tarieven voor uitgevoerde 
werken of goederen.

Men ziet duidelijk een verschil in func-
tie van de specialisatie van het bedrijf. 
Het is namelijk zo dat akkerbouwbe-
drijven gekenmerkt worden door dui-
delijk hogere mechanisatiekosten door 
derden, in vergelijking met bijvoorbeeld 
vleesveebedrijven. Voor eenzelfde omzet 
zal de loonwerker afkomstig van een 
weidestreek meer oppervlakte moeten 
bewerken dan een collega actief in de 
akkerbouwsector.

Op basis van onze bemerkingen kan 

geen duidelijk verband gelegd worden 
tussen de grootte van de landbouwbe-
drijven en de intensiteit om loonwerkers 
in te schakelen. Een klein bedrijf kan de 
aanschaf van grotere machines moeilijk 

verantwoorden, terwijl grotere bedrij-
ven soms werkkrachten te kort hebben 
om bepaalde werkzaamheden in eigen 
beheer uit te voeren.  

>
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De blauwe LEMKEN cultivatoren zijn in de moderne landbouw niet meer weg te denken. Reden genoeg om onze klanten te bedanken. Profiteer van het 
voordeel op de compacte cultivator Kristall met zijn innovatieve TriMix beitels, of de intensief cultivator Karat met werkdiepte tot 30 cm! Blauw werkt, 
overtuig uzelf!

BLAUW WERKT-
MET ACTIEPRIJZEN VOOR LEMKEN CULTIVATOREN 
STOPPELS! WE GAAN ER TEGENAAN!

CLAIM NU DE  

LOYALITEITSBONUS!

Bespaar tot 2.000 Euro bij aanschaf van 

een nieuwe Karat KTA in halfgedragen 

uitvoering. Einde actie 31-7-2014

www.lemken.com

Indien u meer informatie wenst over de actuele loyaliteitsbonus die ook geldig is op de 
LEMKEN Rubin 12 compact schijvencultivator dan kunt u contact opnemen met de  
LEMKEN dealer in uw regio of met de LEMKEN area salesmanager: 
Nederland (excl. Zeeuws Vlaanderen)
Hans Hoogland +31 (0)653527135, hoogland@lemken.com
België (plus Zeeuws Vlaanderen)
Stijn Vercauteren +32 (0) 474974622, vercauteren@lemken.com

Informatie over 
ons programma 
stoppelbewerkings-
machines kunt u 
vinden op  
www.lemken.com

Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tel.: 03/821.08.30 • Fax: 03/821.08.86
fendt@vanderhaeghe.be • http://fendt.vanderhaeghe.beInformeer ook naar onze interessante financieringsmogelijkheden via Agco Finance.

fendt.com

FENDT spotlight.
Buitengewoon. Beter.

Een Fendt onderscheidt zich doordat hij door de Fendt-ingenieurs tot in detail 
werd doordacht.  Het resultaat zijn oplossingen die op het eerste zicht niet 
opvallen maar in de praktijk uitmunten door grote bewegingsvrijheid.  
Vergelijk en let vooral op de details die het verschil maken! Investeer in de 
beste totaaloplossing.

Spotlights – aanbouwzone
Fendt-oplossingen die een Fendt voor 100% Fendt maken!  Dit zijn twee van de 
vele spotlights van de geniale 500 Vario.
DUDK-/UDK-koppelingen 

 Voor een snel aan- en afkoppelen van machines kunnen de hydrauliek- 
 ventielen zowel via DUDK- als UDK-aansluitingen onder druk gekoppeld 
worden. De zelfsluitende ventielkleppen beschermen tegen vuil zoals stof en water.

Externe bediening

 De Fendt Vario’s zijn uitgerust met een externe bediening van de hefin-
 richting en de aftakas zodat machines gemakkelijk achteraan kunnen 
aangekoppeld worden. Bovendien kan via TMS het motortoerental automatisch 
verhoogd worden en vertrokken worden met de gewenste aftakassnelheid. 
Dit spaart u onnodige handelingen zoals bijvoorbeeld bij het opzuigen van drijfmest. 
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niEuWiGHEdEn

DOSSIER Mecanisatie
door otto oestges

 uiTBrEidinG vAn HET GAMMA TrAcTorEn Mf 5600

H et gamma tractoren MF 5600 
wordt ver volledigd met drie 

modellen aangedreven door vier cilin-
der motoren met een cilinderinhoud 
van 4,4 liter en een vermogen tussen 
110 en 130 pk. Om te kunnen voldoen 
aan de Tier 4i emissienormen worden 
deze motoren uitgerust met een diesel-
partikelfilter en een SCR-systeem van 
de tweede generatie. Om het verbruik 
te beperken laat een nieuwe automati-
sche functie toe om het motortoerental 
te laten zakken van 850 tot 720 t/min 
door de power control in neutraalstand 

te zetten en de handrem op te trekken.
 
Voor deze tractoren beidt MF twee 
transmissievarianten met onderlast-
schakeling van de snelheden en gam-
ma’s:
•	 De Dyna-4 biedt 16 snelheden voor-

uit en 16 snelheden achteruit, met 
vier gamma’s en vier powershifttrap-
pen;

•	 De Dyna-6, met 6 powershifttrappen 
en vier gamma’s te bedienen zonder 
koppeling, voor 24 snelheden vooruit 
en achteruit.

 

Deze tractoren worden naar keuze 
uitgerust met twee hydraulische syste-
men, één van 58 l/min of één van 100 l/
min. Alle modellen kunnen ook in optie 
uitgerust worden met een geveerde 
vooras ontworpen door MF en volledig 
geïntegreerd in de tractor.

Vermelden we nog dat de tractoren uit 
de 5600-reeks over hetzelfde comfort 
genieten dan de modellen MF 6600 en 
MF 7600 (geluidsniveau van 71 dB(A) 
en gebogen voorruit). 
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dEuTz-fAHr vErvoLLEdiGT HET AAnBod in dE 6-rEEKs MET EEn ModEL uiTGErusT MET EEn 6-ciLindEr MoTor 

De eerste Agrotron 6140 tractoren 
uitgerust met 6-cilinder motoren 

rolden begin april van de band van de 
fabriek in Lauingen, in Duitsland.
 
Deze trekker is vergelijkbaar met 
het 4-cilinder model Agrotron 6140.4, 
maar is uitgerust met een Deutz 6.1 
motor met een vermogen van 135 pk 
volgens de ECE R120-norm. Zoals alle 

6-cilinder Deutz motoren is deze motor 
uitgerust met SCR-technologie en vier 
kleppen per cilinder, een turbolader 
met intercooler en een geïntegreerd 
electronisch beheer.

