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GROTE VOoRrAaD
AaN 0% FINANCIERING*

*0% financiering op 3 jaar, 0,49% op 4 jaar en 0,99% op 5 jaar 
op T6 en T7 voorraadtrekkers.

TIJDIG, INTERESSANT EN
SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT!

Geldig in België. Contacteer uw dealer voor de voorwaarden.
Ontdek al onze acties op www.newholland.com 
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3Landbouw-service

Stilaan komt het gewone leven terug op gang. De aftrap werd al gegeven op de Werk-
tuigendagen in Oudenaarde. Binnenkort is het Interpom, Agribex en volgen de interna-
tionale beurzen. Ook wij kijken uit om u terug te ontmoeten. Er gaat niets boven fysiek 
contact, elkaar zien, van gedachten wisselen en praten met mekaar.
In december starten we al met een aantal studiedagen. Niet alleen interessant, maar 
ook leuk om de collega’s terug te mogen ontmoeten.
En toch staan we voor een heel aantal uitdagingen. Dat het niet goed gaat met de land-
bouwsector, staat buiten alle kijf. De verschrikkelijke weersomstandigheden hebben 
zware gevolgen gehad voor de landbouwsector, en daardoor ook voor de loonwerkers. 
Prijsvorming voor landbouwproducten staat onder druk, zeker wat betreft onder meer 
varkensvlees. En ook varkensboeren doen een beroep op loonwerkers. Het zal afwach-
ten zijn of er een bloedbad komt, wat we ten allen tijde moeten vermijden.
En toch is het niet gemakkelijk om aan anderen uit te leggen in welke moeilijke situaties 
de loonwerksector moet werken. Dat kwam nogmaals aan bod tijdens de sociale on-
derhandelingen. De vakbonden kijken naar de loonwerksector als een dienstverlenende 
sector, dus moet het daar toch goed gaan in vergelijking met de productiesectoren. 
Daarnaast zijn er de gevolgen van de klimaatverandering. De Verenigde Staten, Duits-
land en 43 andere landen hebben tijdens de klimaattop COP26 in Glasgow gepleit voor 
meer actie om de natuur te beschermen en de landbouw te verduurzamen. In Glasgow 
wordt gepraat over hoe de natuur kan worden ingezet om de opwarming van de aarde 
te beperken tot 1,5 graad. Als er beslissingen worden genomen, dienen die dan weer 
nadien omgezet te worden in Belgisch recht, en op niveau van de drie Gewesten. 
2022 wordt een positief jaar! Daar gaan we van uit. In december 2022 organiseren we 
de Contractor Days in Groot-Bijgaarden. Tijdens dit event worden ook de bestuursor-
ganen van Landbouw-Service verkozen. Wenst u mee te drukken op het beleid? Wenst 
u zich in te zetten voor deze mooie sector, zodat deze niet vergeten wordt? U kan het 
secretariaat contacteren om meer informatie te vragen. 

Wij kijken er naar uit om u terug te zien!

VOORWOORD

JOH A N VA N B O S C H  V E RWAC H T U W R E AC T I E S -  E-M A I L  :  JOH A N .VA N B O S C H @ S E C T OR S . B E

ALGEMEEN SECRETARIS LANDBOUWSERVICE

Binnenkort is 
het Interpom, 
Agribex en volgen 
de internationale 
beurzen.  
Ook wij kijken 
uit om u terug te 
ontmoeten.  
Er gaat niets 
boven fysiek 
contact, elkaar 
zien, van 
gedachten 
wisselen en 
praten met 
mekaar.  
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De nieuwe STEYR TERRUS CVT tot 300 pk

ALTIJD
VERBONDEN

VRAAG MEER INFORMATIE BIJ UW DEALER OF GA NAAR

WIST U DAT DE TERRUS CVT IS UITGERUST 
MET DE ALLERNIEUWSTE S-TECH PRECISIETECHNOLOGIE?*
S-Tech revolutioneert de landbouw: AB-lijnen, draadloos datamanagement, 
bediening van alle werktuigen via de ISOBUS-functie en nog veel meer. 
Met S-Tech hebt u alles onder controle.  

