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Evolutie tewerkstelling 
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Aantal tuinaannemers 
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Verhouding werkgevers groene 
sectoren 
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Verhouding werknemers groene 
sectoren 
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Aantal reguliere arbeiders per 
leeftijdscategorie 
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Verhouding werknemers per type 
arbeidsovereenkomst 
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 Verhouding werknemers per geslacht 
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Indeling werkgevers tuinaanleg 
volgens dimensieklasse 
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MTM en MTMS 

 Maximaal Toegelaten Massa (MTM) 

 = massa voertuig + toegelaten massa lading 

 Vb: tractor + machines voor/achter opgehangen 

 Maximaal Toegelaten Massa Sleep (MTMS) 

 = massa voertuig + massa aanhangwagen + 
toegelaten massa lading 

 Sleep = trekker/auto + aanhangwagen 

 Maximaal gewicht dat de sleep mag hebben 
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Categorie B : 

Categorie B + code 96 : 

Categorie BE : Wie zijn rijbewijs B+E behaald 
heeft voor 1 mei 2013 heeft géén 
beperking tot 3.500 kg MTM 
aanhanger, anders C1+E  

Het rijbewijs categorie B dat behaald werd voor 01/01/1989  
is ook geldig voor de categorie BE. 

Welk rijbewijs? 

MTMS max. 7000 kg 



Welk rijbewijs? 
 Rijbewijs C: 

 MTM > 3500 kg 
 Aanhangwagen mag tot max. MTM 750 kg 

 Rijbewijs C+E: 
 Samenstel van cat. C met aanhangwagen met een MTM > 

750 kg 

 Rijbewijs C1: 
 MTM > 3500 kg en < 7500 kg 
 Aanhangwagen mag tot MTM 750 kg 

 Rijbewijs C1+E: 
 Samenstel van cat. C1 met aanhangwagen MTM > 750 kg 
 MTM samenstel < 12000 kg 



Rijbewijs tractoren 

• Geboren voor 1 oktober 1982:  
 geen rijbewijs nodig, ongeacht het gebruik 

 max. 40 km/h (traag vervoer) 

• Geboren vanaf 1 oktober 1982:  
• Niet landbouwgebruik: rijbewijs i.f.v. MTM (B 

of C ev. in combinatie met E) 

• Landbouwgebruik: rijbewijs G 
• < 16 jaar: tot 20 ton MTM 

• > 16 jaar: tot 44 ton MTM 
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Medisch attest rijgeschiktheid 
 Bestaat uit: oogtest, algemeen onderzoek en vragenlijst 

 Geldigheid: 
5 jaar geldig indien < 70 jaar 

Vanaf 70 jaar: max. 1 jaar geldig 

Dwz: medische keuring vanaf 66 jaar tot 70 jaar heeft een 
geldigheid tot 71 jaar. Vanaf dan elk jaar hernieuwen. 

 Erkende arbeidsgeneeskundige dienst: 
onderzoek met ogentest (80 euro leden BB) 

onderzoek zonder ogentest (60 euro leden BB) 

ogentest niet nodig indien attest van je oogarts (< 3 
maand) 
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Vakbekwaamheid 

– Rijbewijs C behaald voor 9 sept 2009:  
uitstel tot 9 sept 2016 

– 35 kredietpunten vereist per 5 jaar 

– Totaal per 5 jaar: 5 sessies van 7 uur volgen 

– Vrijstellingen: 
• Voertuigen < 45 km/h (tractoren) 

• Vervoer materiaal en machines voor uitvoer werken 

• Vervoer niet hoofdactiviteit van de bestuurder 

• Niet-commercieel goederenvervoer (privé-doeleinden) 

• Vervoer voor derden of gedeeltelijk steeds uitgesloten 
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 Periodieke keuring tractoren 

• Op basis van MTM: 
– < 3500 kg: vrijstelling keuring 
– 3500 – 7500 kg: 2-jaarlijkse keuring 
– > 7500 kg: jaarlijkse keuring 

• Gefaseerde invoer: 
– ingeschreven na 1 januari 2007 => 1e periodieke 

keuring voor 1 november 2014 
– Ingeschreven van 1 januari 2002 tot 31 december 

2006 => 1e periodieke keuring voor 1 mei 2015  
– Ingeschreven voor 1 januari 2002 => 1e periodieke 

keuring voor 1 november 2015 
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Witte diesel tractoren 

• Sinds 1 mei 2014 : 
– Nieuwe regels inzake accijnzen. 