Deze nieuwe 6-cilinder trekker kan 
naar keuze uitgerust worden met een 
powershift of traploze transmissie van 
het type TTV. Voor deze twee transmis-

sies bedraagt de maximum snelheid 40 
of 50 km/u. De TTV-modelen genieten 
van een MaxiVision cabine, die iden-
tiek is met deze van alle traploze trek-
kers met een vermogen gaande van 120 
tot 260 pk. De Powershift trekkers zijn 
uitgerust met een S-classe² cabine met 
twee varianten. Een aftakas met vier 
toerentallen behoort tot de standaard 
uitrusting. 
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 EEn oriGinEEL ModuLAir concEPT voor HET niEuW GAMMA MErLo TurBofArMEr ii

Het nieuw gamma Turbofarmer II 
Medium Duty werd bekroond tot 

machine van het jaar tijdens Agritechni-
ca 2013 en kenmerkt zich door een inno-
verend modulair opbouw.
In functie van zijn noden kan de gebrui-
ker voortaan, en op basis van een stan-
daard Turbofarmer II onderstel, het type 
motor en telescooparm kiezen die het 
beste bij hem past. Daardoor kunnen 
deze machines ‘op maat’ geleverd wor-
den. Deze nieuwe Merlo verreikers zullen 
vanaf de maand juni vermarkt worden. 
Ze worden aangeboden in drie families: 
TF 38.7, TF 42.7 en TF 38.10. Niet min-
der dan twintig nieuwe modellen zullen 
voortaan beschikbaar zijn, met hefver-
mogens gaande van 3.800 kg tot 4.200 kg, 
hefhoogtes van 7 tot 10 meter en twee 
motoren van 122 en 156 pk.
Het M CDC systeem ontworpen en gepa-
tenteerd door Merlo gaat verder dan de 
eisen gesteld door de EN 15000 norm. 
Daardoor wordt een optimale veiligheid 

van de gebruiker gewaarborgd, met een 
dynamische controlefuctie van de last, 
die beschikbaar is op alle modellen. De 
bewegingen van de telescooparm, het 

 uiTBrEidinG vAn HET voGEL & nooT GAMMA

D e constructeur Vogel & Noot, 
heeft zich al jaren gespeciali-

seerd in de grondbewerking alsook 
de zaai- en spuitmachines en stelde 
twee nieuwe machines voor ter aan-
leiding van Agritechnica: de opbouw-
zaaimachine Profi Drill A 300 en de 
lichte cultivator Terra Max.
De opbouwzaaimachine heeft een 
werkbreedte van 3,00 m en is uit-
gerust met 24 zaaielementen met 

dubbele schijven voor een rijafstand 
van 12,50 cm. De zaadtank heeft 
een capaciteit van 650 liter. De Profi 
Drill A 300 zaaimachine is voorzien 
om gebruikt te kunnen worden in 
combinatie met de nieuwe Anterra 
rotoreggen.
De lichte cultivator Terra Max is ont-
worpen om grond op te trekken of 
een zaaibed klaar te maken. Deze 
machine is beschikbaar in werk-

breedtes van 6,50 tot 8,00 m en het 
frame plooit in drie delen dicht.
De machine is uitgerust met twee 
dieptewielen vooraan en een nive-
leerbalk, alsook vier rijen triltanden 
met een tandafstand van 15,5 cm en 
drie dubbele kooirollen. 

laadvermogen en de gebruikte werktui-
gen worden automatisch en permanent 
bewaakt om de stabiliteit van de verrei-
ker te verhogen. 

L a n d b o u w - s e r v i c e  /  41



> D O S S I E R  M E C H A N I S A T I E

 HorscH sTELT EEn niEuWE coMBinATiE voor GrondBEWErKinG voor 

O m de opbrengsten te optimaliseren 
biedt Horsch voortaan de combina-

tie van grondbewerking met de toedie-
ning van meststoffen en/of het zaaien 
dankzij de zaadtank Partner HT, ontwik-
keld voor de Terrano FM.
Met een zaaitank met een capaciteit van 
2.800 liter opgedeeld in 2 compartimen-
ten (met verdeling 60 % - 40 %), biedt 
deze nieuwe Partner HT zaaitank de 
mogelijkheid om het aantal werkgangen 
te beperken, in combinatie met de Ter-
rano FM. Terwijl de Terrano de grondbe-
werking uitvoert zorgt de Partner HT voor 
het toedienen van twee verschillende pro-
ducten, zoals:
•	 het toedienen van meststoffen door 

middel van verdeelslangen achter de 
scharen met, bijvoorbeeld, de toedie-
ning van meststoffen met verschillende 
eigenschappen of aan verschillende 
dosissen;

•	 het zaaien van verschillende soorten 
zaden, bijvoorbeeld, als groenbedek-
king (veldbonen in de ene tank en gele 
mosterd in de andere);

•	 de lokale toediening van meststof-
fen en het gelijktijdig zaaien van een 
hoofdteelt.

De verdeling van meststoffen vindt plaats 
om de 28 cm (oftewel de tandafstand van 
de Terrano FM), achter de tanden. Het 
zaaien vindt plaats via ketsplaten die zich 
vooraan de enkele of dubbele rol bevin-
den, en in een losgetrokken en vochtig 
zaaibed. 

 niEuWE onTWiKKELinGEn Bij josKin

Op de nieuwe SCARIFLEX R6S5 
beluchter wordt de welgekende rij 

smalle schrapers vervangen door een 
vijfde rij veertanden. Daardoor wordt de 
groeikracht van weides nog verder aan-
gemoedigd, dankzij een globale tandaf-
stand van 30 cm.
Het model R6S6 omvat alleen veertan-
den die op 6 rijen bevestigd zijn, goed 
voor een tandafstand van amper 25 cm. 
Daardoor kan, dankzij de zogenaamde 
vibratowerking van de tanden, de volle-
dige oppervlakte bewerkt worden, zowel 

op weiland als voor akkerbouwgewassen, 
onder andere bij mechanische onkruidb-
strijding voor biolandbouw.
Het gamma mestverspreiders wordt 
vervolledigd met het model TORNADO3   
T5511/12V. Deze beschikt over een laad-
bakhoogte van 113 cm en een lengte van 
5,50 m, en is zo het kleinst model van 
het gamma TORNADO3. De mestver-
spreider laden verloopt nu dus gemakke-
lijker met alle modellen laders. Met deze 
bakhoogte werd de hoogte van de spreid-
molens teruggebracht op 2,30 m, terwijl 
de molens dezelfde diameter behouden 

(basis ø 219 mm en tanden ø 1010 mm).

