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DE WISSEL

De rol van de partner op het bedrijf

Help, mijn partner wil 
overnemen

Een bedrijfsopvolging houdt grote veranderingen in voor 
iedereen. Tegenwoordig gaat steeds meer aandacht naar de 
gevolgen voor het gezin en dat is goed. Als je vooraf de grote 
lijnen vastlegt, weet iedereen wat te verwachten. Toch wordt 
één persoon vaak vergeten: de partner van de opvolger.

 ✒ CHARLOTTE COBBAERT, 
CONSULENT KENNISCENTRUM 

BEDRIJFSOPVOLGING

Om allerlei redenen blijft de rol van de 
partner in het bedrijf dat overgenomen 
wordt vaak onuitgesproken. Er was bij-
voorbeeld nog geen sprake van een 
partner bij het begin van de samenwer-
king. Misschien werkt(e) de partner bui-
tenshuis. Voor sommigen voelt het 
onnatuurlijk aan om afspraken te maken 
met de schoonfamilie of ze zijn bang 
voor discussie … Wat de reden ook is, 

het komt te vaak voor dat de rol van de 
partner onbesproken blijft – niet alleen 
in onze sector. Het fenomeen beperkt 
zich ook niet tot ons land. In Nederland, 
bijvoorbeeld, noemen sommigen hun 
schoonfamilie de ‘koude kant’ van de 
familie.

Een bedrijfsoverdracht of een samen-
werking met zoon of dochter is altijd 
een grote aanpassing voor de overdra-
gers. Plots moeten ze rekening houden 
met een extra mening. Pluspunt: van je 
eigen kind neem je gemakkelijker iets 
aan en een kwade uitval op een onbe-

waakt moment lost in de meeste geval-
len zichzelf op.

Kiezen voor een land- of tuin-
bouwer is ook kiezen voor het 
bedrijf en familie
Maar wat dan met de schoondochter of 
-zoon die niet in de familie opgegroeid 
is? Een relatie aangaan met een land- 
of tuinbouwer die een bedrijf over-
neemt, betekent een relatie aangaan 
met het bedrijf en de schoonouders.  
Als partner heb je een mening over het 
bedrijf en misschien ga je er wel wonen. 
Samen met de schoonouders op één 
bedrijf wonen kan heel aangenaam en 
praktisch zijn, maar in de praktijk is er 
weinig nodig om het verkeerd te laten 
lopen.

Het is zeker niet vanzelfsprekend. Het 
is voor beide kanten wennen. Daaren-
boven is de klik er niet altijd. De 
schoondochter of -zoon is in een ander 
gezin opgegroeid, heeft andere waar-
den meegekregen en heeft een andere 
kijk op de zaken. Ook als de partner een 
landbouwachtergrond heeft, kunnen de 
opinies verschillen, want op beide 
bedrijven worden bepaalde zaken 
mogelijk anders aangepakt. Goede 
afspraken zijn hier cruciaal!

De positie en betrokkenheid van 
de partner
Hoeveel betrokkenheid van de partner 
gewenst is, is op ieder bedrijf en in elke 
familie anders. Eén iets is zeker: de 
positie duidelijk maken en verwachtin-
gen uitspreken is een must. Wat ver-
wachten mijn partner en zijn/haar 
ouders van mij? Is dat ook wat ik zelf 
wil? Wat verwacht ik van hen? Geef aan 
wat je wel of niet wilt en waarom. Zo 
voorkom je misverstanden. In de familie-
gesprekken die we als Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging aangaan, komt de 
relatie met de schoonfamilie heel vaak 
terug.

Hoeveel betrokkenheid van de partner gewenst is, is op ieder bedrijf 
en in elke familie anders.
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Belangrijk in de verhouding is de 
vraag of de partner nu al mee op het 
bedrijf werkt of niet. Welke werkzaam-
heden voert de partner uit? Hoeveel 
uren werkt hij/zij? Hoe wordt deze bij-
drage gewaardeerd? Wordt ervoor 
betaald? Krijgt de partner hiervoor een 
persoonlijke waardering? Vooral op dat 
laatste loopt het weleens mis. Het doet 
de partners deugd wanneer ze af en toe 
merken dat hun bijdrage gewaardeerd 
wordt, wanneer ze een dankjewel krij-
gen voor de extra inspanning, een 
opgestoken duim voor een goed uitge-
voerde taak …

Wanneer de partner buitenshuis 
werkt, is er de vraag of hij/zij af en toe 
bijspringt of niet. Duidelijkheid gaat 
voor alles. Ook bij het af en toe bijsprin-
gen, is een persoonlijke waardering 
belangrijk. Bovendien is het logisch dat 
de partner betrokken wordt bij beslis-
singen die een impact hebben op het 
werk dat ze uitvoeren.

Het is een ander verhaal als de over-
nemer en zijn/haar partner beslissen om 
werk en privé te scheiden en de partner 
niet helpt op het bedrijf. Maar ook in dit 
geval is het opportuun om de stem van 
de partner te vragen bij grote beslissin-
gen, zoals een zware investering. Dat is 
zeker zo wanneer zo’n beslissing invloed 
kan hebben op het privéleven, bijvoor-
beeld wat de arbeidsuren betreft.