* OOK VERKRIJGBAAR OP ABSOLUT, IMPULS, PROFI EN EXPERT
** ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BEZOEK ONS 

OP AGRIBEX 
IN HAL 5REGISTREER U OP ONZE 

WEBSITE EN ONTVANG 
EEN HANDIGE MUTS 
MET LED-LAMP **

steyr-traktoren.com
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I N H O U D

Verschijningsdatum volgend nummer:  Nr. 1 - 2022 : februari 2022

“Landbouw-Service” is een periodieke nieuwsbrief voor de leden 
van de Nationale Centrale Landbouw-Service, de enig erkende 
beroepsvereniging voor aannemers van land- en tuinbouwwerken, 
loonsproeiers, handelaars in veevoeders en in meststoffen.

Copyright: Nationale Centrale Landbouw-Service is niet 
aansprakelijk voor het gebruik van de informatie in deze publi-
catie. Citeren mag mits bronvermelding.

Verantwoordelijke uitgever:  
Johan Van Bosch, Algemeen Secretaris  
Nationale Centrale Landbouw-Service, Anspachlaan 111 B13,  
1000 Brussel, Tel. 02 274 22 00, Fax 02 400 71 26 
E-mail: landbouwservice@sectors.be
BTW-nummer : BE0410.344.444
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Vanaf november 2021 trapt Landbouw-Service de lidmaatschapscampagne 2022 af.  Op het gebied 
van belangenbehartiging bleef de coronastorm het afgelopen jaar verder waaien, en werden we 
ook met heel wat problemen geconfronteerd over uitzonderlijk vervoer en het gebrek aan arbeids-
krachten.  Dankzij onze brede achterban konden we met een krachtige stem spreken voor de 
sector.  Ook het komende jaar willen we dat blijven doen.  Jouw lidmaatschap is onze drijfveer en 
meteen ook ons argument.

Wij blijven ons inzetten voor jou en je bedrijf

2022: het jaar van de ommekeer?
Het afgelopen jaar vergde nog heel wat overleg met al-
lerlei overheden – niet alleen met betrekking tot corona, 
maar ook over uitzonderlijk vervoer, de gevolgen van de 
weersomstandigheden en het gebrek aan arbeidskrach-
ten.  Landbouw-Service was dagelijks in de weer om 
de sector zo goed mogelijk door de crisis te leiden.  
Met betrekking tot corona hebben we er voor kunnen 
zorgen dat onze sector bleef behoren bij de essentiële 
beroepen.  Diensten aan de landbouw waren immers in 
eerste instantie uitgesloten, en thuiswerk zou verplicht zijn.
Daarnaast hebben we het secretariaat terug kunnen 
uitbreiden met onze technisch raadgever Xavier Bordet.  
Help ons ook in 2022 een sterke en representatieve rol 
te spelen en sluit opnieuw aan bij Landbouw-Service, dé 
beroepsvereniging van loonwerkers, loonsproeiers, mest-
voerders en dienstenleveranciers aan de landbouw.

Sectorontwikkeling
We proberen om de problemen bij en processen van 
leden te herkennen.  Op die manier kunnen we de sec-
tor gerichter helpen en adviseren.  Als vereniging zijn 
we er niet alleen vóór de ondernemers in de sector, 
maar we zijn ook vàn de ondernemers in de sector.  
Spreek daarom niet over “jullie”, maar wel over “ons”.
Via onze opleidingen en informatievergaderingen proberen 
we u zo goed mogelijk te informeren over nieuwe processen.  
Op die manier weet u hoe u zich in orde kan stellen met nieu-
we wetgeving, en kan u ook de kostprijs er van inschatten.

Noteer alvast in uw agenda: de volgende editie  
van de Contractor Days gaat door op 14 en  
15 december 2022 in Brussels Kart Expo (Groot-Bijgaarden) 
 
Belangenbehartiging
Landbouw-Service komt op voor de algemene belangen 
van de loonwerkers, loonsproeiers, mestvoerders en dien-
stenleveranciers aan de landbouw.  Om de standpunten te 
verdedigen, zitten we ook regelmatig samen met andere 
organisaties in de landbouwsector en met de overheden.
Ook naar onderwijs en onderzoek proberen we ons steen-
tje bij te dragen, zodat we ook in de toekomst nog recht 
hebben op ondernemen, met de nodige instroom van 
nieuwe medewerkers en met performante machines.
 