De Silo-SPACE silagewagens kunnen 
voortaan uitgerust worden met een 
mechanische aandrijving van het losta-
pijt door een cardaanas en een overbren-
ging. Het grootste voordeel van dit sys-
teem zit hem in de veelzijdigheid. Men 
komt inderdaad nog tractoren tegen die 
niet over het nodig hydraulisch vermo-
gen beschikken om deze hydromotoren 
aan te drijven. Bovendien verhuren of 
lenen bepaalde gebruikers hun machine 
om deze gemakkelijker af te schrijven. 
Dit systeem voorkomt dus de vermenging 
van hydraulische olie. Een ander voor-
deel is dat de mechanische aandrijving 
een tapijtsnelheid hoger dan 15 m/min 
toelaat, waardoor de lading snel kan 
worden gelost.
De optie verdeelwalsen is compatibel 
met de mechanische aandrijving. De 
werking van de verdeelwalsen is gekop-
peld aan de aandrijving van het bodem-
tapijt. 
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 HArdi dynAMicfLuid4: EEn dynAMiscH vLoEisTofsysTEEM oP BAsis vAn 4 sEnsor-TEcHnoLoGiE

Door deze verbeteringen in trekker- en 
spuittechnologie vormt de vloeistof-

regeling nu de zwakke schakel van het 
toedieningssysteem. Nu de spuitboomre-
geling en de trekker technisch optimaal 
zijn, stelt de gebruik hogere eisen aan het 
toedieningssysteem.
DynamichFluid4 is de oplossing voor deze 
uitdagingen. In dit hoofdstuk komen de 
techniek en de voordelen van dit systeem 
aan de orde.
De input van het regelingssysteem komt 
van 6 verschillende bronnen: de actieve 
boombreedte, de rijsnelheid, de sensor 
voor het pomptoerental, de sensor voor de 
stand van de regelkraan, de flowmeter en 
de druksensor.
Bij een nieuwe spuitklus reageert Dyna-
micFluid4 als een conventioneel vloeistof-
systeem. Binnen enkele seconden wor-
den de data van alle sensors tegelijkertijd 

verzameld en vergeleken. Met deze data 
maakt de computer een matrix van alle 
parameters en ontwikkelt een patroon 
voor de rest van de spuitklus. De ontwik-
kelde matrix kan nu de gevolgen van een 
verandering in de dosering voorspellen 
als een of meer parameters worden aan-
gepast. Nu kan het systeem preventieve 
acties uitvoeren voordat er een veran-
dering in dosering wordt gedetecteerd. 
Deze debietmetingen worden zelfs uit-

gevoerd wanneer secties of spuitdoppen 
zijn uitgeschakeld. Het verzamelen van 
en anticiperen op deze informatie noe-
men we “feed forward”, als tegenhanger 
van de “feedback” van een conventioneel 
spuitsysteem.
De matrix wordt 20 keer per seconde 
herberekend. Dit betekent dat als er één 
parameter verandert, het systeem weet 
hoe het zich daarop moet aanpassen. 

 vErniEuWinG vAn dE Mf dELTA En Mf cEnTorA MAAidorsErs

De maaidorsers MF Delta met hybri-
de dors- en reinigingsysteem en de 

MF Centora met acht schudders genie-
ten van belangrijke nieuwe eigenschap-
pen om het comfort en de controle van 
deze machines te verbeteren. Ze genie-
ten onder andere van de nieuwe Skyline 
cabine met meer ruimte, een zeer goed 
zicht op de maaiborden, en extreem 
laag geluidsniveau dankzij een voorruit 
met akoestische f ilm en een beter 
werkverlichting.
Alle modellen kunnen uitgerust worden 
met een automatische geleidingsysteem 
Auto-Guide xls, alsook het perceelre-
gistratiesysteem TechData Pro. Dankzij 
een gps verbinding maakt deze laat-
ste het mogelijk om perceelgegevens te 
verzenden, naast andere gegevens van 
de machine naar de computer van het 
bedrijf, door middel van een GPRS ver-
binding en een gsm verbinding.

Voor de MF Delta biedt de firma een 
nieuwe versie van het Power Flow maai-
bord met een werkbreedte van 10,74 m. 
De graantank heeft een capaciteit van 
10.500 liter of 12.500 liter op de grotere 
modellen.
De twee reeksen krijgen nieuwe moto-
ren die aan de Tier 4 Final /Stage 
IV  emissienormen voldoen: een Agco 

Power 7 cilinder van 9,8 liter en 496 
pk voor de Delta, en een Agco Power 6 
cilinder 8,4 liter voor de Centora, met 
een vermogen van 404 of 379 pk, afhan-
kelijk van het model.

Vermelden we ook nog dat deze machi-
nes ook beschikbaar zijn met rupsen, 
weliswaar in beperkte aantallen voor 
het seizoen 2014. 
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 dEWuLf r 3060: EEn niEuWE GEnErATiE TWEE rijiGE AArdAPPELrooiErs 

De	 firma	Dewulf	uit	Roeselare	 is	
al meer dan 68 jaar actief in de 

ontwikkeling van landbouwmachines 
en zal voor komend seizoen de vijfde 
generatie van haar driewielige zelf-
rijdende twee rijige aardappelrooier 
op de markt brengen.

Dewulf ontwikkelde in 1989 een eer-
ste zelfrijdende verstekrooier met 
drie	wielen.	Het	R	3060	model	heeft	
sinds 2006 al heel wat ervaring 
opgedaan en werd dit jaar grondig 
aangepakt om zo goed mogelijk te 
kunnen beantwoorden aan de eisen 
van de klanten.

Dankzij een modulair concept zijn 
niet minder dan acht uitrustingsmo-
gelijkheden beschikbaar.

