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ten elkaar weer op de SIMA-beurs, de Internationale 

Beurs voor Leveranciers van de Landbouw- en 

Veeteeltsector. Die gaat door van 26 februari tot 2 maart 

2017 in Parijs. Belangrijke thema’s voor deze 77ste editie 

van de beurs: hoe ziet het beroep van de landbouwer er 

binnen 10 jaar uit en innovatie. Ook thema’s waar onze 

sector aan denkt, en ook van wakker zou moeten lig-

gen. Als beroepsvereniging zal de toekomstvisie ook het 

thema zijn van het vierjaarlijkse congres, dat doorgaat 

op donderdag 15 december 2017. Waar staat het loonwerk 

over tien jaar? Hoeveel loonwerkers zullen er nog zijn 

over tien jaar? Welke activiteiten zullen we nog doen (en 

welke niet), en wie zijn onze klanten?

Veel factoren die onze toekomst bepalen hebben we niet 

in de hand. Kijken we naar de recente Brexit, of de ver-

kiezing van de nieuwe president Trump in de Verenigde 

Staten. We leven immers niet meer op ons eilandje 

“België”, en zelfs niet in een Europese staat, alles wordt 

mondiaal geregeld…

Op de korte termijn zijn er ook heel wat uitdagingen. Op 

het secretariaat regent het klachten over problemen met 

het in orde stellen van de breedtevergunningen en de 

vergunningen voor uitzonderlijk vervoer. Diverse afspra-

ken met de bevoegde diensten hebben nog geen klaarheid 

kunnen brengen. Vanaf het moment dat we een klaar 

en duidelijke positie hebben, kunnen we dit ook aan de 

leden communiceren.

De laatste tijd krijgen we ook meer en meer reacties van 

leden die klagen over onbetaalde facturen van hun klan-

ten. En wat hier aan kan worden gedaan. Geen evidente 

zaak, want de relatie tussen klant en leverancier is heilig. 

Toch werkt Landbouw-Service aan een plan om de leden 

hierbij te helpen.

Op 11 januari 2017 bereikte de Groep van Tien bereikte 

een ontwerp van Interprofessioneel Akkoord. Daarin 

worden onder meer afspraken gemaakt over de (maxi-

male) loonstijgingen voor de periode 2017 – 2018, de 

leeftijdsvoorwaarden voor SWT (brugpensioen) en lan-

dingsbanen en de verdeling van de welvaartsenveloppe. 

De maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor 

de periode 2017 – 2018 werd vastgelegd op 1,1% (exclusief 

index). Het voorjaar zal voor Landbouw-Service ook heel 

wat werk betekenen voor de sectorale onderhandelingen 

in het paritair comité 132. Daarbij zullen we rekening 

houden met de specifieke economische situatie, het 

behoud en de creatie van tewerkstelling en de concur-

rentiekracht. 

Op 17 februari 2017 werd een plan voor eerlijke concur-

rentie in de land- en tuinbouwsector ondertekend door de 

minister van Landbouw Willy Borsus (MR), staatssecre-

taris voor sociale fraudebestrijding Philippe De Backer 

(Open Vld) met de betrokken sectoren (werkgeversorga-

nisaties en vakbonden). De land- en tuinbouwsector staat 

in de top tien van fraudegevoelige sectoren in ons land. 

Hoewel de meeste actiepunten effectief betrekking heb-

ben op seizoensarbeid in de landbouwsector, zijn er ook 

wel actiepunten voor onze sector. Wellicht zullen die ook 

gevolgen hebben voor de nakende sociale onderhandelin-

gen in de sector. We komen hier uitgebreid op terug in de 

volgende editie van dit magazine.
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fendt.com

Nieuwe tractor gekocht? 

Gefeliciteerd!

Bedankt 

          voor uw vertrouwen!

