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SMART Ondernemen 
Nederland is de tweede grootste exporteur van voedsel in de wereld geworden omdat 
hier de nieuwste technieken door de beste ondernemers worden toegepast. Maar ook 
omdat, en dat ontkennen we liever, in Nederland de zwaarste wettelijke kwaliteitseisen 
voor omgeving en voedsel gelden. De combinatie van kennis, informatie en technieken 
in alle schakels van de keten, van toeleverancier tot consument, maakt ons uniek. Vooral 
op het vlak van ICT en management. Dit kunnen wij veel breder vermarkten dan alleen 
in Nederland en dat doen we ook, maar veelal door de export van producten of advies. 
Denk aan de grote zuivel- en aardappelexporten of de internationale experts van grote 
landbouwprojecten. Als we werkelijk toekomstperspectief willen hebben, zullen we 
ervoor moeten zorgen dat we de Nederlandse maakkennis, gebundeld in agro&food 
productiesystemen ‘van zaadje tot karbonaadje’ of ‘van gras tot glas’ aan de wereld aan 
gaan bieden. 

Vandaag de dag gebeurt dat al veel met kwalitatief hoogstaande producten in de 
melkwinning en voervoorziening, de tuinbouwtechniek, de spuittechniek, de mest/
mineralen-toediening, etc. Op het vlak van techniek op deelprocessen in agro&food zijn 
we heel smart en precies bezig, maar de concurrentie in opkomende economieën in 
China, Brazilië, India komt dichterbij. Als we in Nederland blijvend geld willen verdienen 
aan onze hightech oplossingen in precisielandbouw en smart farming, zullen we nog 
een slag moeten verbreden en overgaan tot SMART ONDERNEMEN. Daar bedoel ik mee 
dat we nog meer moeten kijken hoe we in voedselketens totaalsystemen aan kunnen 
bieden. Door betere samenwerking binnen ketens zouden we dit soort oplossingen (inter)
nationaal nog beter aan de man kunnen brengen. 

“Mijn stellige overtuiging is dat we ondernemers met vernieuwende ideeën mee moeten 
laten profiteren (lees meeverdienen) van de verkoop van kennisintensieve (productie)
systemen. Technische verbeteringen en vernieuwingen ontstaan immers door het 
samenspel tussen toeleveranciers, boeren, loonwerkers, groenbeheerders, dealers, 
fabrikanten en importeurs en verwerkers. Die verbindingen zouden we nog beter tot 
meerwaarde kunnen brengen. “Welk Fedecom-lid heeft zijn samenwerking in de techniek-
keten al georganiseerd of misschien gepatenteerd?”

Er is echter wel een aantal drempels te nemen: voldoende financiën voor onderzoek en 
ontwikkeling, uitwisseling van kennis en informatie, bescherming (privacy) van data en 
informatie, en bovenal: samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. De 
wereld van wetenschappers, onderwijs en overheid zou wat mij betreft door ondernemers 
sterker met de werkelijkheid van alle dag verbonden mogen worden. Hier ligt een schone 
taak voor branche-organisaties zoals Fedecom en Koninklijke Metaalunie. Contacten en 
verbindingen leggen tussen kennis op scholen en onderzoekscentra en projecten over 
de grenzen van het eigen bedrijf in beeld brengen en stimuleren. Ditzelfde geldt voor 
innovatieve technieken, standaardisering van machine-eisen, nieuwe service-concepten, 
etc. Uiteindelijk begint het allemaal eenvoudig met het vragen naar de behoefte van de 
(eind)gebruiker. En dat kunnen we blijkbaar heel SMART in Nederland. 

‘SMART  
Ondernemen;  

gedeelde 
SMART  

is innovatie’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Opleiden en trainen is een speerpunt van Fedecom en in 
2014 heeft Fedecom het startschot gegeven om opleidingen 
en trainingen op een hoger niveau te brengen. De hiervoor 
opgezette opleidingsorganisatie Fedecom Academy heeft tot 
doel om dé referentie te worden op het gebied van opleidingen 
en na-en bijscholingsactiviteiten in onze branche. Dit doel heeft 
al concreet vorm gekregen door de aanstelling van de eerste 
vier brancheopleidingsadviseurs: 

Paul Dijkstra, Tom Hövels, Ronny Klein Koerkamp en Kees 
Meesters. Deze voormalige ‘Kenteq mannen’ zetten hun 
werk vanaf heden onder de vlag van de Fedecom Academy 
voort. Hiermee is Fedecom erin geslaagd om de continuïteit 
en de kwaliteit van het opleidingsadvies te waarborgen en 
kunnen bestaande relaties optimaal worden begeleid. De 
directievoering van Fedecom Academy is in handen gekomen 
van Raymond Sweers. Hij zal Fedecom Academy uitbouwen 
tot dé referentie op het gebied van opleidingen en na- en 
bijscholingsactiviteiten in onze sector. 

Fedecom Academy: meerwaarde voor u en uw bedrijf
Ook voor kennis en vaardigheden geldt: stilstand is 
achteruitgang. Doorleren en -ontwikkelen van mensen en 
middelen is daarom cruciaal voor een succesvolle toekomst 
voor u en uw bedrijf. Fedecom Academy bestaat uit een 
aantal onderdelen die zo optimaal mogelijk aansluiten op de 
opleidingsbehoeftes op verschillende niveaus: 
• Vakopleidingen voor aankomende medewerkers
• Na- en bijscholing voor ondernemers en medewerkers
• Praktijkbegeleiding en coaching voor (aankomende) 

medewerkers en ondernemers 

Meer informatie is te vinden op www.fedecomacademy.nl. 