De	 nieuwe	 R	 3060	 kenmerkt	 zich	
ook door tot een minimum herleide 
valhoogtes, alsook de mogelijkheid 
om te kiezen tussen vier wisselbare 
reinigingsunits: zeefmodule, axiaal 
module, Easy-Clean module of modu-
le met stervormige tapijten. Stan-
daard beschikt de machine over:
•	 een	egelband	uit	Hardox	staal;
•	 een	wisselbare	rooiunit	(twee	dia-

bolo’s en scharen of aangedreven 
schijven);

•	 een	 «  Automatic	 Pressure	 Con-
trol  »	 waardoor	 de	 druk	 op	 de	
diabolo’s afgesteld kan worden, 
en een DSC (Dewulf Synchronisa-
tion Control) waardoor de snel-
heid van de rooimatten aangepast 
wordt aan de werksnelheid, zodat 
de heen en weer bewegingen van 
de aardappelen zoveel mogelijk 
beperkt blijven.

 

Deze zelfrijder wordt aangedreven 
door een Scania motor van 350 pk 
met AdBlue technologie om aan de 
Fase IV emissienormen te kunnen 
voldoen. De Claas cabine beschikt 
over een nieuwe bedieningscherm, 
zes camera’s en twee schermen van 
10 duim.

Vermelden we nog dat de firma 
Dewulf, die gespecialiseerd is in het 
rooien van aardappelen en worte-
len, nog steeds een familiebedrijf is 
die een omzet van niet minder dan 
44.500.000 euro haalde in 2013. 
Jaarlijks worden bijna 300 machi-
nes gebouwd, die achteraf uitgevoerd 
worden naar 37 landen in heel de 
wereld. 
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 ExxAcT HExxTrAxx AGrifAc

De Agri fac Hex xTrax x is een 
12-rijige zelfrijdende bietenrooier 

met een bunkercapaciteit van 40 m³. 
Doordat er twaalf rijen in één keer 
gerooid worden stijgen efficiëntie en 
kwaliteit van het rooiwerk. Omdat er 
nu in één werkgang twaalf rijen wor-
den gerooid, in plaats van zes of 
negen, worden er meer hectares 
gerooid door de hoge doorvoercapaci-
teit van 300 ton per uur, ondanks een 
mogelijk iets lagere rijsnelheid tijdens 
het rooien. De hoge doorvoercapaci-
teit, die wordt gecreëerd door de vier 
grote rooi- (1500 mm) en vier grote 

reinigingszonnen (1650 mm), draagt 
niet alleen bij aan de capaciteit, maar 
ook aan het resultaat. Er ontstaat er 
een lange reinigingsweg met optimale 
reiniging onder alle omstandigheden.

De Agri fac Ex xact Hex xTrax x is 
voorzien van een integraalontblade-
raar, AutoSteerPlus besturing, het 
bewezen ProtectPlus kopsysteem en 
het ExenterPlus rooisysteem. Samen 
zorgen dit voor optimale rooikwa-
liteit. Het ontwerp van het rooige-
deelte draagt hier ook aan bij. Door-
dat de linker en de rechter zes rijen 

onafhankelijk van elkaar bewegen, 
volgt de rooier de bodem Exxact en 
wordt geen biet vergeten.

Het in stellen en bedienen van de 
HexxTraxx wordt volledig gedaan 
vanuit de cabine via het bewezen 
EcoTronicPlus Touch screen. Het in- 
en uitklappen van het rooiegedeelte 
gebeurt in een minuut met maar één 
druk op de knop. Hierbij vouwen de 
buitenste 3 rijen over de middelste 
6 zodat er ook tijdens wegtransport 
een uitstekend zicht is vanuit de 
cabine. 
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AcTuALiTEiT

De opendeurdagen die plaatsvonden 
op 23 en 24 februari waren de gele-

genheid om, samen met de familie Van 
Goey, het 7-jaring bestaan van Gilles 
Clermont te vieren, alsook de succesvol-
le samenwerking met Holmer sinds het 
najaar 2012, en de eerste stappen van 
het agentschap Agri Clermont.

Naast haar ervaring als bouwer en 
invoerder van bietenmateriaal zoekt 
de firma Gilles zich uit te breiden met 
invoeractiviteiten, alsook de plaatselijke 
verdeling van tractoren en landbouwma-
chines.

Gilles Clermont, die gespecialiseerd is 
in bietenrooiers, is vandaag invoerder 
en verdeler van de integraalrooiers van 
het merk Holmer, alsook de ontwikke-

ling en productie van de bietenrooiers 
van Gilles, in samenwerking met de con-
structeur CMG en de werkplaats Werry 
Concept.

Dankzij deze recente samenwerking 
werd een nieuwe getrokken rooi- en 
laadunit ontwikkeld die aangedreven 
wordt door een tractor met een vermo-
gen van ongeveer 200 pk, en waar alle 
elementen hydraulisch aangedreven 
zijn. Bij de andere eigenschappen kan 
men nog het volgende onderstrepen: een 
rooiunit met aangedreven scharen, rei-
nigingszonnen, een wachtbunker van 6 
m³ en een automatisch stuursysteem.

Om vooruit te gaan en om het verwacht 
groeipotentieel waar te maken in Cler-
mont heeft Anne Van Goey, General 

 uiTBrEidinG vAn HET AAnBod Bij GiLLEs – cLErMonT

Manager, de firma Agri-Clermont verle-
den jaar opgericht om er verschillende 
invoer- en plaatselijke verdeelactivitei-
ten onder te brengen.

Nationaal gezien is de firma momenteel 
verdeler van het gamma van de Franse 
constructeurs Agronomic (schoffelma-
chines, plantmachines, uienrooiers…) 
en Gilibert (kippers en mestversprei-
ders…). Voor Wallonië is Agri-Clermont 
ook verdeler van de Spearhead machines 
voor openbaar groen (klepelmaaiers, 
hagenscharen…).

Vermelden we ook dat Agri-Clermont 
sind kort ook plaatselijk verdeler is voor 
de Massey-Ferguson tractoren, de hooi-
bouwmachines van Fella en de messtof-
fenstrooiers van Rauch. 
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Wordt de spaarrekening transpa-
ranter... of uiteindelijk complexer?
De hervorming van de spaarrekening 
kwam er in 2013 op initiatief van de 
minister van Economie en de minister 
van Financiën en was bedoeld om een 
grotere transparantie van de banken ten 
opzichte van de Belgische spaarder te 
verzekeren.
Een van de eerste symbolische maat-
regelen die genomen werd, is de beper-
king van het aantal spaarrekeningen 
per bank. Zo kan een bank nog maxi-
maal 6 gereglementeerde spaarboekjes 
aanbieden.