In 2016: 
 kochten jullie samen 50.000 echte pk (zonder boost) 
 bestond de Variotransmissie 20 jaar 
 werd de 250.000ste  Variotransmissie gebouwd 
 was Fendt het tweede belangrijkste merk boven 125 pk
 was Fendt absolute marktleider vanaf 225 pk
 werden in België 3 Fendt 1050 Vario verkocht

In 2017:
 verdeelt HH 50 jaar Fendt-tractoren  in België
 blijven wij uw trouwe partner
 staan wij nog beter tot uw dienst
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precision technology’ benadrukte 

het groeiend belang van ‘smart techno-

logy’ in de landbouw en dit was ook dui-

delijk te merken via de vele innovaties 

op de standen van de exposanten. De 

Belgische aardappelindustrie
INTERPOM I PRIMEURS

Veel blije gezichten na afloop van INTERPOM | PRIMEURS 2016! De vakbeurs in Kortrijk Xpo 

gold als dé hotspot om na te praten over een seizoen gekenmerkt door extreme weersomstandig-

heden, om hoogtechnologische innovaties te bekijken, om prijsontwikkelingen te volgen maar ook 

om vol vertrouwen het nieuwe seizoen straks weer in te zetten. De specialisatie, de aanwezigheid 

van de volledige keten en het professionele karakter zijn dé kenmerken die zowel exposanten als 

bezoekers bijzonder waarderen aan INTERPOM | PRIMEURS. 

���r r��s�r �{� �r truvx �~srrv�r

alweer een nieuw record van 19.938 

bezoekers uit maar liefst 55 landen. De 

belangstel l ing voor INTERPOM | 

PRIMEURS groeit duidelijk verder in 

het buitenland. 

Aardappeldag Oudenaarde
�r �v~sr �v{{� �{�u�s �r ���uxsv�r

maakt dat Belgische akkerbouwers zich 

vaker richten op uitsluitend aardappe-

len. De Belgische aardappelindustrie 

is booming. Dat stelden diverse spre-

 ROMAIN COOLS, ALGEMEEN SECRETARIS VAN BELGAPOM

 “De consumptie van frites groeit wereldwijd; 

België kan daarvan profiteren. 100.000 hectare 

fritesaardappelen zou best wel eens kunnen.” 

6 /  L a n d b o u w - s e r v i c e
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prijscontracten, zorgen voor een groeiend 

aardappelareaal.” 

Het areaal in België groeide van 37.000 

hectare midden jaren ’80 naar 90.000 hec-

tare in 2016. In 2017 is de kans reëel dat 

in België de 100.000 hectare aardappelen 

aantikt.

Romain Cools, algemeen secretaris van 

Belgapom: “De consumptie van frites 

groeit wereldwijd; België kan daarvan 

profiteren. 100.000 hectare fritesaardap-

pelen zou best wel eens kunnen.” 

Tekort aan pootgoed
���� ��  ¡¡¢¡¡¡ £�¤���� ¥�� ��¦��§ ¨� ©���-

goedoogst in 2016 viel circa 20% lager uit 

dan normaal, waarvan een groot deel ook 

last had van groeischeuren. Een normver-

ruiming betreffende groeischeuren van het 

pootgoed in Nederland en België lost dit 

tekort niet op. Bintje-pootgoed op de vrije 

markt kost afhankelijk van de maat €80 

tot €120 per 100 kilo. Met andere woorden: 

er is een groot tekort aan pootgoed. 

Pootgoed snijden
ª«¬ ®¯ ««°±«²²®³«°®««³ ´¬ µ®³¶´·

komend seizoen wel 10.000 hectare groei-

en? Volgens Martin Jansen Klomp, sec-

tormanager processing bij handelshuis 

HZPC niet. “Pootgoed dat er niet is, is 

er niet. Er zal dit jaar wel veel pootgoed 

gesneden gaan worden. Let op: niet elk 

ras leent zich even goed daarvoor.” Klomp 

pleit voor een meer planmatige aanpak. 

Dus 18 maanden van tevoren pootgoed 

bestellen zodat het handelshuis erop kan 

anticiperen in plaats van 3 maanden voor 

uitplanten. 