Ten slotte zijn ook de toekomstplan-
nen van het koppel van belang. Is het de 
bedoeling dat ze ‘gescheiden jobs’ blij-
ven hebben? Zal de overnemer op ter-
mijn eventueel externe arbeid inschake-
len om het wegvallen van de arbeid van 
de ouders op te vangen? Of neemt de 
partner dit aandeel in het werk over? In 
het laatste geval is het nog meer van 
belang dat hij/zij betrokken wordt in het 
overleg over onderwerpen die de toe-
komst van het bedrijf en het gezin ver-
anderen. ◗

“Vertrouwen speelt een belangrijke rol, 
bij je partner en schoonouders”

Marjolein, jij komt uit een 
landbouwersfamilie?
Marjolein: “Ja, mijn ouders hebben een 
landbouwbedrijf, maar ze hebben ons 
vaak afgeschermd. We mochten hel-
pen, maar ik heb niet het gevoel dat 
mijn ouders opvolging zoeken voor wat 
zij opgebouwd hebben. Toch steunen 
ze mij in mijn keuze.”

Filip werkt op het bedrijf, en jij?
Marjolein: “Ik ga voltijds buitenshuis 
werken. Filip studeerde af in 2013, hielp 
één jaar als zelfstandige helper op het 
bedrijf van zijn ouders, een gemengd 
bedrijf met melkvee-vleesvee. Sinds 
2014 is er een samenuitbating. Toen ik 
hem leerde kennen, wist ik heel goed 
waaraan ik begon. Filip had een partner 
voor ogen die wilde meehelpen op de 
boerderij. Dus heb ik de starterscursus 
gevolgd, om mijn kennis uit te breiden. 
In de periode dat we elkaar leerden 
kennen, waren er plannen voor een 
nieuwe melkveestal. Filip heeft me er 
altijd bij betrokken.”

Welke taken doe jij? Lukt het goed om 
samen te werken?
Marjolein: “Ik melk ’s avonds, de andere 
taken nemen Filip en zijn ouders op 
zich. De samenwerking loopt vlot, we 
hebben vrijwel dezelfde visie en vullen 
elkaars karakters aan. Vertrouwen 
speelt hierbij een grote rol, bij je partner 
zowel als je schoonouders.”

Hebben jullie veel tijd voor elkaar? Hoe 
zie je de toekomst?
Marjolein: “De momenten waarop Filip 
en ik bij elkaar waren, deden we ook 
samen taken op het landbouwbedrijf. 
Nu wonen we samen op de tweede 
vestiging van het bedrijf aan de melk-
veestal en alles is meer in zijn plooi 
gevallen. Zolang we op de hulp van zijn 
ouders kunnen rekenen en er geen kin-
deren zijn, is dit de ideale combinatie, 
ook financieel. We hebben al veel plan-
nen gemaakt, maar op een landbouw-
bedrijf loopt niet altijd alles zoals je het 
wilt. We hopen dat we onze plannen 
kunnen waarmaken, samen met een 
nieuwe generatie die in onze voetstap-
pen wil treden.”

Marjolein Berckmoes (25) en Filip Geerlink (25) zijn vier jaar samen en 
zijn sinds kort getrouwd. Filip koos voor een samenuitbating met zijn 
vader. Marjolein werkt voltijds buitenshuis in de verkoop, maar helpt mee 
op het bedrijf.
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DE WISSEL

Met wie werk ik samen?

Persoonlijkheden 
in (inter)actie

Mensen verschillen van elkaar. Gelukkig maar, anders zou ons 
dagelijks leven veel minder kleurrijk zijn. Het valt wel op dat 
we ons met sommige mensen meteen op ons gemak voelen, 
terwijl het met andere soms lijkt alsof we op een verschillende 
golflengte met elkaar communiceren.

✒✒ CHARLOTTE COBBAERT
KENNISCENTRUM BEDRIJFSOPVOLGING

Het moeilijke aan communicatie is dat 
we niet weten wat de andere denkt, 
voelt of bedoelt. We interpreteren zijn/
haar gedragingen of woorden vanuit 
ons eigen perspectief. Op die manier 
kunnen miscommunicatie en wrevel 
ontstaan.

Omdat we verschillen van elkaar, 
hebben we verschillende manieren van 
handelen en praten, en andere behoef-
ten. Als we inzicht zouden kunnen krij-
gen in onze eigen persoonlijkheid en in 
die van de andere, zouden we ook beter 
kunnen inschatten waarom iemand op 
een bepaalde manier reageert en hier 
zelf ook weer beter op reageren.

In het bedrijfsleven moeten personen 
die veel in teamverband werken daarom 
vaak een persoonlijkheidstest afleggen. 
Op die manier wordt er gewerkt aan de 
effectiviteit van de communicatie en dus 
ook aan de kwaliteit van het werk dat 
uitgevoerd wordt.

Aangezien op een land- en tuinbouw-
bedrijf heel vaak twee generaties samen-
werken, is het zeker op deze bedrijven 
niet overbodig om deze test eens uit 
te voeren. Daarom vind je een verkorte 
DISC-test in de brochure Geef je samen
werking kleur.

Persoonlijkheden opdelen
Een van de tools waarmee persoonlijk-
heden opgedeeld worden, is de DISC- 
methode (figuur 1), ontwikkeld door 
William Marston. DISC is de afkorting 
van de vier basistypen waarin de tool de 
grote verscheidenheid van menselijke 
gedragingen groepeert. De bedoeling 
van de DISC-methode is om de grote 
hoeveelheid gedragingen van mensen 
overzichtelijk in kaart te brengen.