– Alle tractoren die wettelijk onderworpen zijn aan de 
periodieke keuring => witte diesel. 

– Geen gefaseerde invoering, dus effectief vanaf 1 mei 
2014 

• Contaminatie brandstoftank: 
– Geen overgangsperiode voorzien 

– Vanaf 1 juli 2014 controle op naleving door ‘Douane & 
Accijnzen’. 
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Vrijstelling tachograaf 
• MTM ten hoogste 7.5 ton: 

– Vervoer materiaal en machines 
– Beroepshalve (naar en van de eigen werf) 
– Vervoer ≠ hoofdactiviteit 
– Vrijstelling binnen een straal van 50 km 

• Traag vervoer (< 40 km/h): 
– Vrijstelling binnen een straal van 100 km 

• KB 9 april 2007: 
– Goederenvervoer voor land-, bos- en tuinbouw => interpretatie 

tuinaanleg ??? 
– In kader eigen beroepsactiviteit 
– Niet geldig indien vervoer voor derden 
– Vrijstelling binnen straal van 100 km 
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Aanhangwagens 
• Kentekenplaat: 

– Q-kentekenplaat: MTM > 750 kg 

– Duplicaat kentekenplaat: MTM < 750 kg 

• Keuring: 

– Vrijgesteld van alle keuringen: 
• Aanhangwagens MTM ten hoogste 750 kg 

• Speciale constructies zonder ophanging 

– Vrijgesteld van periodieke keuring: 
• Aanhangwagens traag vervoer (max. 40 km/h) 

• Wel keuring voor eerste ingebruikname. 
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Ladingzekering 
• Vakbekwaamheid: module ‘ladingzekering’ 
• Verpakker/verlader medeverantwoordelijk 

– Vormstabiliteit (hellingstest 26° + dynamische test) 
– Desnoods bijkomende omhulling  

• Verantwoordelijkheid bestuurder: 
– Alles goed vastgezet 
– Lading geen hinder voor bestuurder 
– Zwaartepunt centraal 
– Niet besturen indien lading niet conform gezekerd 

• Normen: 
– Wrijvingskracht vloer/lading => antislipmatten 
– Spanbanden: EN12195 => verhogen neerwaartse druk 
– Onderhoud: geen knopen, scheuren, rafels, … 

• Boetes: 
– 3e graad: van 165 tot 2750 euro 
– Rijverbod: van 8 dagen tot 5 jaar 
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Eurovignet 
• Verplicht vanaf 12 ton MTM: 

– Vrachtwagen met aanhangwagen of oplegger 
– Tractor met aanhangwagen 

• Onderscheid tussen aantal assen: 
– Ten hoogste 3 assen 
– 4 assen en meer 

• Differentiëren tarieven op basis van emissies: 
– Niet EURO 
– EURO I 
– EURO II 

• Terugbetalingen: 
– Wegen inactiviteit van minstens 30 dagen op jaarbasis 
– Inactiviteit aantonen (ziekte, weerverlet, herstellingen, …) 
– Teruggave 1/12 (30 dagen) of 2/12 (60 dagen) 
– 25,00 euro administratiekost 
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Vermindering van het eurovignet 

• Voor de dagen waarop uw vrachtwagen niet rijdt (weekends, 
feestdagen en verlofdagen) kunt u een vermindering van het 
eurovignet aanvragen. 