¸rvx ~¹ �r {{v�{¹¹rº�{� �{� yrs {{v�{¹-

pelinstituut PCA in Oudenaarde. Guy 

van de Poel, lid hoofdbestuur van de 

Boerenbond, gaf aan dat de perspec-

tieven voor de aardappelteelt in België 

goed zijn. Er komen steeds meer in aard-

appelen gespecialiseerde akkerbouwers. 

Specialisatie akkerbouwbedrijven

»¼½ ¾¿ ÀÁ¿ÂÃ “Een decennium terug vond 

een ontmenging plaats van gemengde 

bedrijven met akkerbouw en vee. Recent 

vindt een ontmenging plaats van akker-

bouwbedrijven. Er komen steeds meer 

bedrijven die zich vrijwel uitsluitend rich-

ten op aardappelen. Deze bedrijven heb-

ben vaak een hoog kennisniveau. Samen 

met de aanwezigheid van goede afzetstruc-

turen, een sterk groeiende verwerkende 

sector en de mogelijkheid prijsrisico’s voor 

> a b c d e e f
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sterke groeier. Ten opzichte van 

2005 ligt de productie in ons land tien 

jaar later 13 procent hoger. Het gaat om 

een jaarproductie van 971.000 ton diep-

vriesgroenten, allemaal verwerkt in ons 

land en voor twee derde ook afkomstig 

van Belgische bodem. Het overgrote 

deel van de aanvoer van groenten wordt 

verzekerd door contractteelt. De rest 

wordt aangekocht via de gespecialiseer-

de groothandel.

De enorme expansie van de sector werd 

in de eerste plaats mogelijk gemaakt 

Groei van groenteverwerking

In 1965 startte het eerste bedrijf met het verwerken en invriezen van groenten. Sindsdien heeft 

de sector een enorme expansie doorgemaakt. In 2015 werden er in ons land 971.000 ton diep-

vriesgroenten geproduceerd, ongeveer 31 procent van de Europese productie. Hiermee is ons 

land koploper. Naast diepvriesgroenten is er in Vlaanderen ook één producent actief van groenten 

in conserven of glas: Noliko, dat deel uitmaakt van de fusiegroep Greenyard. Samen verwerken 

de groenteverwerkende ondernemingen product dat afkomstig is van bijna 41.500 hectare op 

Belgische bodem. 

�~~v �r xs�Å�r��r �v{{� �{� �r Æ~�xu-

ment naar verfijning en variatie binnen 

zijn voedingspatroon. Ook de investe-

ringszin van de bedrijven en het voor 

handen zijn van grondstof en kennis 

hebben een belangrijke rol gespeeld.

In West-Vlaanderen, meer bepaald de 

streek rond Roeselare, zijn de mees-

te verwerkers gevestigd. Dat is ook de 

streek waar er veel groenten in open-

lucht worden geteeld. Van de totale 

groenteproductie is iets meer dan de 

helft bestemd voor industriële verwer-

king. Het grootste diepvriesbedrijf is 

Ardo, dat uitgroeide tot de Europese 

marktleider in diepvriesgroenten en 

-fruit.

Aangezien de binnenlandse afzetmarkt 

eerder bescheiden van omvang is, zijn 

de groenteverwerkers voor hun afzet 

vooral aangewezen op het buitenland. 

België is binnen Europa de grootste uit-

voerder van diepvriesgroenten met in 

2015 een exportwaarde van 1.174 mil-

joen euro en een exportvolume van 1,35 

miljoen ton. 

ÇÈÉÊ: Landbouwrapport 2016
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TOT RUIM €8000 VOORDEEL OP 

HET T7 COMFORT PACK!

ËÌÍÎÏ ÐÏÑÒÎÐ ÍÓÏÓÔÓ ÕÖ×ØÕ×ÙØÖÚÓ ÛÜ ÝÞÏÑ ÑÜÞÐÝ ßÎà áâ ãÏw Holland dealer!