Hoe komt het dat sommige mensen 
altijd de leiding nemen en andere liever 
volgen? Waarom zijn sommige mensen 

Daadkrachtig & direct
Ik hou van uitdagingen, afwisseling, moeilijke taken, 
vrijheid van handelen en ik neem graag de leiding.
Ik ben sterk in het snel oplossen van problemen, ik 
neem risico’s en ben besluitvaardig. Maar soms ben ik 
autoritair, ongeduldig en vergeet ik details.
Ik heb er een hekel aan als als mensen mij con-
troleren, mijn beslissingen in twijfel trekken of mis-
bruik van me maken.
Gemotiveerd door resultaten, actie 
en doelen

Interactief & inspirerend
Ik hou van een vriendelijke sfeer, ruimte om (veel) 
te praten en een geintje.
Ik ben sterk in het overtuigen en motiveren van 
anderen, ik ben altijd vrolijk. Maar soms overdrijf ik, 
klets ik te veel en maak ik zaken niet af.
Ik heb een hekel aan tijdsschema’s, afwerklijstjes, 
routine, afwijzing, deadlines en onvriendelijke mensen.

Gemotiveerd door erkenning, populariteit 
en plezier

Conformerend & correct
Ik hou van schema’s, lijstjes, correcte procedures, 
consequent zijn en accuratesse.
Ik ben sterk in zaken grondig analyseren, fouten 
aangeven en ik ben heel ordelijk. Maar soms berlies ik 
me te veel in details, ben ik pietluttig en te voorzichtig.
Ik heb een hekel aan fouten maken, kritiek krijgen, 
snelle beslissingen en onvoldoende tijd hebben voor 
analyse en evaluatie.
Gemotiveerd door kwaliteit, perfectie 
en correct zijn

Stabiel & sociaal
Ik hou van voorspelbaarheid, routine, samenwerken 
en dat ik mijn specialisme kan inzetten.
Ik ben sterk in anderen helpen, de vrede onderling 
bewaren en ben heel loyaal. Maar soms kruip ik in mijn 
schulp, ben ik wat wrokkig en te bescheiden.
Ik heb een hekel aan niet weten waar ik aan toe 
ben, onzekerheid, onenigheid en opgejaagd worden.

Gemotiveerd door goede relaties, 
 waardering en een rustige leefwereld 

Snel tempo • Veranderen • Producten

Rustig tempo • Behoudend • Procedures

Taakgericht • Resultaten 
• Ratio

Mensgericht • Gevoelens 
• Emotie
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Figuur 1 De DISC-methode, een handige tool om persoonlijkheden op te delen
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DISC-test
Hiernaast zie je een deel van de DISC-
test uit de brochure Geef je samen
werking kleur. Wie de volledige test wil 
invullen, vindt die in de brochure, die 
online beschikbaar is op www.kennis-
centrumbedrijfsopvolging.be/samen-
werken (pagina 5 tot 10). Hier vind je 
ook meer uitleg over de kleuren: wat zijn 
de sterke kanten, de mogelijke valkuilen 
en de leerstijl van elk kleur?

Wat is jouw dominante 
gedragsstijl?
Om te weten wat jouw dominante 
gedragsstijl is, moet je een vragenlijst 
invullen die bestaat uit een aantal blokjes 
van telkens vier stellingen of woorden 
(figuur 2). Per blokje moet je die vier 
woorden punten toewijzen. Geef een 1 
aan wat het minst op jou van toepassing 
is, tot een 4 aan wat jij vindt dat het 
beste bij je past. Nadat je bij elk blokje 
het cijfer 1 tot en met 4 hebt geplaatst, 
tel je alle punten samen per kleur. Zo 
kom je te weten wat jouw voornaamste 
stijl is. Je zult zien dat je in elk gebied 
kenmerken bezit, maar dat een of twee 
kleuren eruit zullen springen.

Wat leer je over de mensen met 
wie je samenwerkt?
De kunst is om optimaal gebruik te maken 
van je eigen en elkaars talenten. Probeer 
de komende maand eens je kleurenbril 
op te zetten als je naar je omgeving kijkt 

Beken kleur in je samenwerking
Het invullen van een DISC-test en de indeling in een bepaalde kleur 
is leuk en herkenbaar. Maar het wordt vooral interessant als we de test 
gebruiken met anderen: wat zijn de gedragsstijlen van de mensen 
met wie ik samenwerk?

(figuur 3). Wie heeft welke dominante 
kleur (gedragsstijl)? En hoe kunnen 
 jullie elkaar het beste aanvullen? Hou 
daar rekening mee in je omgang met 
hem/haar. Je zult zien dat je er zelf heel 
energiek van kunt worden én dat je 
anderen een plezier kunt doen door 
aanspraak te maken op hun talenten.

heel flexibel en vinden andere regels heel 
belangrijk? Waarom hebben bepaalde 
mensen weerstand tegen veranderingen 
en gaan andere die juist opzoeken? 
 Volgens de DISC-methode bezitten 
mensen de vier kenmerken, maar is er 
altijd wel één dominante stijl.

Wat zit er achter elke kleur?
Om de vier basistypen gemakkelijk te 
onthouden, worden er ook kleuren 
gebruikt.

Dominante gedragsstijl (rood)
Dit zijn doelgerichte beslissers, die ervan 
houden om de leiding te nemen. Zij zijn 
gericht op resultaten, zijn vastberaden en 
graag onafhankelijk. Zij hebben behoefte 
aan respect en controle.

