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Landbouwtractoren uitsluitend voor
landbouwgebruik vrijgesteld
De overheid stelt dat voertuigen die de
aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig die slechts
in beperkte mate worden gebruikt op de
openbare weg in België en die uitsluitend
worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden, vrijgesteld zijn van de kilometerKHIʖQJ%HODQJULMNRPZHWHQLVGDWGH]H
]H
vrijstelling niet automatisch geldt. Hiervoor moet een aanvraag ingediend
nd wor-den bij de ‘Vlaamse Belastingsdienst’.
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Wat bij gemengd gebruik
k van
va landbouwtractoren?
Essentieel voor de vrijstelling is het dubbele criterium: landbouwvoertuig én uitsluitend landbouwgebruik. Tractoren die
bijgevolg ook gebruikt worden voor wegenwerken, tuinaanleg, grondverzet, ...
vallen niet onder deze vrijstelling.

Wat met werfmachines?
Via een omzendbrief van 29 januari 2016
(B.S. van 4 februari 2016) werden nog een
aantal bijkomende voertuigen genoemd
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Hieronder vallen mobiele kranen, verreikers/hoogtewerkers, graafmachines,
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Vlaamse Belastingsdienst.
Let wel dat
Belas
je
e hier naast
naas de contactgegevens, ook
een foto
fo vvan het voertuig met nummerplaat moet
bijvoegen. We raden je aan
m
deze voertuigen vrijwillig te melden. Dit
voorkomt
dat het voertuig foutief geseind
v
wordt en bespaart je een hoop administratieve last nadien.
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2S  aSril ging de kilometerhefʖng van start 'e Sraktische uitwerking van de
kilometerhefʖng kwam al een Saar keer aan bod in ons vakblad 2mdat we nog
g heel
wat vragen krijgen, staan we nog even stil bij de regeling i.v.m. tractoren
oren en
werfmachines.
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WAT MET TRACTOREN EN WERFMACHINES
FMACH
MACH
TUINAANLEG?

Hoe vrijstelling aan
aanvragen voor werfmachines
machines?
Omdat so
sommige voertuigen, die buisommi
toepassingsgebied van de kiloten he
het toep
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vvoertuig vrijwillig melden zodat de gegevens opgeslagen worden in een database. Je kunt gebruik maken van de
vrijwillige aanmeldingsprocedure via de

“Indien de Stage- of Fase-norm,
of de Amerikaanse Tier-norm
beschikbaar is, wordt de Euroemissienorm hierop gebaseerd.
Indien die onbekend zijn, is de
datum van de eerste inschrijving
bepalend.”
Emissienormen voor landbouwvoertuigen
Een landbouwvoertuig dat buiten de landbouw gebruikt wordt (bv. wegenbouw)
of niet uitsluitend voor landbouwactiviteiten gebruikt wordt (bv. grondverzet
of tuinaanleg), moet een on-board-unit

Tabel emissienormen voor tractoren en off-road-voertuigen

Datum van eerste inschrijving van
het voertuig in het binnen- of buitenland

Fase- of
Tier norm
Stage norm

Emissie-norm
km-hefʖng

vanaf 1 januari 1999
tot en met 31 december 2001

fase I

Euro I

vanaf 1 januari 2002
tot en met 31 december 2005

fase II

Euro II

vanaf 1 januari 2006
tot en met 31 december 2010

fase IIIa

Tier 3

Euro III

vanaf 1 januari 2011
tot en met 31 december 2013

fase IIIb

Tier 4i

Euro V

vanaf 1 januari 2014

fase IV

Tier 4

Euro VI
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(OBU) installeren. De OBU moet op de
openbare weg permanent aanstaan. De
OBU berekent de verschuldigde tol op
basis van het aantal gereden kilometers,
de tonnenmaat en de uitstoot. Tot voor
kort was er enige onduidelijkheid over
de emissienormen voor tractoren. Landbouwtrekkers vallen namelijk niet onder
de Euro-emissienormen, maar onder de
Stage-normen. Daarom werd recent een
omzettingstabel opgemaakt. Indien de

Stage- of Fase-norm, of de Amerikaanse Tier-norm beschikbaar is, wordt de
Euro-emissienorm hierop gebaseerd. Indien die onbekend zijn, is de datum van
de eerste inschrijving bepalend.

Registratie voertuig en aanvraag OBU:
www.satellic.be
Verdere info vind je op www.viapass.be
Vrijstelling online aanvragen via
www.belastingen.vlaanderen.be/forPXOLHUYULMVWHOOLQJNLORPHWHUKHIʖQJ

Mocht je ondertussen reeds je OBU hebben geïnstalleerd, controleer dan in elk
geval de emissienorm aan de hand van
de tabel. O

Voor vragen of meer informatie, neem
contact op met consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be).