• Download de pdf voor uw aanvraag tot terugbetaling op 
www.groengroeien.be onder vakinformatie - verkeer 
(exclusief voor leden Groen Groeien) 
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BTW  

vellen van bomen 

• Verlaagd BTW-tarief: 6 % 

– Vellen van bomen tot ‘afval’: 
• Brandhout, houtafval, onbewerkt hout, … 

– Vellen, verzagen, rooien stronken, wegslepen 
hout in éénzelfde contract 

•  Onderhoudscontract van een tuin/park: 

– Vellen bomen opgenomen in 
onderhoudscontract => BTW tarief 21% 

– Prijssupplement voor het vellen van bomen tot 
brandhout, houtafval of onbewerkt hout => BTW 
tarief 6%  
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BTW  

renovatie van woningen 
• 6 %: 

– Terrassen die grenzen aan de woning 

– Paden en opritten die rechtstreeks met woning 
of openbare weg verbonden zijn 

– Losstaande garage of carport die onmiddellijk 
van nut zijn voor de eigenaar 

• 21 %: 
– Afsluitingen, hekken en omheiningen 

– Losstaande serres en pergola’s 

– Tuinhuisjes 

– Paden niet verbonden met de woning 

– Terrassen niet grenzend aan de woning 

– Vijvers en fonteinen 
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FAVV-heffing 

• Niet heffingsplichtig indien: 
– Max. 25 are laagstamfruit 

– Max. 10 are plantenkweek (o.a. boomkwekerij) 

– Uitsluitend dienstverlening (product bij de klant 
verwerkt) 

– Vak 3 aankruisen: “geen enkele activiteit onder 
controle van het FAVV” aankruisen. 

– Opgepast: verkoop GBM, meststoffen, 
bodemverbeteraars, planten, … aan klanten => 
detailhandel! 
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Fytolicentie 

– Assistent professioneel gebruik = P1 
• uitvoeren in opdracht van P2 of P3 

• Medewerker tuinaannemer 

– Professioneel gebruik = P2 
• Beslissen en (laten) uitvoeren 

• Tuinaannemer 

– Verkoper-voorlichter = P3 
• Adviseur van de tuinaannemer 

– Aanvragen via www.fytolicentie.be 
• Deadline overgangsperiode: 31/08/2015 

• Na 31/08/2015: cursus P1=16 uur / P2=60 uur 

• Geldigheidsduur: 6 jaar 
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Tuinaanlegbedrijven agrarisch gebied 

• Agrarische tuinaanlegbedrijven: 
– In feite sierteeltproductiebedrijven met als 

nevenactiviteit tuinaanleg = zone-eigen 

• Landbouwaanverwante tuinaanlegbedrijven: 
– Minimale oppervlakte 0.5 ha boomkwekerij 

– Zonevreemd maar meer mogelijkheden 

– Uitbreiding mogelijk ifv boomkwekerij 

• Zonevreemde tuinaanlegbedrijven: 
– Geen boomkwekerij 

– Regelgeving zonevreemde constructies 
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Arbeidsveiligheid 

• Dynamisch risicobeheerssysteem 
• Globaal preventieplan en jaaractieplan 
• Machines opnemen in inventaris 

arbeidsmiddelen 
• CE-keuring of opmaken conformiteitsattest  
• Indienststellingsverslagen 
• Veiligheidsinstructiekaarten 
• Periodieke controle of nazicht 
• Periodiek onderhoud 
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Veiligheidsinstructiekaarten (VIK) 

• Maak een VIK aan op machinegroep; 14 
kettingzagen kunnen dus allen beroep doen op 
één VIK; 

• Indien relatief grote verschillen binnen één 
groep: 2 VIK (kettingzaag vs. kettingzaag 1 hand); 

• VIK bewaren op “beschikbare” plaats; 
• Niet nodig om deze VIK te ondertekenen door 

externen, bedrijfsleider volstaat; 
• Vermeld eventuele ongevallen of incidenten op 

de VIK + maatregelen om deze ongevallen te 
voorkomen… 
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Periodieke keuringen 

• Hijs- en hefwerktuigen: 
– Last kan in vrije val komen 
– Behandelingstoestellen zoals heftruck, graafmachines zijn 

geen hef- of hijswerktuigen… 
– Externe periodieke controle per 3 maand 

• Elektrische installaties: 
– LS industrieel – 5-jaarlijks 
– Huishoudelijk – 25 jaarlijks 
– Ook oude installaties in dienst vòòr 1/1/1983 

• Compressorvaten: 
– Inhoud > 300 liter  
– Periodieke keuring om de 3 jaar  
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Gebruik meststoffen 

• Maximale bemestingsnormen: 
– 170 kg N/ha  
– 55 kg P2O5/ha 
– Toediening van 16 feb tot 15 november 