Invloedrijke gedragsstijl (geel)
Deze personen zijn enthousiaste, crea-
tieve teamspelers, die uitblinken in com-
municatie. Zij zijn inspirerend, overtui-
gend en expressief. Zij hebben behoefte 
aan sociale situaties, communicatie en 
erkenning.

Stabiele gedragsstijl (groen)
Deze personen brengen harmonie en 
stabiliteit in een team, zorgen voor ande-
ren, kunnen goed luisteren en zorgen 
ervoor dat er overzicht blijft. Zij zijn graag 
ondersteunend op de achtergrond. Zij 
hebben behoefte aan geduld, apprecia-
tie en contact met anderen.

Consciëntieuze stijl (blauw)
Dit zijn de analytische denkers, die ook 
oog hebben voor details. Ze werken ge-
disciplineerd, geordend en doelgericht. 
Ze leveren graag kwaliteit af en willen 
specialist zijn in wat ze doen. Zij hebben 
behoefte aan organisatie en structuur.

LL www.kenniscentrumbedrijfs-
opvolging.be/samenwerken

Figuur 3 Noteer de gedragsstijl van de mensen met wie je samenwerkt

Persoon met wie ik samenwerk  Kleur Positieve punten Waarop moet ik letten in mijn 
    omgang met hem/haar?

 
  
 

Figuur 2 Wat is jouw dominante gedragsstijl?

 Score van 1 tot 4 punten
Volhardend S
Inspirerend I
Hardnekkig D
Accuraat C 

Communicatief I
Verstandig S
Voorzichtig C
Veeleisend D

Direct D
Vrolijk I
Diplomatiek C
Tactvol S

Meevoelend S
Wilskrachtig D
Tactvol C
Speels I
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Risico’s beperken

Bedrijfszekerheid als jonge boer: 
waar moet ik aan denken?

Wanneer je start als jonge landbouwer loop je risico’s. Dat 
is een typisch kenmerk van ondernemerschap. Maar hoe kan 
je de risico’s beperken en bedrijfszekerheid inbouwen? De 
overheid (VLIF) en de bank vragen zekerheid. Hoe meer 
zekerheden jij voorlegt, hoe minder hypotheek de bank wil 
vestigen en hoe lager het rentetarief voor jou!

✒✒ JACKY SWENNEN
SBB

Grond als productiefactor
Voor grondgebonden bedrijven is grond 
een zeer voorname maar erg dure pro-
ductiefactor. Je neemt een groot risico 
wanneer je grond koopt met een terug-
verdientijd die langer is dan je volledige 
carrière! Jonge landbouwers moeten 
hun schaarse liquide middelen steken in 
investeringen met hogere rendementen. 
Grondaankoop slorpt te veel kapitaal op 
dat ze dan niet meer kunnen besteden 
aan investeringen die hun opbrengst 

verhogen. Gelukkig is de instelling van 
de jongste generatie dat ze goederen 
willen kunnen gebruiken eerder dan ze 
te bezitten: deeleconomie is de trend. 
Hoe doe je dat met grond of bedrijfs-
gebouwen? Wel, je kunt exploitatie-
zekerheid opbouwen zonder zelf grond-
eigenaar te worden, onder meer door 
middel van (erf)pacht, een gesplitste 
aankoop blote eigendom/vruchtgebruik 
of zelfs overeenkomsten voor jongvee-
opfok, voor gegarandeerde mestafzet 
of voor voeraankoop. De voornaamste 
en meest zekere vorm is de klassieke 
pacht.

Pacht
Ondanks de kritiek die je kunt hebben, 
verschaft pacht onmiskenbaar aan 
jonge boeren een hoge en zeer goed-
kope bedrijfszekerheid, die bovendien 
fiscaal aantrekkelijk is. Bij familiale 
bedrijfsovernames naar (schoon)kinde-
ren kan je gebruik maken van bevoor-
rechte pachtoverdracht, al dan niet 
gepaard met een aangetekend schrijven 
aan de eigenaars om een pachtover-
dracht met pachtvernieuwing te krijgen. 
Tussen ouders en kinderen bepleiten 
we dikwijls een gewone pacht, maar je 
overweegt beter een lange pacht. Die 
biedt een nog langere bedrijfszekerheid 
en is voor de verpachters fiscaal vrij-
gesteld. Een pacht van 27 jaar of een 
loopbaanpacht kan een optie zijn om 
vooraf vast te leggen wanneer de pacht 
beëindigd wordt. Erfpacht – wat juri-
disch geen pachtvorm is – heeft ook 
een vaste einddatum, maar de transactie-
kosten en de fiscale lasten zijn veel 
hoger.

Bedrijfszekerheid over gebouwen
Je kunt de gebouwen die je gebruikt 
huren, maar dat doe je het best slechts 
tijdelijk. Vroeg of laat zal je moeten 
renoveren en dus investeren, en dat doe 
je het best op je eigendom. Het recht 
van natrekking bepaalt dat de gebouwen 
eigendom zijn van de eigenaar van de 
grond waarop ze staan. Dus als je 
een stal of serre bouwt met jouw geld 
(inclusief facturatie, krediet, VLIF …) op 
de grond van je ouders, dan is die stal 
of serre niet van jou maar van je ouders. 
Je kunt dat enigszins verhelpen met een 
‘toelating tot bouwen met verzaking van 
het recht van natrekking’ of een recht 
van opstal (RVO).