MegaFlow pomp
16 LED lichten
Dynamic Comfort Stoel met veiligheidsgordel*
Dakraam
Radio met Bluetooth
Zwaailichten
Automatische klimaatregeling**
Telescopische spiegels met brede gezichtshoek**
Isobus Klasse II***
Kopakkermanagementsysteem HTSII***

T7 COMFORT PACK(1) OP T7 LANGE WIELBASIS EN T7 HEAVY DUTY

NU €799 

TOT RUIM €5.800 VOORDEEL

OP T7 HEAVY DUTY INCLUSIEF FRONTHEF

NU €2.799 

TOT RUIM €8.000 VOORDEEL

* Niet op T7.270 Blue Power en T7.315 Blue Power: autocomfortstoel is standaard
** Standaard inbegrepen in het Heavy Duty gamma.   
*** Niet inbegrepen in het Classic gamma.

(1) Geldig bij aankoop van een T7 lange wielbasis Tier 4B of een T7 Heavy Duty.

"Meer rijplezier en nog effi ciënter werken.
Mijn seizoen is nu al geslaagd."
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Wie wil opnieuw 
oergranen telen?

Het labo voor graantechnologie en de vakgroep Natuur- en voedingswetenschappen van de 

Universiteit Gent en Hogeschool Gent zoeken deelnemers voor het TETRA-onderzoeksproject 

ALTERBAKE rond de toepassing van oergranen in bakkerijproducten. Het project speelt in op de 

stijgende vraag naar variatie in het aanbod en naar voedingsproducten met een gezondheidsbe-

vorderend aspect. Zogenaamde oergranen zijn niet-courante granen zoals amarant, quinoa, boek-

weit, teff, gierst, sorghum en voorlopers van de huidige broodtarwe als emmerkoorn, eenkoorn en 

khorasan. 

V
~r�xrºÆ~�xuz¹s�r¹r�º���r� s~�r�

aan dat slechts 14 procent van de 

Belgen dagelijks voldoende brood eet. 

Nochtans zijn granen en brood een essen-

tieel onderdeel van een uitgebalanceerd 

dieet. We eten dus minder brood, maar 

toch bezoeken we steeds vaker de traditi-

onele bakker op zoek naar authenticiteit 

en vernieuwing. Bij de consument is er 

een duidelijke vraag naar variatie in het 

aanbod en naar voedingsproducten met 

een gezondheidsbevorderend aspect.

Als antwoord op die vraag tracht men in 

de bakkerij-industrie innovatieve pro-

ducten te ontwikkelen met een verbeterd 

nutritioneel en sensorisch profiel. Steeds 

meer producenten gaan bijgevolg aan de 

slag met oergranen als emmerkoorn, een-

koorn, khorasan, amarant, quinoa, boek-

weit, teff, gierst en sorghum. Deze gra-

nen voldoen aan de vraag naar authen-

ticiteit en zijn volgens onderzoekers ook 

nog eens een uitstekende bron van traag 

verteerbare koolhydraten, vezels, kwali-

tatieve eiwitten, vitaminen en mineralen. 

Ze bevatten ook polyfenolen, fytosterolen 

en flavonoïden waaraan allerlei gezond-

heidsbevorderende effecten worden toe-

geschreven. Een aantal oergranen heb-

ben zelfs het voordeel dat ze als gluten-

vrij bestempeld kunnen worden.

Om op deze duidelijke trend in te spelen, 

onderzoekt Hogeschool Gent momenteel 

het teeltpotentieel van diverse oergra-

nen, wat in een ideaal scenario moet 

leiden tot een hogere beschikbaarheid 

van lokaal geteelde variëteiten. Via een 

tweejarig TETRA-project, genaamd 

ALTERBAKE, willen Universiteit Gent 

en Hogeschool Gent samen deze moge-

lijkheden verder onderzoeken zodat ook 

de bedrijven kwalitatieve producten met 

oergranen op de markt kunnen brengen. 