Op dit moment worden er bij Crelan  
4 producten met verschillende kenmer-
ken aangeboden:
•	 het Crelan-boekje
•	 het Crelan-Direct boekje  

(hoge basisrente)
•	 het Crelan-Horizon boekje  

(hoge getrouwheidspremie)
•	 het Crelan-iHorizon boekje  

(internet boekje)

Naast deze aanbodbeperking moet elke 
bank een fiche "belangrijke informatie 
voor de spaarder" ter beschikking van 
zijn cliënt stellen. Dit fiche bevat essen-
tiële informatie over het product om de 
vergelijking met de verschillende aanbie-
dingen te vergemakkelijken. De klant kan 
deze fiches raadplegen op de site van de 
banken.
Elke Belgische spaarder zal waarschijn-
lijk wel opgemerkt hebben dat de beta-
ling van de getrouwheidspremie voort-
aan trimestrieel uitgevoerd wordt. Sinds  

Dit artikel gaat over een deel van de presentatie, gegeven door Vincent Van Zande tijdens de con-
ferentie van de Loonwerker, georganiseerd op 21 februari in samenwerking met Crelan, en Case 
IH Agriculture. 

1 oktober 2013 wordt ze niet altijd 
samen met de basisrente meer betaald 
op 1ste januari. Ze wordt dus betaald op  
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober een-
maal de verwervingsperiode van 12 maan-
den bereikt is tijdens het kalenderkwar-
taal voorafgaand aan één van deze data.

Voorbeeld: Een storting uitgevoerd 
op 15/09/2013 biedt een getrouwheids-
premie van 100 EUR op 15/09/2014. 
In het vorige systeem zou dit bedrag 
betaald worden op 1/01/2015. In het 
nieuwe systeem wordt de 100 EUR 
betaald op de eerste dag van het 
trimester dat volgt op de verwervings-
datum, voornamelijk op 1/10/2014. 
In dit geval betekent dat 3 maanden 
vroeger.

Bovendien kan de getrouwheidspremie 
onder bepaalde voorwaarden behouden 
worden als u een overdracht van min. 

500 EUR doet tussen rekeningen van 
dezelfde bank. Voordien betekende elke 
overdracht de stopzetting van de bereke-
ning van de getrouwheidspremie.

Voorbeeld: Een klant stort 
1.000 EUR op een rekening met een 
getrouwheidspremie van 0,50%. Na 
300 dagen bedraagt de theoretische 
premie berekend tot aan die datum 
bedraagt 4,11 EUR. Indien de klant 
het geld overzet naar een andere 
rekening met een getrouwheidspremie 
van 1,00% gedurende de resterende 
65 dagen, bedraagt het gewogen 
gemiddelde tarief 0,589 %. Dit is 
een totaalbedrag van 5,89 EUR, 
dat betaald zal worden op het 
tweede boekje bij de volgende 
driemaandelijkse betaling.

Een rekenmodule is beschikbaar voor de 
klanten en kan helpen om de gevol- >

Hervorming spaarrekeningen en 
succes van de volkslening
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gen van een geldopname op de bereke-
ning van de getrouwheidspremie te simu-
leren. Voor bijkomende informatie over de 
voorwaarden kan U altijd terecht in uw 
lokaal agentschap. 
In het begin van het jaar bracht de pers 
de verhoging ter sprake van het tarief 
van de roerende voorheffing van 15% naar 
25% indien de jaarintresten meer dan 
1.990 EUR bedragen, wegens een oneer-
lijke concurrentie met buitenlandse ban-
ken. Uiteindelijk zal deze verhoging niet 
worden toegepast... wordt vervolgd!

de thematische volkslening
De spaarrekening, hét product bij uitstek 
van de Belgen, telt vandaag meer dan 250 
miljard euro. Om deze spaartegoeden te 
kanaliseren naar de reële economie heeft 
de regering de thematische volkslening 
ontwikkeld. Die laat de banken toe om 
fondsen op te halen (op langere termijn) 
die moeten gebruikt worden om socio-
economische projecten in de publieke 
en in de particuliere sector (bouw en 

renovatie van ziekenhuizen, scholen,...) 
te financieren. De looptijd van de in aan-
merking komende investering moet min-
stens 7 jaar bedragen.
De fondsenwerving kan vele vormen aan-
nemen: kasbons, termijnrekeningen of 
verzekeringscontracten. Om investeer-
ders aan te trekken, zijn de thematische 
volksleningen onderworpen aan een roe-
rende voorheffing van 15% in plaats van 
de 25% waar gelijkaardige investeringen 
normaal aan onderworpen worden.
Bij Crelan nemen de volksleningen de 
vorm aan van termijncontracten (op 5, 
8 en 10 jaar) die in grote lijnen dezelfde 
kenmerken vertonen als een gewoon 
termijncontract: vaste looptijd, 100% 
gegarandeerd kapitaal op de eindver-
valdag, opgenomen in het deposito-
garantiestelsel.
 De thematische volkslening heeft echter 
enkele bijzondere kenmerken:
•	 de lening is niet terugbetaalbaar vóór 

het verstrijken van een termijn van 5 
jaar (behalve in het geval van overlij-

> den van de houder)
•	 de minimale inschrijving bedraagt 200 

EUR
•	 de rente wordt automatisch elk jaar 

uitgekeerd
•	 de brutorente is gelijk aan die van een 

gewone termijnrekening met dezelfde 
looptijd. De nettorente is hoger gezien 
de verlaagde roerende voorheffing (15% 
in plaats van 25%).

Volgens een persbericht van Febelfin, 
gepubliceerd op 9 april 2014, werd op de 
volksleningen voor meer dan 1,025 mil-
jard EUR ingeschreven.
Het spaargeld opgehaald bij Crelan zal 
voornamelijk geherinvesteerd worden in 
de agrarische sector en in de kleine en 
middelgrote ondernemingen. Investerin-
gen in een eerste installatie of in mate-
riële investeringen krijgen voorrang. 