Een RVO zorgt voor een horizontale 
scheiding tussen de grond en de opstal 
(stal of serre) gedurende een bepaalde 
periode, bijvoorbeeld twintig jaar. Wan-
neer die twintig jaar voorbij zijn, wordt 

Je kunt de gebouwen die je gebruikt huren, maar dat doe je het best 
slechts tijdelijk. Vroeg of laat zal je moeten renoveren en dus investeren, 
en dat doe je het best op je eigendom.
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de grondeigenaar automatisch eigenaar 
van de opstal. Deze techniek wordt zeer 
courant gebruikt in vennootschappen. De 
grondeigenaar geeft dan voor twintig of 
dertig jaar een RVO aan de landbouw-
vennootschap of bvba, die dan voor zijn 
rekening bouwt.

Omdat je geen RVO kunt opmaken bij 
maatschappen of feitelijke verenigingen, 
is er vaak een prangend probleem bij 
een vader-zoonbedrijf. Wie bouwt wat 
op wiens grond? Dat is geen evidente 
vraag in verband met btw, toekomstige 
registratierechten en VLIF. SBB zal vaak 
adviseren om de onderliggende grond 
in (soms onverdeelde) eigendom te 
verwerven.

Samenwerking
Je kunt ook overwegen om tussen de 
uitbollende generatie (buren, familie) 
en jouw bedrijf samenwerkingsovereen-
komsten te sluiten voor grondgebruik, 
jongveeopfok … De ‘uitboller’ blijft baas 
over zijn grond en premies, inclusief de 
betalingsrechten, maar de jonge boer 
kan terugvallen op de uitboller voor 
zijn mestafzet, voeraankoop en zelfs 
bij jongveeopfok voor de arbeid en de 
nutriëntenemmissierechten (NER’s).

De zekerheid op langere termijn is 
 kleiner, maar overeenkomsten die een 
win-winsituatie opleveren, blijven langer 
overeind.

Besluit
Het spreekt voor zich dat er bij het 
inbouwen van bedrijfszekerheid voor 
onroerende goederen heel wat moge-
lijkheden zijn. Een uitgebreider overzicht 
kan je vinden in de brochure Familie
geluk vs. bedrijfszekerheid? van het 
Kenniscentrum Bedrijfsopvolging.

LL Je kan de brochure Familiegeluk 
vs. bedrijfszekerheid? downloaden via 
www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be/ 
patrimonium.

“Een maximale opbrengst per hectare 
is absoluut noodzakelijk”

Joachim, hoe zie jij de overname?
Joachim: “Mijn ouders hebben een 
melkvee-akkerbouwbedrijf met 60 stuks 
melkvee, bijbehorend jongvee en een 
60 hectare gras- en akkerland. We telen   
kuil- en korrelmaïs, tarwe, suikerbieten, 
aardappelen en graszaad. Mijn vader 
is voltijds landbouwer en mijn moeder 
werkt voor drie vierde buitenshuis in de 
zorgsector. Zelf werk ik ook nog buitens-
huis, in de constructie van landbouw-
machines en mijn vrouw werkt voltijds in 
de zorgsector. Voorlopig help ik vooral 
voor en na mijn uren. Ik probeer nog zo 
lang mogelijk buitenshuis te werken. Ik 
zou het bedrijf volledig willen overnemen 
binnen drie tot acht jaar. Aangezien ik 
geen grote uitbreidingsplannen heb, 
hoop ik al het werk alleen te kunnen 
bolwerken, zodat mijn vrouw uit werken 
kan blijven gaan. Ze doet haar job 
graag, ze heeft op die manier een vast 
inkomen en haar job biedt afwisseling, 
sociaal contact en sociale voordelen 

zoals ziekteverlof, zwangerschapsverlof 
en tijdskrediet.”

Het onderwerp van dit artikel is ‘bedrijfs-
zekerheid voor jonge landbouwers’. 
Wat is jouw visie hierover?
Joachim: “In mijn ogen is het heel belang-
rijk om voldoende inkomen over te hou-
den om het bedrijf overeind te houden, 
licht uit te bouwen en te moderniseren 
en om je gezin te kunnen onderhouden. 
Op die manier kan je bedrijfszekerheid 
garanderen. Om dit te kunnen, lijkt het 
mij noodzakelijk dat je een maximale 
opbrengst per hectare haalt. Aangezien 
de prijzen afhankelijk zijn van een 
schommelende wereldmarkt, moet je de 
inputkosten zo laag mogelijk houden. 
We moeten oog hebben voor het goed 
onderhouden van de bodem, waar moge-
lijk machines delen, seizoenpachten 
vermijden enzovoort. Onderhandelen 
voor termijncontracten is ook een 
denkspoor.”

Joachim De Ruyck (30) en zijn vrouw Anneleen Van Der Looven (28) 
wonen samen op het melkvee-akkerbouwbedrijf van Joachims ouders in 
Ouwegem. Ze werken beiden momenteel nog buitenshuis.
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boeren een hoge en 
zeer goedkope bedrijfs- 
zekerheid, die fiscaal 
aantrekkelijk is.
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Huwen of samenwonen?

Ik neem over en heb een partner: 
waar moet ik op letten?

Stap je voor de bedrijfsovername snel in het huwelijksbootje 
of blijf je nog wat samenwonen? De juridische vorm die je aan 
je relatie geeft, kan heel wat gevolgen hebben. Bovendien is 
de randwetgeving in de land- en tuinbouw nog niet aange-
past aan de nieuwe samenlevingsvormen.