Motor van talentontwikkeling  
draait op volle toeren
De motor van talentontwikkeling in onze branche, ofwel Fedecom Academy, is begin maart officieel gestart en 

begint op toeren te komen. De komende maanden worden benut om de organisatie en het dienstenpakket  

verder neer te zetten en bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal Fedecom Academy op volle kracht draaien. 

Raymond Sweers
Directeur

sweers@fedecomacademy.nl
06 - 46 96 21 57

Kees Meesters
Branche opleidingsadviseur 
Zuidwest-Nederland
 meesters@fedecomacademy.nl
 06 - 51 29 24 94

Paul Dijkstra
Branche opleidingsadviseur 
Noord-Nederland
dijkstra@fedecomacademy.nl
06 - 51 27 52 31

Ronny Klein Koerkamp
Branche opleidingsadviseur 
Midden- en Oost-Nederland
kleinkoerkamp@fedecomacademy.nl
06 - 53 35 51 36

Tom Hövels
Branche opleidingsadviseur 
Noord-Oost Nederland
hovels@fedecomacademy.nl
06 - 10 89 37 52
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Werken in Duitsland aan meer  
regels gebonden

Door de rolverdeling tussen Koninklijke 
Metaalunie en Fedecom is Koninklijke 
Metaalunie (KMU) uw aanspreekpunt wat 
betreft ‘Werken in Duitsland’. Niettemin 
informeren wij u graag over de beschikbare 
informatie van Koninklijke Metaalunie 
zodat u zelf indien nodig contact op kunt 
nemen met Koninklijke Metaalunie en/of 
haar (kennis)partners. 

Begin februari heeft Fedecom u per 
e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan 
de KMU informatiebijeenkomsten over 
‘Werken in Duitsland’. Hieronder treft u 
de belangrijkste regels aan afkomstig van 
www.metaalunie.nl. 

De wet MiLoG verplicht een werkgever 
het minimum loon van €8,50 per uur 
te betalen aan zijn werknemer(s) en is 
van toepassing op alle branches zonder 
eigen CAO. Is de Duitse bouw cao van 

toepassing op de werkzaamheden, dan 
geldt momenteel een minimumloon van 
€14,20 per uur. De Duitse douane ziet 
streng toe op de nieuwe wetgeving met 
boetes tot €30.000 bij het niet voldoen 
aan de (adminstratieve) voorschriften tot 
zelfs €500.000 als blijkt dat minder dan 
het minimumloon is uitbetaald. 

Vóór aanvang van de werkzaamheden 
in Duitsland moet u als werkgever per 
fax melden welke werknemers waar en 
wanneer in Duitsland werkzaam zijn. 
Hiervoor kunt u een formulier downloaden 
van de KMU website, deze digitaal invullen 
en vervolgens faxen naar de Duitse Zoll 
(douane) in Keulen (+49 (0)221/964870). 

Deze fax moet u twee jaar als bewijsstuk 
bewaren. Tijdens controles moet(en) uw 
werknemer(s) de volgende documenten 
kunnen overleggen aan de Duitse douane: 

1.  Arbeidsovereenkomst, met Duitse 
vertaling

2.  Meest recente loonstrook, met Duitse 
woordenlijst

3.  Betalingsbewijs van de laatste 
loonbetalingen

4.  Sluitende urenstaat met vermelding 
van de standplaats(en)

Deze vier bewijsstukken dienen in 
Duitsland beschikbaar te zijn ter controle 
(alternatief is een Duits postbusadres met 
depot) . Deze gehele administratie dient 
voor een periode van twee jaar beschikbaar 
te zijn voor een Zoll (douane) controle. 

Werken u en uw medewerkers over de grens in Duitsland? Dan heeft u sinds 1 januari 2015 te maken met de 

nieuwe wet ‘Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG)’.  

Meer uitgebreide en actuele 
informatie is te vinden op de  
website van KMU en op   
www.nedubex.nl  
(Stichting Nedubex) en  
www.strick.de. 

Metaalunieleden kunnen contact 
opnemen met Stichting Nedubex, 
steunpunt voor Metaalunie in 
deze via metaalunie@nedubex.nl 
of op 070-2500079.

Kentekenen en verkeersveiligheid 
landbouwvoertuigen

In de Tweede kamer zijn de zogenaamde 
administratieve lasten van de invoering 
van nieuwe wetgeving een belangrijk 
thema. De RDW heeft hierom een 
eenvoudige uitvoering van het registreren 
van de bestaande voertuigen voorgesteld. 

Via een digitaal loket kunnen eigenaren/
houders een voertuig registreren 
en tenaamstellen op basis van het 
voertuignummer. Bestaande voertuigen 
hoeven niet gekeurd te worden, noch 
voorzien te zijn van een kentekenplaat aan 
de voorzijde en kentekenplaatverlichting. 

Kosten kentekenen landbouwvoertuig €55
Volgens onderzoek van de RDW zijn 
er 430.000 tractoren en zelfrijdende 
werktuigen in Nederland. Het aantal 
aanhangwagens dat een zelfstandig 
kenteken krijgt, wordt geschat op 150.000. 
In totaal zijn dit dan 580.000 kentekens. 
De minister becijfert de totale kosten op 
€31,5 miljoen voor circa 70.000 bedrijven. 
Rekenkundig zijn de kosten gemiddeld 
dan zo´n €450 per bedrijf. Het aantal 
voertuigen per bedrijf varieert echter sterk 
en een kenteken is uitsluitend verplicht  
op de openbare weg. De totale kosten voor 
inschrijven en op naam zetten, aanschaf 
en montage van de kentekenplaat en de 

uren voor deze handelingen zullen hierdoor 
geen €450, maar circa €55 per voertuig 
bedragen. De minister zet in op invoering 
van het kenteken vanaf 1 januari 2017.