Vincent Van Zande
vincent.vanzande@crelan.be

 dE « if AWArd » voor dE zELfrijdEndE sPuiTMAcHinE PAnTErA 4502 AMAzonE

D e zelfrijdende spuitmachine Pantera 4503 van de 
firma Amazone werd voorgesteld op Agritechnica 

2013,	en	mocht	ook	de	«	iF	Product	Design	Award 2014	»	
in ontvangst nemen. Deze onderscheiding werd uitge-
reikt door een jury van internationale experten, omwille 
van het buitengewoon design, de optimale zichtbaarheid, 
het vulconcept, alsook het bedieningscomfort en de 
ergonomie. 
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Eind februari bezocht premier Elio Di 
Rupo de productie- en ontwikkelings-

faciliteiten van de New Holland fabriek 
van Zedelgem. Tijdens dit bezoek kon 
Premier Di Rupo zien dat zowel productie 
als onderzoek en ontwikkeling vandaag 
nog steeds een hoofdrol blijven spelen 
voor de economie van ons land. Tijdens de 
laatste vier jaar werd het aantal mensen 
tewerkgesteld in de afdeling ‘productont-
wikkeling en engineering’ van Zedelgem 
verdubbeld.
In Zedelgem produceert New Holland 
tegenwoordig maaidorsers, persen en 
hakselaars. Meer dan 97% van de produc-
tie wordt uitgevoerd in heel de wereld. 
Deze fabriek is een onderdeel van CNH 
Industrial die een omzet van meer dan 25 
miljard euro boekte in 2013. CNH Indus-
trial biedt werk aan meer dan 68.000 
mensen in 64 verschillende fabrieken.
Twee van deze fabrieken bevinden zich 
in België. Naast Zedelgem heeft CNH ook 

 PrEMiEr ELio di ruPo BEzoEKT dE nEW HoLLAnd fABriEK vAn zEdELGEM

een productiefaciliteit in Antwerpen, en 
die werk biedt aan ongeveer 1.000 men-
sen voor de ontwikkeling en de productie 
van transmissies. Niet minder dan 3.769 
mensen zijn door CNH tewerkgesteld in 
België.
De commerciele activiteiten voor de 

Benelux, alsook verkoop en marketing, 
de financiële diensten, de wisselstuk-
ken en de opleidingen gebeuren vanuit 
Zedelgem. Al deze activiteiten maken 
dat deze fabriek de ‘Center of Excellence’ 
geworden is voor de oogstmachines van 
New Holland Agriculture. 

 HErsTrucTurErinG vAn dE PAcKo BEdrijvEn 

Om hun werking en de nabijheid 
met de respectievelijke markten 

te verbeteren zijn de verschillende 
Packo bedrijven sinds 1 april 2014 
herstructureerd in een nieuw bedrijf 
die de naam PackoNV kreeg. Deze 
centraliseert alle activiteiten, de 
aankoop van goederen en diensten, 
de facturatie van machines, wissel-
stukken en prestaties aan het net-
werk van verdelers. 

Om nog dichter bij de klanten te zijn 
wordt de commerciële structuur van 
Packo opgesplitst in vier afdelingen, 
die elk een duidelijk activiteit als 
doel hebben.

Packo Agri houdt zich voornamelijk 

bezig met de verdeling en de mar-
keting voor landbouwmachines voor 
hooibouw, grondbewerking en zaai-
techniek, kunstmesttoediening, 
spuittechniek en voedertechniek van 
de merken Kuhn, Köckerling, Bog-
balle en Agricola Italiana.

Packo Green houdt zich voornamelijk 
bezig met machines voor groen- en 
wegenonderhoud, alsook bosbouwma-
chines. Gerenomeerde merken zoals 
Toro en Kuhn voor het onderhoud 
van openbaar groen (golf, bermen); 
Tuchel, LM Trac, Bogballe en Acome-
tis voor wegenonderhoud; Linddana, 
FAE, Posch, FSI voor de verwerking 
van hout. Bij Kuhn omvat het aanbod 
ook tuinbouwrotoreggen en –frezen, 

alsook spuitmachines voor groene 
zones. De tractoren van Antonio Car-
raro en Tym vervolledigen het aan-
bod.

Packo Clean verzorgt de verdeling 
van de industriële veegmachines van 
het merk Tennant sinds 1 april 2014.

Packo Handling is verantwoordelijk 
voor de verdeling en de marketing 
van oplossingen voor de goederenver-
handeling in de land- en tuinbouw-
sector, alsook in de bosbouwsector 
en de openbare besturen: frontladers 
en uitrustingen, hefinrichtingen en 
aftakassen, toebehoren voor verrei-
kers, afkomstig van MX en van Zuid-
berg. 
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De blauwe LEMKEN cultivatoren zijn in de moderne landbouw niet meer weg te denken. Reden genoeg om onze klanten te bedanken. Profiteer  van de voordelen  
op de compact-schijveneg Heliodor voor een hoge snelheid en lage vermogensbehoefte, de Rubin 9 voor een intensieve en homogene menging tot op de  
zwaarste gronden of de Rubin 12 voor een werkdiepte tot en met 20 cm. Blauw werkt, overtuig uzelf!

BLAUW WERKT-
MET ACTIEPRIJZEN VOOR LEMKEN CULTIVATOREN 
STOPPELS! WE GAAN ER TEGENAAN!

CLAIM NU DE

LOYALITEITSBONUS!

Bespaar tot 2.700 Euro bij aanschaf van 

een nieuwe Rubin 12.  

Einde actie 31-7-2014

www.lemken.com

Indien u meer informatie wenst over de actuele loyaliteitsbonus die ook geldig is op 
de LEMKEN Karat KTA cultivator halfgedragen uitvoering dan kunt u contact opnemen 
met de LEMKEN dealer in uw regio of met de LEMKEN area salesmanager: 
Nederland (excl. Zeeuws Vlaanderen)
Hans Hoogland +31 (0)653527135, hoogland@lemken.com
België (plus Zeeuws Vlaanderen)
Stijn Vercauteren +32 (0) 474974622, vercauteren@lemken.com

Informatie over 
ons programma 
stoppelbewerkings-
machines kunt u 
vinden op  
www.lemken.com

Download de Trelleborg Apps via de App Store of Google Play of via de website 
http://www.trelleborg.com/nl/wheelsystems/nl/Onze-aktiviteiten/Mobile-tools-and-apps/

HEEfT u uW
LidGELd 

noG niET BETAALd?

Landbouw-Service is de enig erkende 
beroepsvereniging van aan nemers 
van land- en tuinbouwwerken. Uw 
lidmaatschap geeft u een lengte voor-
sprong om nog beter zaken te doen en 
geeft ons de slagkracht om nog beter 
voor u op te komen.