✒✒ CAROLINE TACK
KBC

Minder formaliteiten 
voor samenwonen
Woon je op hetzelfde adres, ben je feite-
lijk samenwonend. Leg je een verklaring 
af voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, ben je wettelijk samenwonend. 
Huwen doe je voor de burgerlijke ambte-
naar van de gemeente. Tenzij je vooraf 
bij een notaris opteert voor een ander 
stelsel of een meer aangepast contract, 
huw je automatisch onder het wettelijk 

stelsel. Daarnaast bestaat er nog het 
stelsel van scheiding van goederen en 
van algehele gemeenschap.

Meer verplichtingen en erfrechten 
voor gehuwden
Tenzij je een samenlevingscontract op-
maakt, brengt feitelijk samenwonen geen 
rechten en plichten tussen partners met 
zich mee. Partners erven niet van elkaar 
als je geen testament opstelt of je partner 
begunstigt in een beleggingsverzekering, 
rekening houdend met het beschermde 
erfdeel van de kinderen. Wettelijk 

samenwonenden dragen elk naar eigen 
vermogen bij in de lasten en nemen 
samen beslissingen over de gezins-
woning. Ze erven beperkt van elkaar. 
Zonder testament erft de partner auto-
matisch het vruchtgebruik op de gezins-
woning en de huisraad. Concreet kan 
de ene partner na het overlijden van de 
andere blijven wonen op de hoeve indien 
die eigendom was van de andere partner, 
zelfs als er geen kinderen zijn. De ouders 
van de overledene erven elk een vierde 
in blote eigendom; broers en zussen 
ervan samen de andere helft. Zijn er wel 
kinderen, dan erven zij de hoeve in blote 
eigendom. Via testament kan je de erf-
rechten van je partner uitbreiden of hem/ 
haar zelfs volledig onterven. Bij gehuw-
den kan de langstlevende nooit volledig 
onterfd worden en erft hij/zij automatisch 
het vruchtgebruik over de hele nalaten-
schap. Andere erfgenamen erven de 
blote eigendom.

Geen gemeenschappelijke bezit-
tingen voor samenwonenden
Bij feitelijk en wettelijk samenwonen geldt 
dat de eigenaar van een goed degene 
is op wiens naam de factuur staat. Bij 
een bedrijfsovername verwerft een 
ongehuwde partner een eigen goed, 
tenzij bij afwijking via een contract of 
akte. Voor wie gehuwd is onder het 
wettelijk stelsel zijn alle goederen die ze 
tijdens het huwelijk verwerven gemeen-
schappelijk. Ze zijn elk voor de helft 
eigenaar, ongeacht de factuur. Alleen 
wat je voor of tijdens het huwelijk door 
schenking of vererving verkrijgt, is een 
eigen goed. Onder het stelsel van alge-
hele gemeenschap zijn alle goederen 
gemeenschappelijk. Bij scheiding van 
goederen zijn alle goederen eigen goe-
deren, tenzij een onverdeeld deel waar-
van men niet kan bewijzen dat het eigen 
is. Alleen in dit stelsel heb je beiden 
mogelijk recht op een overnamepremie 
van het VLIF.

Voor wie gehuwd is onder het wettelijk stelsel zijn alle goederen die ze 
tijdens het huwelijk verwerven gemeenschappelijk. Ze zijn elk voor de 
helft eigenaar, ongeacht de factuur.
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Aandachtspunten 
inzake randreglementering
 • Als een bedrijfsleider zijn activiteit stopt 

en zijn echtgeno(o)t(e) de exploitatie 
voortzet, dan zijn alle meerwaarden 
volledig maar tijdelijk vrijgesteld. Dit is 
het voortzettingsstelsel, alle gedane 
afschrijvingen lopen door. Voor feite-
lijk of wettelijk samenwonenden geldt 
dit niet.

 • Wanneer een pachter de pacht over-
draagt aan naaste familieleden – dus 
aan zijn afstammelingen, schoonkinde-
ren of afstammelingen en schoonkin-
deren van zijn echtgeno(o)t(e) – staat 
de pachtwet een pachtoverdracht toe 
zonder voorafgaande en schriftelijke 
toestemming door de verpachter. Elke 
pachtoverdracht aan een feitelijke of 
wettelijke samenwonende partner is 
nietig! In een gemeenschappelijke uit-
bating met de overlaters onder de vorm 
van een samenuitbating of maatschap 
is dit geen probleem.

 • Bij de overdracht van nutriëntenemis-
sierechten aan een natuurlijk persoon 
en/of een rechtspersoon met een 
familieverwantschap gebeurt er geen 
reductie met 25% voor de gehuwde 
partner. Voor feitelijke of wettelijke 
samenwonenden geldt dit niet.

 • Bij overname door samenwonenden 
van percelen in natuurgebieden, ont-
wikkelingsgebieden en reservaten kan 
de ontheffing van de nulbemesting 
verloren gaan. Bij gehuwden is dit 
niet zo.

 • De enige uitzondering is de overdracht 
van betalingsrechten, waar er geen 
verschillen zijn voor gehuwden of wet-
telijk samenwonenden, maar niet voor 
feitelijk samenwonenden!