Ter vergelijking met de reguliere 
kentekenprocedure in de tabel de 
indicatieve kosten van voertuigregistratie 
en kentekenplaten.

Maximale rijsnelheid
Fedecom, LTO en CUMELA zien graag  
een koppeling tussen kentekenplicht én 
een besluit over het verhogen van de  
RVV-snelheid van 25 km/h naar 40 km/h. 
Voor zowel LBT als aanhangwagen is 
invoeren van een kenteken voorwaarde 

om 40 km/h te mogen rijden. Helaas 
meldde de minister alleen dat zij in gesprek 
is met de wegbeheerders over dit thema, 
met oog voor het economisch belang én 
de verkeersveiligheid. 

T-rijbewijs, voorlichtingscampagne  
voorjaar 2015
Het T-rijbewijs is vanaf 1 juli 2015 
verplicht voor vrijwel alle momenteel 
niet gekentekende voertuigen, waarmee 
u op de openbare weg gaat rijden. Dit 
geldt ook voor machines in de bouw, 
groenvoorziening, logistiek en industrie. 

De geplande voorlichtingscampagne zal dit 
expliciet gaan belichten.

Recent heeft de minister van Infrastructuur en Milieu groen licht verkregen van de Tweede kamer om haar voorgeno-

men besluit, dat alle tractoren en motorvoertuigen met een beperkte snelheid waarmee de eigenaar op de openbare 

weg wil rijden, moeten worden voorzien van een kenteken, verder uit te werken tot een wetsvoorstel. Zij wil beginnen 

met nieuwe voertuigen en voertuigen waarmee harder dan 25 km/h gereden kan worden. Uitgezonderd zijn voer-

tuigen waarvoor geen T-rijbewijs is vereist én voertuigen die op afgezette weggedeelten werken aan de weg.   

Aanvraag Tenaamstelling Kentekenplaat Totaal

Bestaande LBT en MMBS €8 €10 €12 €30

Voertuigen GV-kenteken - €10 - €10

Regulier (internet) €40 €10 €12 €62

Regulier (keuringsstation) €121 €10 €12 €143

Witte kentekenplaat * €10 €10

*De witte kentekenplaat (volgplaat) is vereist als de kentekenplaat van het trekkende 
voertuig niet zichtbaar is en de aanhangwagen geen eigen kenteken heeft!
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Onderzoek integratie COM-keur en VEBIT 
Twee organisaties met hetzelfde doel zijn een onderzoek naar een integratie gestart. We hebben het over COM-keur, 

het veiligheidskeurmerk van Fedecom en VEBIT, het veiligheidskeurmerk voor mobiel intern transport materiaal.   

Fedecom en VEBIT samen sterk voor meer goedgekeurd materieel 
Fedecom en VEBIT zien veel mogelijkheden om van elkaars expertise 
te profiteren. De gezamenlijke ambitie is om het aantal keuringen uit 
te breiden en op een hoger niveau te brengen en kosten te verlagen. 
Een ander doel is het verbeteren van de belangenbehartiging en de 
dienstverlening voor leden. Samen met twee projectteams werken de 
voorzitters van Fedecom en VEBIT de samenwerkingsplannen in 2015 
verder uit. Een belangrijk aspect hiervan is de samenvoeging van beide 
keuringssystemen tot één gezamenlijk keurmerk. 

Integratie VEBIT en afdeling Industrie & Intern transport
Gerko Roekevisch, voorzitter van de afdeling Industrie & Intern 
transport, vindt dat door de samenwerking met VEBIT krachten 
gebundeld kunnen worden in het belang van leden van Fedecom. 
Naast het neerzetten van een krachtig, aansprekend en effectief 
keurmerk voor een bredere markt ziet hij onder meer de volgende 
voordelen: beter vakmanschap door betere praktijkopleidingen 
en nascholingsprogramma’s en krachtiger promotie van intern 
transportmiddelen op beurzen. 

Vergaderboer 
Velen van u hebben er wel één in het klantenbestand: een vergaderboer of -ondernemer. 
Ondernemers, die naast hun bedrijf actief zijn voor de branche en daar veel tijd aan besteden.  
Toen ik afgelopen jaar werd gevraagd voorzitter te worden van Fedecom, moest ik hier wel 
eens aan denken. “Het zal toch niet zo zijn dat het bedrijf gaat lijden onder het voorzitterschap  
en wat levert het eigenlijk op?”

In de afgelopen maanden zijn die bedenkingen, geheel parallel aan het seizoensmatige karakter 
van onze branche, als sneeuw voor de zon verdwenen. Waarom? Omdat ik kan steunen op een 
actieve organisatie die veel zaken oppakt en waarmee elk Fedecom lid zijn voordeel kan doen.  
Ga maar eens na, welke branche-organisatie heeft een eigen opleidingsinstituut en twee 
succesvolle beurzen! U weet allen dat het lastig is om goede mensen te vinden voor uw bedrijf. 
Fedecom Academy, het kersverse branche-eigen opleidingsinstituut gaat u daarbij helpen. Onder 
regie van Fedecom werkt een aantal ROC’s en PTC+ in Ede aan goede opleidingen voor onze  
eigen mensen. Denk daarbij niet alleen aan monteurs, maar ook aan management (leergang 
Ambitieus Ondernemen) en andere functies. Leerlingen worden bovendien tijdens en na de 
opleiding begeleid door eigen Fedecom begeleiders. U kunt uw leerlingen per direct aanmelden  
bij Fedecom Academy, maak hier gebruik van! 