BELANGRIJKE LASTENVERMINDERING
VOOR DE EERSTE AANWERVING
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Voor de
e 2de t.e.m. de 6e aanwerving:
aa
tijdelijke
ijke
jke RSZ-kortingen
Zoals
oals hierboven
hierboven vermeld,
verm
waren er in
het verleden ook al RSZ-verminderingen
van toepassing d
die betrekking hadden op
de
e aanwerving
aanwervin van een eerste, tweede,
derde,
vierde en vijfde werknemer. Deze
derde vier
verminderingen
waren niet onbelangrijk,
vermi
vermind
maar zij waren beperkt in de tijd. Door de
beslissing
om een zeer grote RSZ-verb
be
mindering voor een onbepaalde duur
toe te kennen voor de aanwerving van de
eerste vaste werknemer, worden de hierboven geciteerde verminderingen voor
de eerste tot en met de vijfde werknemer
verschoven naar de tweede tot en met de
zesde aanwerving. Op die manier wordt
ook het aantal werknemers waarvoor
een RSZ-korting kan worden verkregen,
uitgebreid naar de eerste zes werknemers van een onderneming.
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Voor de aanwerving van een eerste werknemer vallen alle basisbijdragen voor de
sociale zekerheid weg. Voor alle andere werknemers is er een reële daling van de
loonkosten. Maak als tuinaannemer zeker de berekening als je overweegt om een
eerste vaste werknemer aan te werven.

We kunnen stellen dat er in de komende periode
period een effectieve daling komt van de loonkosten
in alle ondernemingen
en
n

Voor de 1ste werknemer:
erknemer:
knemer: vrijstelling
vrijstellin van
de basisbedragen
gen
n RSZ
R
Een werkgever die
e in de periode
perio va
van 1 januari 2016 tot eind 2020
vas020
20 een eerste
ee
te werknemer in dienstt nee
neemt, zal voor
deze eerste aanwerving, en dit voor de
volledige duur van de tewerkstelling, een
volledige vrijstelling genieten van de basisbijdragen inzake de sociale zekerheid.
Het doel van deze maatregel bestaat erin
om zoveel mogelijk zelfstandigen er toe
aan te zetten om de eerste stap te durven nemen om een eerste vaste werknemer in dienst te nemen. Wanneer we
het hebben over een volledige vrijstelling
van de basisbijdragen voor de RSZ, dan
betekent dit evenwel niet dat alle sociale
zekerheidsbijdragen wegvallen. Het gaat
immers alleen over de basisbijdragen
waarvoor de vrijstelling geldt. Daarnaast
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“Wanneer je overweegt om een
eerste vaste werknemer aan te
werven, vraag je best een
concrete loonberekening aan bij
je sociaal secretariaat.”
is het zo dat de trimestriële bijdrage voor
GHʖQDQFLHULQJYDQKHWYDNDQWLHJHOGYRRU
arbeiders (per kwartaal 5,65% vanaf het
eerste kwartaal 2016) én ook de eenmalige jaarlijkse bijdrage van 10,27% op de
volledige loonmassa van het voorgaande
jaar, toch nog verschuldigd blijven. In de
tuinaanlegsector zal daarnaast ook de
bijdrage van 11,40% die bestemd is voor
het Sociaal en Waarborgfonds voor de Inplanting en het Onderhoud van Parken en
Tuinen, blijven bestaan.

Ook aanwervingen van 2015 komen in
aanmerking
De regering heeft bij haar beslissing ook
aandacht besteed aan de werkgevers
die in de loop van 2015 een eerste vaste
werknemer in dienst hebben genomen.
Alle aanwervingen van de eerste tot en
met de vijfde werknemer die gebeurd zijn
vanaf 1 januari 2015, zullen ook in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering van de sociale bijdragen die
van toepassing zijn vanaf 2016.
Concreet voorbeeld
Wanneer een eerste werknemer aangeworven zou zijn vanaf 1 januari 2015, zou
deze werkgever in aanmerking komen
voor een RSZ-vermindering gedurende 13 kwartalen: 5 kwartalen aan 1.550
euro per kwartaal, nadien 4 kwartalen
aan 1.050 euro per kwartaal en dan nog
4 kwartalen aan 450 euro per kwartaal.
Op 1 januari 2016 heeft deze werkgever
al gedurende vier kwartalen genoten van
het voordeel van de vermindering van
de sociale bijdragen. Er blijven dus nog
negen kwartalen over. Vanaf het eerste
kwartaal van 2016 mag de werkgever het
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