• Bodemanalyse: 
– Hoeveelheid toe te dienen = behoefte planten - 

bodemvoorraad 

• Aangifteplicht mestbank:  
– Vanaf 2 ha teelt (niet gazon/sportveld) 
– Vanaf 0,5 ha containerteelt 

• Transport: 
– Laadvermogen > 3500 kg => erkend vervoerder 
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Hagen/bomen plaatsen 

• Geen stedenbouwkundige vergunning 

• Geregeld via ‘Veldwetboek’ 
– Hagen: 0,5 m 

– Bomen: 2,0 m 

– Leibomen: 0,5 m indien maximaal 3 m hoog 
• Vooraf contact opnemen met gemeente is een must 

– Op perceelsgrens: (schriftelijk) akkoord eigenaars 

• Overhangende takken: toestemming vragen 

• Overlast wortels: geen toestemming nodig 
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Inhoudingsplicht/ 
hoofdelijke aansprakelijkheid 

• Voorwaarden: 
– Aannemer aansprakelijk 
– Werken in onroerende staat 
– Beroep doen op (onder)aannemer 
– Nagaan fiscale en sociale schulden (onder)aannemer 

• Fiscale schulden: 
– www.minfin.fgov.be : JA/NEE 
– JA => 15% factuurbedrag inhouden en doorstorten fiscus 
– NEE => ok 

• Sociale schulden: 
– www.socialezekerheid.be : JA/NEE/geen gegevens 
– JA => 35% factuurbedrag inhouden en doorstorten RSZ 
– NEE => ok 
– Geen gegevens: éénmanszaak of buitenlandse ondernemer 
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Wat te doen bij sociale inspectie? 
• Welke dienst deed controle? => nazorg ! 
• Bevoegdheden inspectie: 

– Controle: 7/7, 24/24, onaangekondigd 
– Toegang bedrijfsgebouwen/werkplaatsen 
– Private woongedeelten => huiszoekingsbevel 
– Werknemers verhoren 
– Documenten raadplegen en meenemen 

• Bij twijfel:  
– geen documenten/verklaringen ondertekenen 
– Uitstel vragen en achteraf schriftelijk antwoorden 

• Gevolgen: 
– Waarschuwing => geen gevolgen 
– PV => arbeidsauditeur 

• Dossier doorverwijzen naar de strafrechter => strafsanctie 
• Seponeren => geen strafsanctie maar wel administratieve geldboete 
• Bijhouden => minnelijke schikking 

– Verweermiddelen, verzachtende omstandigheden inroepen 
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Correct beheer groenafval 
• Opslag op eigen exploitatiezetel: 

– Maximaal 1 container van 40 m³ 
– Opslagtermijnen: 

• Fijn tuinafval (gras, bladeren, …): 
– Periode : april-oktober: max. 1 week 
– Periode november-maart: max. 1 maand 

• Grover tuinafval (snoeihout, takken, …): 
– Max. 2 maanden 

• Afvoer: 
– vergunde composteerder 
– Vergund containerbedrijf => vergunde composteerder 

• Verbranden: 
– Totaalverbod in Vlaanderen 
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Kapvergunningen 
• Hoogstammige bomen: 

– Stamomtrek = 1 meter op 1 meter hoogte 

• Niet in een bos: 
– Stedenbouwkundige vergunning verplicht (natuurdecreet) 
– Op max. 15 m van de woning => geen vergunning 

• Kappen van een bos(openbaar/privé): 
– Stedenbouwkundige vergunning verplicht 
– Compensatieplicht 

• Dunnen van een bos: 
– Via goedgekeurd bosbeheersplan (bosdecreet) 

• Gemeentelijke kapverordening: 
– Niet vergunningsplichtig volgens natuur- of bosdecreet 
– Compensatieplicht of heraanplant opgelegd door gemeente 
– Navragen op de milieudienst! 
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EDUplus vzw 

• Reguliere arbeiders paritair comité 145 

• RSZ 0,30 % loonmassa => opleiding personeel 

• Opleidingsaanbod: 
– Vaste opleidingen (standaard) 

– Opleidingen op vraag (op bedrijf) 

– Individuele opleidingen (mits goedkeuring) 