Fedecom is eigenaar van twee vakbeurzen en dus is elk Fedecom lid aandeelhouder van beide 
beurzen! Na drie edities van Agrotechniek Holland kunnen we zeggen dat de beurs staat als een 
huis. Meer dan 55.000 bezoekers uit heel Nederland hebben de beurs bezocht en gewaardeerd 
met bijna een 8. Groentechniek Holland kende een zeer succesvolle eerste editie in 2013 en is  
nu vol in de voorbereiding op de tweede editie. De voorverkoop van de standruimte verliep  
sneller dan verwacht en de verwachting is dat de beurs volledig wordt uitverkocht. Voor u als 
Fedecom lid is het van enorm belang dat u uw klanten naar de beurs trekt door actief te werven, 
het is immers úw beurs.

Ieder llid heeft de ontwikkelingen in de diverse dealernetwerken gevolgd. Sommigen hebben  
een gebied of een merk “erbij gekregen”, anderen raakten juist wat kwijt. Fedecom is een  
branche-organisatie die zich concentreert op zogenaamde pre-competitieve zaken: zaken die  
de leden aangaan buiten de concurrentie tussen de verschillende merken. Dit betekent dat  
we geen positie innemen bij zaken die spelen tussen de verschillende leden, dat moeten ze 
onderling regelen. Wél kunnen leden een beroep doen op juridische ondersteuning van de 
Koninklijke Metaalunie.
Fedecom en VEBIT zijn voornemens te fuseren waardoor de afdeling Industrie & Intern transport 
flink gaat groeien. De gedachte achter deze krachtenbundeling is om het beste van COM-keur en 
VEBIT te combineren in één volwaardig keuringssysteem voor voertuigen met beperkte snelheid. 
Op deze manier kunnen we het belang van keuringen opnieuw onder de aandacht brengen bij onze 
klanten. 

Afsluitend wil ik een beroep op u allen doen. Ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat je veel voor 
Fedecom kunt doen zonder een vergaderboer te worden. Ook weet ik, dat de contacten die je op 
doet binnen de verschillende afdelingen en commissies of meedoen aan een Ronde Tafel Gesprek, 
zeer waardevol kunnen zijn in de dagelijkse business. Haal het maximale uit uw lidmaatschap: 
maak gebruik van de beurzen en de Fedecom Academy en word actief binnen Fedecom!  

Het zal toch  
niet zo zijn 

dat het bedrijf  
gaat lijden  
onder het  

voorzitter-
schap en wat 

levert het  
eigenlijk op’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 

“Eén organisatie met één top 
kwaliteitskeurmerk”
VEBIT voorzitter Hugo Janse  
over de beoogde integratie:  
“Het VEBIT keurmerk heeft  
met ruim 28.000 keuringen een 
sterke positie in de markt als 
het gaat om intern transport 

materiaal. Fedecom levert in dit segment minder COM-
keur keuringen. Door een samenwerking van beide partijen 
kan er onder één vlag een hoogstaand keurmerk worden 
geleverd voor intern transport materiaal in de breedste zin 
van het woord. Doordat Fedecom op veel meer gebieden 
dan VEBIT actief is, krijgen VEBIT leden bovendien 
toegang tot een breed scala aan ondersteunende 
producten. Zo ontstaat één organisatie met één top 
kwaliteitskeurmerk.”

TerugCOMdag 2015 
Op 28 januari 2015 kwamen alle Coördinatoren COM-VCA Keuringsbedrijven bijeen in EXPO Houten voor de  

jaarlijkse TerugCOMdag. TerugCOMdag van het COM-keur dient om coördinatoren op de hoogte te brengen van  

wijzigingen en geeft een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2015.  

Zo is er onder meer hard gewerkt om het COM-keurregistratie systeem 
in 2015 ISO 27001 te kunnen laten certificeren. Deze certificering is 
belangrijk voor de COM-keur organisatie, want deelnemende bedrijven 
moeten er van uit kunnen gaan dat hun waardevolle informatie in een 
stabiele en veilige omgeving wordt geplaatst.  

175 COM-keur bedrijven
In 2014 waren 163 COM-keur bedrijven actief en hiernaast zitten 
nog 12 bedrijven in het traject om COM-keur bedrijf te worden. Er 
zijn in 2014 101.700 keuringsstickers verkocht en ruim 97.000 

keuringen uitgevoerd. Vanaf 2012 keurt ieder bedrijf volgens het 
huidige systeem en staan alle keuringen hierin geregistreerd. 
Roelof Kleinjan en Jaco Kole presenteerden diverse ontwikkelingen 
rond het COM-keur keurmerk. Ook peilden zij de stemming 
in de zaal met een interactive smartphone poll. Dit leidde tot 
een interessante discussie in de zaal. Bij het middaggedeelte 
met presentaties en workshops kwamen verschillende 
keuringsaspecten aan bod zoals Arbo en machineveiligheid, 
milieuvriendelijke brandstoffen en demonstraties van het keuren 
van overdruk/aardlek en lekstroom.
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de beperkte ruimte voor boeren voor de 
branche een enorme stimulans zijn. Dit 
stimuleert de echte ondernemers tot het 
voortdurend aanpassen en vernieuwen 
van bedrijfsprocessen. investeren in kennis 
en competenties. Over één ding zijn alle 
deelnemers het snel eens: Voor Fedecom 
ligt er een taak om de opleidingen op niveau 
te brengen en te houden, de kwaliteit van 
de medewerkers verder omhoog te brengen 
en kennisuitwisseling te stimuleren. 