Bijdrage voor 2014: € 151,25 incl. BTW
IBAN: BE04 4263 1568 2131 
BIC: KREDBEBB

landbouw-service
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T ijdens haar welkomstwoord toonde 
Nicola Lemken zich zeer verheugd 

om opnieuw meer dan 110 journalisten 
afkomstig van 27 landen te kunnen ver-
welkomen. Ze herinnerde vervolgens dat 
het bedrijf nu al 230 jaar bestaat, dankzij 
Wilhelmus Lemken die een eerste smidse 
opende in 1780. Vandaag is het bedrijf 
overal ter wereld gekend en zijn meer dan 
1.200 mensen tewerkgesteld. Lemken 
blijft wel een familiebedrijf en de familie 
bezit meer dan 60% van de aandelen. 
Nicola Lemken bedankte vervolgens de 
nieuwe CEO Anthony Van der Ley alsook 
de medewerkers die allemaal hun steen-
tje bij gedragen hebben bij de zeer posi-
tieve resultaten voor het bedrijf. Anthony 
Van der Ley maakte vervolgens een stand 
van zaken van het bedrijf bekend. Hij her-
innerde vooreerst dat Lemken tegenwoor-
dig over v ier productiefaciliteiten 
beschikt: de hoofdzetel van Alpen, twee 
spuitenfabrieken in Meppen en Föhren en 
de fabriek van Nagpur, in India, die inge-
huldigd werd in oktober 2012.

Naast deze vier productiefaciliteiten 
beschikt Lemken ook over twee montage-
fabrieken, de eerste in Detchino in Rus-
land, en de tweede in Qingdao in China, 
die in juni ingehuldigd zal worden.

Wat het financieel aspect en de verdere 
ontwikkeling van de groep aangaat, ver-
klaarde Anthony Van der Ley dat Lem-
ken een record omzet van 363 miljoen 
euro haalde in 2013, wat neerkomt op 
een groei van 6% ten opzichte van 2012. 
Lemken groeide in het bijzonder met 11% 
in Duitsland, 10% in Frankrijk en 45% in 

Engeland. Op de nieuwe markten zoals 
Canada, USA en Zuid-Afrika groeide de 
omzet vlugger dan verwacht. Bijna 72% 
van de omzet wordt gerealiseerd op de 
exportmarkten, die vlugger zullen groei-
en dan de thuismarkt.
 
Wat de investeringen aangaat keurde het 
raad van bestuur uitbreidingsplannen 
goed voor een totaal bedrag van 50 mil-
joen euro voor een nieuw onderzoek en 
ontwikkelingscentrum, de aankoop van 
grond om een proefboerderij te bouwen 
en een nieuw fabriek voor spuitmachines 
in Meppen.

Norbert-Reiner Thieman, commercieel 
directeur voor Duitsland en Dirk Hol-
linderbäumer, exportdirecteur, hebben 
daarachter de verkoopresultaten voor 
Duitsland en de exportmarkten verder 
toegelicht.

Duitsland telt tegenwoordig 12 miljoen 
hectare landbouwgrond, 230.000 land-

bouwbedrijven en 4.000 landbouwdealers.
In 2013 verkocht Lemken ongeveer 3.300 
ploegen, 2.300 cultivatoren, 2.000 com-
pacte schijveneggen, 4.000 rotoreggen, 
450 zaaicombinaties, 4.000 zaaimachines 
en 2.600 spuitmachines. Van deze machi-
nes, werden 4.500 stuks verkocht door 
Lemken zelf, wat neerkomt op een vierde 
van de productie.

Tijdens hetzelfde jaar telde het Lemken-
netwerk 220 dealers waaronder 40 niet 
minder dan 50% van de omzet vertegen-
woordigden.

De exportverantwoordelijke, Dirk Hol-
linderbäumer, presenteerde met veel dui-
delijkheid de laatste ontwikkelingen van 
Lemken op de exportmarkten, die tegen-
woordig meer dan 50 landen omvatten. 
Deze uiteenzetting geeft een zeer duide-
lijk overzicht van de perspectieven voor 
landbouwmachines op de wereldmarkt, 
en daarom zal deze uiteenzetting in de 
volgende editie opgenomen worden. 

Voorstelling van de nieuwigheden 
binnen het gamma van Lemken
De 11e internationale persdagen van Lemken vonden plaats begin mei en waren de gelegenheid 
om terug te blikken op de resultaten van het bedrijf en de laatste Lemken ontwikkelingen voor te 
stellen inzake grondbewerking, zaaitechniek en spuittechniek.

Zaakvoerdster Nicola Lemken omringd door Anthony Van der Ley, de nieuwe CEO, 
Norbert-Reiner Thieman, commercieel directeur voor Duitsland en Dirk Hollinderbäumer, 
exportverantwoordelijke.

>
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Technische doorontwikkelingen 
en nieuwigheden 
Om de laatste ontwikkelingen voor te 
stellen op gebied van grondbewerking, 
zaaitechniek en spuittechniek had Lem-
ken ervoor gekozen om de machines in 
werking te tonen op het landbouwbedrijf 
Rittergut Helmern van Willebadessen 
(Duitsland), die 470 hectare telt. 

Omwille van overvloedige neerslag kon-
den de machines niet op veld werken en 
werden ze statisch voorgesteld rond de 
gebouwen van het landbouwbedrijf.
 
De gedragen Juwel ploeg werd voor de 
eerste keer voorgesteld met een ISOBUS 
bediening. De voornaamste functies 
worden bewaakt door de CCI 200 termi-

nal of het ISOBUS systeem van de tractor. 
Deze ploeg is uitgerust met de TurnCon-
trol Pro, die toelaat om alle afstellingen 
van de ploeg te bedienen, ook de werk-
breedte en de ploegdiepte via de hydrau-
lisch bediende steunwiel. De afstelling 
van de werkbreedte via gps bewaking is 
ook geïntegreerd. Andere functies, zoals 
de werkbreedte van de eerste voor, de 
bediening van een vorenpakker of de 
afstelling van de Hydromatik uitbreek-
beveiliging worden in optie aangeboden. 
Vermelden we ook nog dat de functies 
van de TurnControl Pro gecombineerd, 
opgeslagen en geactiveerd kunnen wor-
den via een boordcomputer, en volgens 
maximaal vier werkschema’s, bijvoor-
beeld voor het ploegen op hellingen of op 
een vlakke ondergrond.

De Zirkon 12 rotoreg is voortaan 
beschikbaar met modulair opbouw en 
hydraulische afstelling van de werk-
diepte. Deze rotoreg kan uitgerust wor-
den met gewone of snelwisseltanden 
en beschikt ook over de mogelijkheid 
om de draairichting van de tanden te 
veranderen (agressieve of slepende 
werking).

Met de gedragen uitvoering van de 
Rubin 12 grondbreker stelt Lemken 
voor de eerste keer een nieuw halfge-
dragen systeem. De troeven van dit 
systeem zijn een groter werkgemak op 
de kopakkers en de mogelijkheid om 
het gedragen werktuig uit te rusten 
met een nalooprol om een effen opper-
vlakte te bekomen.