Concreet wil het project kennis vergaren 

omtrent de samenstelling, de variëteiten, 

de nutritionele voordelen, de kenmer-

ken, beschikbaarheid en prijs van oergra-

nen en afgeleide producten. Daarnaast 

moet ook een beter beeld ontstaan van 

de verwerkingsmogelijkheden van korrel 

tot bloem. Er zal ook ruimte gemaakt 

worden voor een evaluatie van de senso-

rische eigenschappen van grondstoffen 

en producten op basis van oergranen, er 

zullen bedrijfsgerelateerde casestudies 

opgezet worden en er zullen aanbevelin-

gen geformuleerd worden voor specifieke 

toepassingen.

De onderzoekers zetten nog even op een 

rijtje waarom bedrijven zouden moeten 

deelnemen. Het gaat om toegepast onder-

zoek met direct toepasbare resultaten; er 

zullen casestudies uitgewerkt worden op 

maat van de deelnemende bedrijven; de 

resultaten zijn voorbehouden voor deel-

nemers van de gebruikersgroep, wat een 

concurrentieel voordeel kan opleveren; u 

kan als deelnemer de invulling van het 

project mee aansturen; er is interactie en 

netwerking binnen de gebruikersgroep; 

er zullen smaaksessies georganiseerd 

worden en er zal uitgebreide interactie 

zijn met onderzoekers van Universiteit 

Gent en Hogeschool Gent en de beschik-

bare diensten op vlak van graan- en bak-

kerijtechnologie.  

ÇÈÉÊ: VILT
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W
anneer een tuinier plantgoed aan-

koopt bij een tuincentrum, betaalt 

hij momenteel 6% btw. Hij moet wel 21% 

btw aanrekenen aan zijn klant. Maar als 

de eigenaar van de tuin de planten zelf 

koopt bij dezelfde winkel, betaalt hij 

slechts 6% btw. “In de praktijk zien we 

dus vaak dat de klant de planten gaat 

aankopen, maar dat de tuinier deze 

ophaalt om vervolgens te planten”, zegt 

Gantois. 

Zo ontwikkelt er zich een parallel circuit 

naast het officiële. Want als de tuinier 

geen plantgoed factureert, zullen ook de 

Kamerlid Rita Gantois (N-VA) en haar CD&V-collega’s Roel Deseyn en Nathalie Muylle hebben 

een wetsvoorstel ingediend om het btw-tarief van 21% naar 6% te brengen bij de verkoop van 

plantgoed door tuinaanleggers. Ze krijgen hierbij de steun van Benoît Piedboeuf (MR) en Luk 

Van Biesen (Open Vld). Hun wetsvoorstel zal bij voorrang worden behandeld in de commissie 

Financiën. Hiermee wil ze een scheefgegroeide situatie rechtzetten.

uren in het zwart worden gepresteerd. 

“Een tuin aanleggen of onderhouden 

zonder planten is nogal moeilijk”, merkt 

Gantois op. Muylle en Deseyn beamen 

dat: å�r tr�v�Å�r� ��r �r vr�rºx Æ~vvrÆs

toepassen, worden op deze manier uit 

de markt geduwd. Daarom willen wij 

het btw-tarief verlagen naar 6% voor het 

plantgoed dat de tuinier bij tuinaanleg of 

-onderhoud verkoopt.”

Bovendien is dit maatschappelijk 

belangrijk. De sector biedt namelijk 

veel werk aan risicogroepen, zoals jonge 

werkkrachten en laaggeschoolden. 

Tuinaanleggers die officieel werken, heb-

ben in de praktijk meer aandacht voor 

veiligheidsnormen, gaan zorgvuldiger om 

met kilometervergoedingen, arbeidstijd-

verkorting, enzovoort.

æ~s xº~s zrv¸s }{�s~�x ~¹ �{s �r xÆy{s-

kist nu inkomstenbelasting, btw en RSZ-

bijdragen misloopt. “Met ons voorstel 

verwitten we de sector en dragen zo bij 

tot de strijd tegen de fiscale en sociale 

fraude. Door hrs ts�Äs{v�rç sr �rvº{�r� ~¹

het plantgoed zullen op termijn de sector 

en de staatskas beter worden”, besluit 

Gantois. 