Ook voor managers en directieleden van 
bedrijven. “Eigenlijk zou iedere collega deel 
moeten nemen aan de Fedecom Leergang 
Ambitieus Ondernemen.” 

Specialiseren of schaalvergroting? 
Specialiseren of schaalvergroting?  
Dat is de vraag die tijdens de Ronde-

Tafel-Gesprekken het meest naar voren 
kwam. Een aantal gespreksdeelnemers 
denkt dat er aan een flinke sanering in de 
branche niet te ontkomen valt. Ondanks 
de specialisatie van concullega’s in 
groentechniek of intern transport is de 
overcapaciteit in mechanisatiebedrijven 
in Nederland evident. “Dit gegeven zet de 
marges van alle bedrijven onder druk. We 
lopen achter elkaar aan om de omzet op 
peil te houden, bieden de beste service en 
brengen elkaars verdienste omlaag. 

Het is belangrijk dat we scherpere keuzes 
maken. Op welke klanten richt ik mij, welke 
producten en merken wil ik wel en niet 
voeren en wat is voor mij de beste formule 
in de markt? Op dit punt mag Fedecom 
volgens enkele deelnemers nog wat meer 
lef tonen. 

Van elkaar leren 
“Verras de branche met concepten en 
opties die niet voor de hand liggen. Een 
concept als de “multi-merk-trekker-shop” 
heeft in Nederland misschien serieuze 
mogelijkheden. Daarbij zou Fedecom 
ondernemers wat betreft hun visie gerust 
meer uit mogen dagen.”
De deelnemers aan de tot dusver 
geörganiseerde Ronde-Tafel-Gesprekken 
zijn positief over dit initiatief van Fedecom. 
“Doordat je samen met collega’s kennis 
neemt van de issues die fabrikanten, 
importeurs en dealers bezighouden, merk 
je dat je van elkaar kunt leren. Je ziet ook in 
dat er verschillende routes zijn naar succes.” 
Een zekere trots en oplossingsgerichtheid 
blijft niettemin de gemene deler: “Wij zijn 
met onze service beter bereikbaar en 
sneller bij de ‘patiënt’ dan de huisarts.”

Voortgang Leergang Ambitieus Ondernemen
In 2014 is Fedecom gestart met de Leergang Ambitieus Ondernemen. 12 managers/directeuren van mechanisatiebedrijven 
maakten na een viertal werk-studie-bijeenkomsten een eigen Business plan. Dat wil zeggen dat zij voor zichzelf en hun bedrijf 
een stip op de horizon plaatsten, waar zij naar toe willen. Recent kwamen zij in het kader van de Terugkomdag opnieuw bijeen in 
Nieuwegein om de voortgang en uitwerking van hun eigen Business plan te bespreken. Een aantal deelnemers is enthousiast  
bezig met de uitvoering en al goed op weg naar de stip op de horizon. 

Ook is duidelijk geworden dat het uitvoeren van plannen erg lastig blijkt te zijn. De waan van alle dag, zeker als je bedrijf wat 
kleiner is, maakt het moeilijk om de uitgezette koers vast te houden. De uitwisseling van ervaringen leverde een paar nieuwe en 
interessante ideeën op. Kan Fedecom coaches leveren om ons te helpen bij de uitvoering van de plannen? En kan een ‘datingsite’ 
voor ondernemers die willen samenwerken of overdragen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de branche? 
In het voorjaar van 2015 is er alweer een nieuwe editie van de Leergang Ambitieus Ondernemen gestart. Wilt u ook deelnemen, uw 
horizon verbreden en uw eigen Business plan ontwikkelen, meld u nu dan al aan voor de najaarseditie die eind september, begin  
oktober 2015 van start zal gaan! Aanmelden kan per e-mail via bartlema@fedecom.nl

Ook de Metaalunie is enthousiast en is van plan de Leergang op te nemen in het programma van de Metaalunie Academie.
De Leergang vindt ook internationaal navolging. Onze Duitse collega branche-organisatie heeft ons initiatief omarmd en voert  
sinds dit jaar een eigen Leergang Ambitieus Ondernemen uit. 

Nieuwe technieken bieden kansen  
voor álle bedrijven
Tijdens de discussies op 10 maart in 
Nieuwegein werd opgemerkt dat nieuwe 
technieken een grote kans vormen voor 
álle bedrijven in de techniekbranche. “We 
moeten veel meer leren kijken naar de 
behoeften van onze afnemers (boeren, 
loonwerkers en/of gemeentewerken) 
en naar wat zij van hun leveranciers 
verwachten. We zijn doorgaans geneigd 
zodanig mee te denken met onze 
klanten dat we vóór hen gaan denken 
en simpelweg vergeten naar zijn of haar 
verwachtingen te vragen. We denken 
dikwijls dat hij of zij alleen voor de laagste 
prijs gaat. Voor een deel van de afnemers 
is dat ook het geval, maar als we eerlijk 
zijn moeten we vaststellen dat de meeste 
gebruikers een nieuwe machine willen 
om efficiënter en sneller te werken of 
vanwege meer gebruiksgemak.” Dat biedt 
nieuwe kansen. Daar denkt een aantal 
dealers anders over: “Via internet is iedere 
boer volledig op de hoogte van de prijzen. 
Zij komen shoppen voor de laagste prijs”. 
Een fabrikant merkt daarentegen op: “Ja, 
natuurlijk heb je shoppers, maar vraag 
jezelf af met welke klanten jij zaken wilt 
doen.” Zijn devies: “Laat bepaalde klanten 
links liggen, die brengen je nooit marge”. 
Toch laat een andere dealer zich niet zo 
gemakkelijk overtuigen: “Als dealer moet 
je het toch hebben van een regio van 