>
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) De nieuwe Lemken Karat cultivator in half-gedragen uitvoering.

De constructeur uit Alpen introduceer-
de ook een nieuwe compacte schijveneg 
die een werkdiepte van 20 cm toelaat 
dankzij gekartelde schijven met een dia-
meter van 736 mm.

De intensieve grondbrekers met drie 
rijen tanden Karat zijn voortaan ook 
in half-gedragen versie aangeboden, 
op basis van de gedragen versie. Deze 
nieuwe modellen zijn beschikbaar in 
werkbreedtes van 4 en 5 meter en vult 
zo perfect de huidige Karat in gedragen 
en half-gedragen uitvoeringen.

Voor de half-gedragen Karat biedt Lem-
ken in optie een nieuw systeem om de 
oneffenheden van de grond te volgen, 
genaamd «  Contourtrac  ». Dit systeem 

kreeg een zilveren medaille tijdens 
Agritechnica en berust op een draai-
punt van de frame die zicht achter de 
tanden bevindt en gekoppeld wordt aan 
een bijkomend hydraulisch cilinder die 
bediend wordt door een electronisch 
systeem.
 
Vanaf dit jaar is de Compact-Solitair 
zaaimachine voortaan ook beschik-
baar in een economiche uitvoering, met 
mechanische afstellingen.

De constructeur innoveert nog met het 
rijpadensysteem «  TramlineControl  » 
op de zaaimachines. Dit systeem kreeg 
een zilveren medaille tijdens Agribex 
2013. Het systeem wordt gps en ISOBUS 
bestuurd en laat op die manier een vol-

ledige onafhankelijkheid van de werk-
breedte van de spuitmachine toe.

Inzake gewasbescherming kunnen vol-
gende nieuwigheden vermeld worden:
•	 de eerste getrokken Vega spuitma-

chine die volledig bij Lemken ontwik-
keld werd. Deze spuitmachines zullen 
beschikbaar zijn met een tankinhoud 
van 3000, 4000 of 5000 liter en spuit-
bomen van 15 tot 30 meter.

•	 een nieuwe « Megaspray » bediening 
die ISOBUS compatibel is en onder 
andere een controle per spuitdop toe-
laat dankzij de continue circulatie en 
een elektroklep per spuitdop. 

) Lemken Vega : de eerste getrokken 
spuitmachine volledig ontworpen door Lemken.
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New Holland Tractor in Antwerpen 
viert 50 jaar Tractoren

Na de fusie tussen Ford New Holland 
en Fiatagri werd de productie van 

trekkers geleidelijk afgebouwd en sinds 
1996 produceert de fabriek nog uitslui-
tend transmissies (versnellingsbakken 
en achterassen). Dagelijks worden er 
meer dan honderd aandrijflijnen gepro-
duceerd die in de zusterbedrijven van 
Basildon (UK) en Sankt Valentin (Oos-
tenrijk) verder afgewerkt worden tot 
kant-en-klare tractoren. 

Tijdens zijn presentatie benadrukte 
Luc Thysen, de Plant Manager van Ant-
werpen, dat hij terecht fier was op deze 
verjaardag. Hij is van mening dat de 
inzet en know-how van het personeel, 

de innovatie in zowel producten als 
processen en de drang om steeds nog 
beter te worden, deze fabriek hebben 
gemaakt tot wat ze vandaag is. Dus 
is het dan ook in de eerste plaats een 
feest voor een fantastisch team van 
meer dan 1.000 medewerkers.

Na een academische zitting werden de 
genodigden rondgeleid in de twee pro-
ductiefaciliteiten, die 76.000 m² over-
dekte ruimte tellen. Tijdens dit bezoek 
verklaarde de vertegenwoordiger van 
minister Monica De Coninck: “De 
kracht van een onderneming als New 
Holland Tractor ligt in de samenwer-
king.   Samenwerking van de bedrijfs-

Op 2 april jl vierde de fabriek in Antwerpen het feit dat 50 jaar geleden gestart werd met het 
produceren van tractoren. De fabriek in Antwerpen werd oorspronkelijk in 1930 opgericht als 
autoassemblagefabriek voor Ford. In 1964 werd de autoassemblage verhuisd naar Genk en werd 
Antwerpen een tractorenfabriek. In het begin rolden er nog volledige tractoren van de band zoals 
de Ford 2000-7000 serie, de TW reeks en uiteindelijk de TLB’s.

leiding met alle werknemers om samen 
topkwaliteit af te leveren.   En samen-
werking met de overheden, de sociale 
en economische partners.”
 
In zijn de slottoespraak verwoordde 
de Antwerpse burgemeester Bart De 
Wever het belang van de industriele 
activiteit van New Holland als volgt: 
“Wij vinden het niet vanzelfsprekend 
dat bedrijven als New Holland Tractor 
en zijn voorgangers al meer dan 80 jaar 
een vaste waarde zijn in het havenge-
bied, hier belangrijke investeringen 
blijven doen en degelijk en goedbetaald 
werk verschaffen aan duizend mensen 
uit onze stad en regio.” 
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Tel: 04 377 35 45  •  www.joskin.com

WIN TWEE KEER: KOOP VROEG, KIES UW TERMIJN 
EN PROFITEER VAN EEN EXTRA KORTING.

* De aangegeven termijn is een vervaardigingstermijn exclusief leveringstermijn.
Deze voorwaarden zijn geldig op het hele Joskin gamma vanaf 1ste juni 2014

Voorraad Termijnen >
EXTRA KORTING

4 maanden 5 maanden 6 maanden 7 maanden 8 maanden

+ 4% + 4%
+ 5%

+ 6%
+ 7%

+ 8%

JoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskin
JAARJAAR
GARANTIEGARANTIE333 Ter gelegenheid van zijn 30ste productieverjaardag biedt 

Joskin 2 extra jaar garantie voor de onderdelen bij iedere bestelling 

tussen 1ste juni 2014 en 31ste december 2014.

+ 6%
+ 7%

+ 8%

JoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskinJoskin3
Joskin 2 extra jaar garantie voor de onderdelen bij iedere bestelling 

tussen 1ste juni 2014 en 31ste december 2014.

INVESTEER SLIM EN PROFITEER VAN UITZONDERLIJKE AANBIEDINGEN!



Bankieren met gezond verstand

Mijn bank weet hoe je  
iets laat groeien.