• Financiering opleidingen: 
– Opleidingen zelf zijn kostenloos 

– Volledige terugbetaling full loonkost arbeider 

• On-line brochure en inschrijving via www.eduplus.be  
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Schijnzelfstandigheid 

• Uitvoeren van werken in onroerende staat 
• Arbeidsrelatie: opdrachtgever-zelfstandige 
• Onderstaande criteria niet voldoende als bewijs: 

– Facturen maken 
– Sociale bijdragen betalen 
– BTW aanrekenen 

• 10 specifieke criteria in KB juni 2013 
– Ten minste 5 criteria vervuld (totaliteit) 
– Wettelijk vermoeden => loontrekkende 
– Criteria: eigen middelen investeren, risico’s nemen, zelf aankoop 

grondstoffen en materiaal, zelf prijzen vastleggen, vergoeding 
i.f.v. uitgevoerde werk, eigen medewerkers aanwerven, zichzelf 
laten vervangen, eigen bedrijfsnaam en logo, werken met eigen 
materiaal, eigen verblijfplaats, eigen vervoer regelen, … 
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Wat met afval? 
• Verplicht contract voor ophaling van bedrijfsrestafval 

• Elk bedrijf in Vlaanderen moet een contract afsluiten met 
de afvalinzamelaar van het bedrijfsrestafval.  

– Als het bedrijfsrestafval kan worden meegegeven met de 
gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen,  
en de maximumhoeveelheid daarbij niet wordt overschreden, 
geldt de contractverplichting niet. 

• Niet-naleving 

– Bij niet-naleving van de verplichtingen kan een proces-verbaal 
worden opgemaakt door milieuambtenaren, de milieu-
inspectie, de politie en in bepaalde gevallen door de OVAM. 
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10 jaar garantie  
ook voor de tuinaannemer? 

• Ook een tuinaannemer is gehouden aan 10 jaar garantie 
voor bouwkundige werken zoals aanleg oprit, terras, 
trappen, metselwerken, rioleringen, zwembaden,…  

 

http://www.bouwenwonen.be/news/read.asp?id=2005 
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Consumentengarantie 
ook voor de tuinaannemer? 

• Elke aankoop van een product en strikt genomen ook van een plant 
of een dier, valt onder de wettelijke tweejarige garantie.  

• De garantie speelt vooral de eerste zes maanden. Indien het goed 
“defect” gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt 
verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering.  

• De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord 
gaat. 

• Indien het “defect” van het goed meer dan zes maanden na de 
levering wordt vastgesteld, dan moet de consument bewijzen dat 
het goed niet-conform was op het moment van de levering. 
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Oeps… 
Werken uitgevoerd zonder bouwvergunning ? 

• De aannemer moet steeds de bouwvergunning 
ontvangen van de klant 

• bij ontstentenis ervan, is de hoofdaannemer steeds 
aansprakelijk met mogelijks zware gerechtelijke 
gevolgen van dien.  

• Het is de taak van de aannemer de klanten er van te 
verwittigen of er al dan niet een bouwvergunning nodig 
is. 
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Mijn klant betaald cash 
• Vanaf 1 januari 2014 mag u niet meer dan € 3000 cash ontvangen.   

• Sinds 1993 zijn cashbetalingen in het kader van de strijd tegen witwaspraktijken strikt 
gereglementeerd. Vanaf 1 januari is de grens verlaagd van € 5000 naar € 3000. 

• Cashbetalingen tussen particulieren blijven wel toegelaten. Het geldt dus enkel voor 
beroepsactiviteiten. 

• Bij de levering van producten of diensten is er wel een verbod om meer dan € 3000 
cash te ontvangen en mag je jouw klanten geen grote bedragen cash laten betalen.  
– Je gaat met jouw factuur van €  3500 naar jouw klant en hij wil cash betalen.  

Dan mag je max. 10% van het totaalbedrag cash ontvangen, zijnde € 350.  
– Op een totaalbedrag van € 30.000 kan je max. 10 % voorschot cash ontvangen 

zijnde € 3000.  