pakweg 25 km rondom jouw locatie, dan 
kun je je niet permitteren om klanten te 
laten lopen.” Toch is iedereen het er weer 
over eens dat de boeren en loonwerkers, 
zeker diegene die toekomst hebben, 
verder professionaliseren en dus is er een 
toekomst voor techniekleveranciers die 
kwaliteit in service en technisch advies 
leveren. “In de VS zie je al een aantal 

jaren de ontwikkeling dat producten en 
advies gescheiden aan gebruikers worden 
geleverd.”

“Iedere ondernemer moet Leergang  
Ambitieus Ondernemen volgen”
Een andere collega oppert tijdens het 
Ronde-Tafel-Gesprek in Zwolle dat de 
strenge overheidseisen in Nederland en 

Ontwikkeling beleids- en toekomst visie in Ronde-Tafel-Gesprekken
Fedecom werkt momenteel aan een beleidsplan voor de periode 2015 tot 2018. Een werkgroep met  

vertegenwoordigers van leden heeft hiervoor trends en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en komt  

met twee centrale vragen:  1. Wat zijn de kansen van de branche? 2. Hoe kan Fedecom helpen die kansen  

te benutten?   

Neem ook deel aan de Ronde-Tafel-Gesprekken! 
Bij de vorming van het beleidsplan zijn draagvlak en ledenbetrokkenheid onmisbaar. In 
diverse Ronde-Tafel-Gesprekken met telkens een groep van zes tot acht fabrikanten, 
importeurs en dealers, gaan we daarom de discussie aan. Fedecom nodigt en daagt 
u uit om deel te nemen deze Ronde-Tafel-Gesprekken van telkens twee en een half 
uur aan het einde van een werkdag (16.00 - 18.30 uur). Gespreksonderwerpen zijn 
achtereenvolgens:
• Kansen voor de branche
• Bedreigingen voor de branche
• Kritische succesfactoren
• De (gewenste) rol van Fedecom

Er zijn duidelijke spelregels. Zo is het een open gesprek in een groep van zes tot acht 
fabrikanten, importeurs en dealers. Alle meningen tellen en de gespreksinhoud blijft 
onder de deelnemers en worden alleen anoniem verwoord (zoals in dit artikel). Wilt u 
ook een keer deelnemen aan een Ronde-Tafel-Gesprek, neem dan contact op met het 
Fedecom Secretariaat via 030-6049111 of per e-mail via secretariaat@fedecom.nl 
onder vermelding van “Deelname Ronde-Tafel-Gesprek”. 

Bij de vorming van deze beleidsvisie is draagvlak en betrokkenheid van leden 
onmisbaar. In verschillende Ronde-Tafel-Gesprekken met telkens een groep van zes 
tot acht fabrikanten, importeurs en dealers, gaan we daarom de discussie aan en 
kunt u als lid uw mening en visie geven. 
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Fedecom Economische Barometer: macro-economische inzichten
De Fedecom Economische Barometer geeft inzicht in bedrijfsresultaat, orderposities, prijsontwikkelingen, 

werkplaatsbezetting en investeringsbereidheid van fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven. 

De barometer krijgt vorm via kwartaalenquêtes onder Fedecom leden. 

Totaalscore toont resultaat enquête
De totaalscore van de Fedecom Economische Barometer is de 
som van alle positieve en negatieve antwoorden van de enquête. 
De vragen die gesteld worden gaan over werkgelegenheid, 
binnenlandse orders, werkplaatsbezetting, prijzen, buitenland, 
bedrijfsresultaat, winst of verlies en investeringsverwachtingen. 
De vragen zijn onderverdeeld in vragen over realisaties in 
het afgelopen kwartaal, waardering van de huidige positie en 
verwachtingen voor het komende kwartaal. 

In de grafiek is heel goed terug te zien dat de bedrijfsresultaten 
zich in de tweede helft van 2013 en de eerste helft van 2014 
relatief gunstig ontwikkelden. Dit was mede het gevolg van de 
toen gunstige prijsontwikkelingen van veel landbouwproducten. 
In die periode waren vooral akkerbouwers en veehouders 
optimistisch gestemd en investeerden zij ook. Met de Rusland-
boycot in de zomer van 2014 en de dalende landbouwprijzen zag 
je de markt voor machines en techniek verslechteren. Het herstel 
in het vierde kwartaal zet zich volgens de trekker- en werktuigen-
statistieken niet door in de eerste maanden van 2015. De 
onzekerheid in de agrosector blijft groot en leidt tot  
een afwachtende houding bij kopers. 

Overigens is in de totaalscore ook terug te zien dat fabrikanten en 
importeurs optimistischer zijn dan dealerbedrijven. Dit verschil is 
volgens Fedecom vooral terug te voeren op de ontwikkeling van de 
export, waar veel productiebedrijven nog groei mogelijk achten. 