Btw-tarief wordt verlaagd bij verkoop 
plantgoed door tuinaanleggers



Vervoer voor rekening van derden?

H
rs è~���¸º�Å¸ érxºu�s �{� êë Åuº� êëë�

regelt de inschrijving van voertui-

gen. Onder hoofdstuk 1, artikel 2, § 2, 5° 

staat dat de inschrijving NIET verplicht 

is voor de landbouw- en bosbouwaan-

hangwagen, behalve indien deze worden 

aangewend om vervoer voor rekening van 

derden te verrichten.

Dus blijft de cruciale vraag: doen loon-

werkers vervoer voor rekening van der-

den? Loonwerkers zijn AANNEMERS 

van land- en tuinbouwwerken, net zoals 

er aannemers zijn van grondwerken 

(zowel privaat als publiek). Aannemers 

van land- en tuinbouwwerken doen toch 

precies hetzelfde voor de landbouwers: 

Aannemen > loonwerk op het veld 

>verplaatsen van de landbouwproduc-

ten in het kader van dat landbouwwerk 

(hetzelfde geldt in principe voor de mest-

problematiek, verplaatsen van het erf 

naar een opslagplaats of naar het veld).

De Wet van 3 mei 1999 betreffende het 

vervoer van zaken over de weg stipuleert 

de voorwaarden aan wat vervoer voor 

eigen rekening tegelijkertijd moet vol-

Diverse politiediensten verbaliseren loonwerkers in het kader van de inschrijving van hun voertui-

gen, met name omdat zij vervoer doen voor rekening van derden. Evenwel, loonwerkers werken 

voor derden, maar dit is niet gelijkgesteld is met het vervoer voor rekening van derden. Maar 

doen loonwerkers wel vervoer voor rekening van derden?

Wanneer dan wel  
vervoer voor derden?

ì{��rrv �r ~¹�v{Æys�r�rv �r

industrie is, een collega-loon-

werker, of als men mest trans-

porteert naar een opslagplaats 

of mestverwerkingsinstallatie, 

dan is er wel degelijk sprake over 

vervoer voor derden en moet 

men dus ook aan de reglemente-

ring voldoen. 

írrv ��ç~vz{s�r ~�rv �r

interpretatie van de wet van 1999 

kan u bekomen bij het  

secretariaat. 

i

�~r� î{vsï ê ð êñò

• �r �rv�~rv�r ó{¸r�ô zrs ��tr�v�¹ �{�

de zaken die worden vervoerd met 

een aanhangwagen, dienen eigendom 

te zijn van de onderneming die het 

motorvoertuig gebruikt of door haar 

te zijn gekocht of verkocht, gehuurd of 

verhuurd, op de markt gebracht, voort-

gebracht, gedolven, bewerkt of her-

steld;

• �r �rv�~rv�r ó{¸r�ô zrs ��tr�v�¹ �{�

de zaken die worden vervoerd met 

een aanhangwagen, dienen te worden 

gebracht naar de onderneming die het 

motorvoertuig gebruikt, te worden ver-

zonden vanuit deze onderneming, of te 

worden verplaatst ofwel binnen deze 

onderneming ofwel, voor eigen behoef-

te, buiten deze onderneming;

• �r �~~v ��s �rv�~rv �rtvu�¸sr z~s~v-

voertuigen dienen eigendom te zijn 

van de onderneming, door haar te zijn 

gehuurd of door haar in financierings-

huur te zijn genomen;

• yrs �rv�~rv z{� xºrÆysx rr� xrÆu�-

daire bedrijvigheid zijn in het kader 

van het geheel van de werkzaamheden 

van de onderneming

Afgezien van het effectieve vervoer voor 

derden, kunnen ons inziens loonwerkers 

wel aan deze reglementering voldoen in 

het kader van de werkzaamheden op het 

land en kan er dus geen sprake zijn van 

vervoer voor derden.
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