• Ontvangt u toch meer cash, dan kan je een fikse boete ontvangen. De inspectie kan 
jouw facturen komen nakijken en vaststellen dat één van jouw klanten teveel aan cash 
heeft betaald. Dan riskeer je een boete tussen € 250 en € 225.000.  
– De boete mag echter niet méér bedragen dan 10% van het te veel in cash betaalde 

bedrag. 
– Liet je jouw klant dus bv. € 10.000 cash betalen als voorschot op een levering ter 

waarde van € 50.000, dan is dat (€ 10.000 - (10% x € 50.000) =) € 5.000 te veel  
en riskeer je m.a.w. een boete van € 50 
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Beveiligingscamera’s 

• Denk eraan dat u de locatie en gebruik ervan in uw 
arbeidsreglement plaatst.  

• Ook aan elke toegang van uw bedrijf moet er een bord 
hangen waarop er aangeduid staat dat er camerabewaking 
is. Een verplichting volgens de privacy wetgeving. 
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Tijdsregistratie & track en trace 

• Wanneer u werkt met een tijdregistratie of een track 
en trace systeem, dient u dit te vermelden op uw 
arbeidsreglement.  

• Zo niet, kan u het gebruik ervan niet als rechtmatig 
afdwingen. 
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Inschrijvingsbewijs aanhangwagen 

• Op straffe van boete, dient u steeds een origineel 
inschrijvingsbewijs en verzekeringsbewijs van uw 
aanhangwagen bij te hebben.  

• Wisselt u regelmatig van aanhangwagen is het 
verstandig deze in een koker te bewaren aan de 
aanhangwagen. 
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Moet mijn minigraver  
een nummerplaat hebben? 

• Als deze op de openbare weg komt, dus als u de 
kraan lost vanaf je aanhangwagen op de openbare 
weg, moet u een nummerplaat en verzekering 
hebben.  

• Het gevaar schuilt er in als er zich een ongeval 
voordoet. U bent dan niet verzekerd voor schade aan 
derde. 
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Het Vlaams Aslastendecreet 
• Het Vlaams aslastendecreet voorziet zware sancties voor 

voertuigen die het wegdek beschadigen door overladen. 

• Elke asoverlading van minder dan 500 kg kan reeds een 
boete met zich meebrengen van € 275,00 to € 27.500,00 

• Niet enkel de persoon die zich daadwerkelijk met het te 
zwaar geladen voertuig op de openbare weg begeeft, maar 
ook diens werkgever, de verlader, en soms zelfs nog 
anderen kunnen een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
te zake riskeren. 

• Meer info hieromtrent op: http://www.wegenenverkeer.be/taken-

en-bevoegdheden/duurzame-mobiliteit/wegeninspecties.html 
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Standaardbestek 250 

• Het standaardbestek 250 is hét referentiewerk dat aannemers 
van wegenwerken moeten respecteren, om in aanmerking te 
komen voor het uitvoeren van een opdracht van de Vlaamse 
Gemeenschap.  

• Het bevat standaardeisen voor het opstellen van bestekken 
voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen en 
groenaanleg.  

• Het Standaardbestek 250 kan gedownload worden via de 
website www.wegenenverkeer.be 
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Volmacht voor  
ontvangst aangetekende brieven 

• Stel de postbode komt met een aangetekende brief voor u. 
Uw echtgenote mag niet aftekenen en hij eist een document 
voor volmacht… 

• Document voor volmacht kan snel en gratis aangevraagd 
worden via de FOD economie. 

 https://idp.iamfas.belgium.be/fas/SSOPOST/metaAlias/idp 

• Of raadpleeg onderstaande link op de website van Bpost voor 
meer informatie. 

 http://www.bpost.be/site/nl/business/receive_post/regis
 tered/procuration.html 
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Parkeren… 
 let goed op waar je staat! 

• Let op waar je uw bestelwagen of (lichte)vrachtauto parkeert. 

• Parkeren met een lichte vrachtauto op een parkeerplaats 
voor personenwagens kan beboet worden! 

• Neem dus de verkeersborden in acht en vermijd verrassingen! 
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Terugvorderen accijnzen  
professionele diesel 

• Van toepassing voor voertuigen > 7,5 ton 

• Registratie en aanvraag vergunning via: 
www.myminfin.be – Finforum – Accijnzen 

• Na ontvangst van je vergunning, kunnen elke 
maand de accijnzen terug gevraagd worden. 
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