Dealerbedrijven: redelijk herstel in 4e kwartaal 
De uitkomsten van de Economische Barometer voor 
dealerbedrijven over het 4e kwartaal van 2014 laten een herstel 
zien ten opzichte van een slecht 3e kwartaal. Dit herstel is niet 
heel verrassend want het werd aan het einde van het 3e kwartaal 
voorzien. 

Bedrijfsresultaat dealerbedrijven
Bij bijna 30% van de bedrijven is het bedrijfsresultaat  in het  
4e kwartaal verbeterd terwijl het bij 40% van de dealerbedrijven 
verslechterd is. De sector verwacht niet dat dit in het  
1e kwartaal van 2015 verandert. De druk op de verkoopprijzen  
is de voornaamste oorzaak hiervan. 

Fabrikanten en importeurs: grotere druk op verkoopprijzen
Hadden de fabrikanten en importeurs in het 3e kwartaal van  
2014 voor het eerst een afnemende buitenlandse orderpositie, 
in het 4e kwartaal lijkt dit voor een groot deel te zijn hersteld.  
Daar staat tegenover dat de binnenlandse orderpositie voor het 
derde kwartaal op rij is verslechterd. 

Bedrijfsresultaat fabrikanten en importeurs
Na twee kwartalen van per saldo een afnemend bedrijfsresultaat 
is het aantal bedrijven met een beter en slechter bedrijfsresultaat 
in het 4e kwartaal gelijk. Een kwart heeft een beter, de helft heeft 
eenzelfde en weer een kwart heeft een slechter bedrijfsresultaat 
behaald. Voor het 1e kwartaal van 2015 wordt een licht verbeterd 
bedrijfsresultaat verwacht. Het aantal bedrijven dat in het 4e 
kwartaal verlies maakt, is iets groter dan in het vorige kwartaal. 
Het aantal bedrijven dat in het 4e kwartaal winst maakte is 
daarentegen afgenomen. Over het algemeen hebben de meeste 
bedrijven het jaar 2014 met een redelijk resultaat afgesloten.

Investeringsbereidheid toegenomen
De wat positievere waardering van de Economische 
Barometer over het 4e kwartaal heeft ook zijn invloed op de 
investeringsbereidheid. Gaf het vorige kwartaal nog maar 8% 
van de bedrijven aan het komende halfjaar meer te zullen gaan 
investeren, nu is dit verdubbeld naar 16%. Andersom, nu geeft  
28% van de bedrijven aan minder te zullen gaan investeren  

in het komende halfjaar tegenover 33% drie maanden geleden. 
Opvallend is dat  35 to 40% van de investeringen gericht is op 
personeelsontwikkeling en opleidingen.

Ontwikkeling  bedrijfsresultaat  dealerbedrijven  
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Voor iedere editie van barometer wordt 
medewerking gevraagd van alle Fedecom 
leden. De waarde van de FedeCom 
Economische Barometer is sterk gekoppeld 
aan het aantal deelnemende dealerbedrijven 
en fabrikanten en importeurs. Dit houdt in 
dat elk Fedecom lid actief kan bijdragen aan 
de waarde van de FedeCom Economische 
Barometer. 
Een grote diversiteit aan afzetmarkten heeft 
eveneens positieve invloed op de waarde en 
ook op de betrouwbaarheid van de barometer. 
Landbouw en Tuin & Park zijn momenteel 
ieder kwartaal sterk vertegenwoordigd, vanuit 
Melkwinning en Industrie & Grondverzet is de 
deelname minder consequent. 

Kortom: meer deelnemers betekent een 
betere kwantitatieve en kwalitatieve score en 
dus meer en betere informatie voor uw eigen 
bedrijf waardoor u betere keuzes kunt maken. 
Bovendien draagt u daarmee ook automatisch 
bij aan de bredere Metaalunie-barometer 
zonder extra tijd en inspanning. Fedecom  
(en Metaalunie) nodigen u daarom heel graag 
uit om eens per kwartaal deel te nemen aan de 
Economische Barometer enquête . In slechts 
een paar minuten draagt u hiermee bij aan 
betrouwbare en betere macro-economische 
inzichten voor u en uw collega’s! 

De Fedecom Economische Barometer is nog vrij jong en bovendien 
gaan de cijfers van de dealerbedrijven verder terug dan van de 
fabrikanten en importeurs. Een meerjarige trend is hierdoor nog niet 
inzichtelijk. 

Draag bij aan de  
barometer en vul de 
kwartaalenquête  in! 

Totaal score Fedecom Economische Barometer

Ontwikkeling bedrijfsresultaat

Ontwikkeling bedrijfsresultaat
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Europees nieuws  
van CEMA  

APRIL 2015
Ledenvergadering afdeling 
Landbouwtechniek
Hotel - Partycentrum Schimmel, 
Woudenberg
Dinsdag 21 april

Ledenvergadering afdeling 
Groentechniek
Zuidland 
Donderdag 23 april

 
JULI 2015
La Foire de Libramont
Libramont, België
24 t/m 26 juli
www.foiredelibramont.be 

 
SEPTEMBER 2015
GroenTechniek Holland
Walibi Holland, Biddinghuizen
8 t/m 10 september
www.groentechniekholland.nl   

 
NOVEMBER 2015
Agritechnica
Messegelände Hannover, Duitsland
10 t/m 14 november  
(8 en 9 november exclusieve dagen)
www.agritechnica.com  

  
 
DECEMBER 2015
Agribex
Brussels Expo, België
8 t/m 13 december
www.agribex.be  

Voorafgaand aan de SIMA in Parijs kwam CEMA bijeen voor het herijken van de visie, missie 
en het uitstippelen van de strategische koers. Met schaarse middelen en een hoge ambitie 
dienen we de belangbehartiging zo effectief mogelijk te organiseren.