 • We kunnen er niet omheen, het huwe-
lijk biedt aan partners de grootste 
bescherming. Maar vergeet bovenal 
niet dat overnemen een beslissing is 
die je het best samen neemt. ◗

“Praten is heel belangrijk, maar vergeet 
niet te genieten van elkaar”

Hannelore, je zit niet mee in het bedrijf 
van je man?
Hannelore: “Nee, ik zit niet mee in het 
bedrijf, aangezien mijn man samen met 
zijn ouders het bedrijf in Kaulille uitbaat. 
Of ik in het bedrijf stap, zal afhangen 
van de situatie in de landbouw. Als het 
blijft zoals het nu is, blijf ik misschien 
buitenshuis werken. De tijd zal het alle-
maal uitwijzen.”

Jullie zijn wel al getrouwd?
Hannelore: “Ja, dat klopt. Wij zijn gehuwd 
in 2015. Niet om juridische redenen maar 
wel omdat we daar samen voor kozen. 
We zijn niet gehuwd onder het wettelijk 
huwelijksstelsel maar met scheiding 
van goederen.”

Waarom namen jullie die beslissing?
Hannelore: “Het voordeel is dat ieder zijn 
bezittingen behoudt als er iets misgaat. 
Wat iemands eigendom was vóór het 

huwelijk, blijft dat ook nadien. We vonden 
dit beiden een goede keuze. Voor we 
trouwden, woonden we ook samen, maar 
dan zonder voorwaarden.”

Heb je nog tips voor de lezers met 
trouwplannen?
Hannelore: “Je maakt het best duidelijke 
afspraken, zodat je weet wat je van 
elkaar en van de toekomst kan verwach-
ten. Zorg dat je samen achter dezelfde 
keuze staat, dat je partner niet per se 
een bepaald huwelijksstelsel zoals 
scheiding van goederen wenst en jijzelf 
een ander. Babbel grondig over wat je 
wel en niet wenst. Praten is heel belang-
rijk, maar vergeet ook niet te genieten 
van elkaar. Want als je met een land-
bouwer trouwt, dan trouw je met zijn 
werk 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en 
365 dagen per jaar. Af en toe eens weg 
kunnen gaan en samen genieten is 
daarom des te belangrijker!”

Hannelore Reeskens (28) is getrouwd met Koen Hendriks (34). Beiden zijn 
lid van Groene Kring Peer. Koen baat samen met zijn ouders het melkvee-
bedrijf in Kaulille uit en Hannelore werkt buitenshuis.
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Alleen bij scheiding 
van goederen heb je 
beiden mogelijk recht 
op een overname
steun van het VLIF.
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Veiligheid en gezondheid

Werken als jobstudent in 
de land en tuinbouw

Werken als jobstudent is ideaal om ervaring op te doen. Je kunt 
zo ook in contact komen met een overlater zonder familiale 
opvolger en op die manier later zijn bedrijf overnemen. Maar 
wat zijn de voorwaarden om als jobstudent te werken? En waar 
moet je rekening mee houden qua gezondheid en veiligheid?

✒✒ FERDY HAMAEKERS
KBC

Voorwaarden
Om een studentenjob uit te oefenen, 
moet je minstens 15 jaar zijn, minstens in 
het derde jaar van het secundair onder-
wijs zitten en voltijds onderwijs volgen. 
Je mag als jobstudent niet meer dan 
475 uur per jaar werken.

Veiligheid en gezondheid
Risicoanalyse
De werkgever moet bijzondere aandacht 
besteden aan de veiligheid en gezond-
heid van zijn jobstudent(en). Het begint 
vóór de aanvang van de tewerkstelling, 
met een analyse van de risico’s waaraan 
ze blootgesteld zullen worden. Wat is 
hun geestelijke en lichamelijke gezond-
heidstoestand? Hebben ze al ervaring? 

Wat is hun opleidingsniveau? Zijn ze 
op de hoogte van mogelijke veiligheids-
risico’s? Op basis van deze analyse 
moet de werkgever uitmaken of de job-
student de werkzaamheden mag uitvoe-
ren, al dan niet onder begeleiding, en 
of er preventiemaatregelen noodzakelijk 
zijn. Op www.ikbeneenjobstudent.be 
vind je een niet-limitatieve lijst met werk-
zaamheden die volgens de risicoanalyse 
uitgesloten zijn. Uitzonderingen zijn onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk, mits 
de preventiedienst en de werknemers-
vertegenwoordiging van het bedrijf een 
positief advies geven.

Niet-toegelaten activiteiten
 • Bedienen van landbouwmachines en 

professionele grasmaaiers (gevaar-
lijke machines), tractoren en quads 
(worden beschouwd als een gemoto-
riseerd transportvoertuig).

 • Besturen van graafwerktuigen en 
-machines.

 • Snoeien en vellen van hoogstambo-
men, bewerken van rondhout (gevelde, 
gesnoeide en ongeschilde bomen) en 
werken met een kettingzaag.

Gezondheidsbeoordeling nodig?
Voor jobstudenten gelden dezelfde 
regels inzake gezondheidstoezicht als 
voor gewone werknemers. Een gezond-
heidsbeoordeling is bijvoorbeeld ver-
plicht bij de volgende bezigheden: een 
veiligheidsfunctie, werkzaamheden met 
verhoogde waakzaamheid of een wel-
bepaald risico, blootstelling aan chemi-
sche stoffen en biologische of fysische 
agentia, bij risico’s eigen aan de werk-
zaamheid (zoals manueel hanteren van 
lasten) en bij werkzaamheden met betrek-
king tot het behandelen van of onmid-
dellijk in contact komen met voedings-
waren/voedingsstoffen voor consumptie 
ter plaatse of voor verkoop, die besmet 
of bezoedeld kunnen worden.