Visie
“Provide leadership for technology solutions for farmers in the task to grow food, feed,  
and agricultural raw materials affordably and sustainably.”

Missie
“Shape EU legislation that is effective and necessary, for the benefit of agriculture and the 
agricultural machinery industry.”

Strategie
“To provide the membership with a vibrant, interactive platform for debate and create a strong 
external network that connects CEMA with decisionmakers and stakeholders that matter.”

Kernthema’s
De kernthema’s die zijn geïdentificeerd zijn: 
1. Emissies
2. Handel met USA (TTIP) en Rusland
3. Internationale concurrentiepositie van onze industrie
4. Precisielandbouw
5. Duurzaamheid

Nieuwe EU remvoorschriften aanstaande
Vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuw Europees typegoedkeuringssysteem, de Europese Verordening 

167/2013 voor landbouw- en bosbouwvoertui gen. Het doel ervan is de goedkeuring van typegoedkeurings-

wetgeving voor voertuigen te vereenvoudigen en te versnellen. De wetgever van de gewone wetgevings-

procedure, zijnde Commissie, Parlement en Raad, stelt de fundamentele regels betreffende functionele 

veilig heid, inzittendenveiligheid en milieuprestaties vast. De be voegdheid om technische specificaties  

vast te stellen via gedelegeerde verordeningen wordt overgedragen aan de Europese Commissie. 

Agenda

Ter aanvulling op de Europese Verordening 
167/2013 zijn nieuwe remvoorschriften 
voor de goedkeuring van landbouw- en 
bosbouwvoertuigen vastgesteld. Deze 
voorschriften zijn gebaseerd op bestaande 
wetgeving en aangepast (strenger) 
op grond van technische vooruitgang. 
Specifieke bepalingen zijn ingevoerd 
voor energiereservoirs, voertuigen met 
hydrostatische aandrijving, voertuigen 
met oploopremmen, voertuigen met 
complexe elektronische controlesystemen, 
antiblokkeersystemen en elektronisch 
geregelde remsystemen. Deze verordening 
bevat ook nieuwe en strengere 
voorschriften voor de rembediening van 
getrokken voertuigen en de remverbinding 
tussen trekker en getrokken voertuigen. 

Het remsysteem moet de functies 
bedrijfsrem, hulprem en parkeerrem 
vervullen. Onderstaand enkele 

kernelementen uit deze gedelegeerde 
verordening EU 2015/68, daarnaast bevat 
het uitgebreid de eisen die worden gesteld 
aan testprocedures.

Minimale remwerking van een combinatie
De minimale remwerking van een 
combinatie mag niet minder zijn dan  
4,5 m/s² voor trekkers met een maximale 
snelheid groter dan 30 km/h, en niet 
minder dan 3,2 m/s² voor trekkers met 
een maximale snelheid tot 30 km/h. 
Beide waarden gelden voor zowel de 
beladen als de onbeladen toestand. De 
huidige Nederlandse eisen liggen lager: 
respectievelijk 3,1 m/s² (>30 km/h) en  
2,4 m/s² (<30 km/h)! 

Remsysteem met eenleidingtype   
verdwijnt
Na 31 december 2019 mogen 
voertuigfabrikanten geen hydraulische 

verbindingen van het eenleidingtype meer 
monteren op nieuwe voertuigtypen van 
de categorieën T en C en na 31 december 
2020 monteren zij die niet op nieuwe 
voertuigen (van die categorieën). 

Antiblokkeersysteem
Voor voertuigen met een door de 
constructie bepaalde maximumsnelheid 
groter dan 60 km/h wordt een 
antiblokkeersysteem verplicht. Voor 
voertuigen met een door de constructie 
bepaalde maximumsnelheid tussen 
40 en 60 km/h wordt de invoering van 
een antiblokkeersysteem eventueel 
bevestigd. Uiterlijk 31 december 2016 
volgt een definitieve beoordeling van de 
beschikbaarheid en toepasbaarheid van de 
technologie. Indien bevestigd, dan geldt dit 
met ingang van 1 januari 2020 voor nieuwe 
voertuigtypen en met ingang van 1 januari 
2022 voor nieuwe voertuigen. 

Nieuw lid
De Deense branche-organisatie ‘Danish Agro Industry’ is ‘associated member’ van CEMA 
geworden. 

Compacttractoren en emissie-eisen
Italiaanse fabrikanten van compact tractoren ervaren extreme druk om het inbouwen van 
Stage IV technisch en qua deadline mogelijk te maken. Gezien het eerdere uitstel dat is 
verleend door de EU, is tactisch manoeuvreren vereist om een passende oplossing te vinden. 
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www.fedecomacademy.nl

Ook voor kennis en vaardigheden geldt: stilstand is achteruitgang. Doorleren en -ontwikkelen van mensen  

en middelen is daarom cruciaal voor een succesvolle toekomst voor u en uw bedrijf. Fedecom (h)erkent  

dit en faciliteert de sector met de Fedecom Academy. Een professionele opleidingspartner voor u, uw  

medewerkes en bedrijven.

Meerwaarde voor u en  
uw bedrijf

Vakopleidingen               Trainingen & cursussen               Branche opleidingsadvies
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