Jobstudenten die nog niet volgroeid 

Je moet een hele boterham afwerken vooraleer een jobstudent aan de 
slag kan op je land- of tuinbouwbedrijf.
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zijn en bij wie de uitoefening van werk-
zaamheden invloed kan hebben op hun 
fysieke en/of psychische ontwikkeling, 
moeten een specifiek gezondheids-
toezicht ondergaan. Dit geldt ook voor 
jongeren die nog onervaren zijn en daar-
door een groter risico kunnen lopen. 
Om die reden is een voorafgaande 
gezondheidsbeoordeling noodzakelijk 
voor jongeren onder de 18 jaar, voor 
jongeren die nachtarbeid verrichten of 
die gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren. 
De werkgever moet zijn jobstudent 
informeren over de aanwezige risico’s 
en de betekenis van de reglementaire 
etikettering van gevaarlijke producten 
en hun veiligheidsaanbevelingen. Deze 
veiligheids- en gezondheidssignaleringen 
zijn essentieel in het bedrijf. Dit kan 
gebeuren door een bord, een kleur, een 
lichtsignaal, een akoestisch signaal, een 
mondelinge mededeling of een hand- of 
armsignaal. Het is erg belangrijk dat de 
student deze signalen opvolgt.

En verder …
Ten slotte zijn er regels die beschermen 
tegen geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk. Indien 
zo’n situatie zich voordoet, moet de job-
student zich wenden tot de interne of 
externe preventieadviseur van zijn werk-
gever. Meer informatie hierover is te vin-
den op de website van de FOD Werk-
gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
(www.werk.belgie.be).

Je moet een hele boterham afwerken 
vooraleer een student aan de slag kan op 
je bedrijf. Zet dus tijdig de nodige stap-
pen en win goed advies in bij een sociaal 
bureau alvorens je iemand aanwerft.

LL Codex over het welzijn op het werk 
www.acerta.be
www.werk.belgie.be
www.vdab.be
www.boerenbond.be/kenniscentrum
www.ikbeneenjobstudent.be

“Bij elke job doe je ervaring en kennis op”

Ilse, hoe ziet jullie familiebedrijf eruit?
Ilse: “Mijn ouders runnen samen met mijn 
zus Eva (zelfstandig medewerker) de 
landbouwstokerij met diverse bedrijfs-
takken, hoevetoerisme en een koffiehuis. 
Stokerij Van Damme is de enige warme 
landbouwstokerij in de Benelux. Ze 
bestaat sinds 1862 en we hechten veel 
belang aan het behoud van de ambach-
telijke productiewijze van onze jenever. 
We telen het graan op onze boerderij, 
stoken de alcohol binnen de muren én 
bemesten het land met mest van onze 
eigen runderen. Daarom gebruiken we 
op de boerderij de slogan ‘Van korrel 
tot borrel’ of ‘Vanuit de grond tot in de 
mond’.”

Zetten jullie externen in?
Ilse: “In het koffiehuis werken we met 
jobstudenten/flexijobs om piekmomenten 
te overbruggen. Vanwege de hoge loon-
kosten en omdat de arbeid op de stokerij 
zeer seizoensgebonden is, hebben we 
bewust geen vaste werknemers.”

Ging jijzelf als jobstudent werken op 
een landbouwbedrijf?
Ilse: “Ik heb mijn hele jeugd meegedraaid 
op de landbouwstokerij. Mijn ouders 

maakten van ons echte duizendpoten, 
dus is een familiale overname een evi-
dente keuze. Ik heb niet op andere land-
bouwbedrijven gewerkt, maar ik heb wel 
allerlei vakantiejobs gehad: administra-
tief bediende, horeca-medewerker en 
zelfs poetsvrouw in het rusthuis. Bij elke 
job heb ik ervaring opgedaan en bijge-
leerd. In het werkveld, met begeleiding 
door een goede leermeester, leer je pas 
echt. Zowel een vakantiejob als stage 
is verrijkend.”

Denk je aan een overname?
Ilse: “Ja, ik volg de starterscursus om- 
dat ik samen met mijn twee zussen het 
bedrijf wil overnemen wanneer onze 
vader de pensioengerechtigde leeftijd 
heeft. Wij zijn drie tegenpolen, ieder met 
eigen sterktes, die elkaar goed aanvul-
len. Ik volgde al een inleidende cursus 
‘Technicus in fermentatieprocessen’ 
en eind augustus start ik de cursus 
‘Destillateur op maat’. Ik loop nu stage 
op Hoeve ’t Alkeveld in Velzeke. Chris 
en Leen Steenhuyse namen in 2006 het 
familiebedrijf over en lieten het groeien 
door te starten met een beleefboerderij, 
de ijsboerderij uit te breiden en hun melk-
veebedrijf verder te automatiseren.”

Ilse Lampaert (26) uit Balegem studeerde Financie- en Verzekeringswezen. 
Ze werkt vier vijfde als management assistant in het AZ Sint-Elisabeth. Ze 
wil het familiebedrijf uitbouwen, maar zijn authentieke karakter behouden.

Win advies in bij 
een sociaal bureau 
alvorens je iemand 
aanwerft.
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