Dienstverlening
Landbouw-Service is uw partner om u te helpen met uw on-
derneming: tips om beter zaken te doen, voedselveiligheid, 
Vegaplan, milieu, BTW, personeelszaken, sociaal overleg, 
transportproblematiek, onderhandelingen met de Mestbank, 
uw stem tijdens het landbouwoverleg, ,…   
U noemt het, onze experts staan u bij.  Eerstelijnsadvies 
proberen we op korte termijn te verzorgen.  Soms 
heeft dat echter wel meer tijd nodig, toch wordt uw 
dossier niet vergeten (hoewel u dat soms denkt).
We bekijken ook hoe we met partners kunnen  
samenwerken. Zo bieden we bij voorbeeld  
toegangskaarten aan voor de professionele 
dag van Agribex tegen voordeeltarief.

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE2022
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VERENIGINGSLEVEN

7Landbouw-service

Communicatie
Landbouw-Service zorgt voor informatie op maat.   
Het magazine wisselt interessante en belangrijke  
algemene artikels en syndicale dossiers af met technische 
nieuwigheden.  Ook digitale nieuwsbrieven zijn er wanneer 
er belangrijk nieuws te melden valt.  Ga ook kijken naar de 
website van Landbouw-Service en ontdek alle informatie.
 
Netwerking 
Landbouw-Service werkt mee aan de uitbouw van je eigen  
netwerk en versterkt de onderlinge samenhang door de  
organisatie van allerhande activiteiten.  Ga tijdens deze  
activiteiten in dialoog met collega’s, overheid, leveranciers, 
klanten, medewerkers, en leg zo waardevolle contacten ! 

Landbouw-Service; één team van 1.000 Belgische  
loonwerkers !  Samen sterk, samen komen we er door  
en gaan we er voor.  Door ons te verenigen in de  
beroepsvereniging, kunnen de belangen van de sector  
optimaal verdedigd worden.  

BIJDRAGE 2022
De bijdrage voor 2022 blijft  
ongewijzigd en bedraagt € 160,00  
(exclusief BTW – € 193,60 incl. BTW) 
Betaal vandaag uw lidgeld en geniet  
van de ledenvoordelen tot eind 2022 !
U kan dit bedrag storten op rekeningnummer 
IBAN: BE04 4263 1568 2131 
BIC: KREDBEBB van Landbouw-Service, 
Anspachlaan 111 B13, 1000 Brussel.  



Informatievergaderingen
Het blijft gelukkig ook met de huidige coronamaatregelen mogelijk om bijeenkomsten op locatie  
te organiseren, zoals onze informatievergaderingen. Onze bestuursleden en het secretariaat gaan  
daarom gewoon door met de voorbereidingen. Uiteraard hebben we geleerd dat digitaal vergaderen  
ook werkt en waar nodig maken we hier gebruik van. Maar, we kijken er ook naar uit om jou  
en je collega’s weer te ontmoeten tijdens de eerstkomende informatievergadering in uw buurt:

Ook bij Landbouw-Service  
steunen we deze leuze. 
De coronacrisis heeft ons het 
laatste jaar belet om fysieke 
vergaderingen te organiseren.  
Daarom heeft Landbouw-
Service een aantal interessante 
online webinars georgani-
seerd, gratis voor alle leden.  
Dergelijke webinars hebben 
een aantal voordelen: de 
ondernemer/deelnemer moet 
zich niet verplaatsen  
(dus tijdswinst) en toch kan 
er dieper ingegaan worden op 
vragen en problemen.  

 
 
U kan deze webinars  
ook herbekijken op  
onze webpagina: https://
www.landbouwservice.be/nl/
landbouw-service-webinars

Informatievergadering te Bocholt
Op dinsdag 30 november 2021 om 19.00 u
Parochiehuis, Kerkplein 11,  
3950 Bocholt

Informatievergadering te Loenhout
Op woensdag 1 december 2021 om 19.00 u
Feestzaal Lunike, Huffelplein 3,  
2990 Loenhout

Informatievergadering te Diest
Op donderdag 2 december 2021 om 19.00 u
Sportcentrum Karteria, Kluisbergstraat 21,  
3290 Diest

Informatievergadering te Oudenaarde
Op dinsdag 6 december 2021 om 19.00 u
Zaal Mantovani, Doorn 1 (Ring),  
9700 Oudenaarde

Informatievergadering te Hooglede
Op dinsdag 14 december 2021 om 19.00 u
De Oude Melkerij, Stationsstraat 143B,  
8830 Hooglede

1.  Actuele dossiers bij 
Landbouw-Service;

2.  Is mijn milieuvergunning  
(omgevingsvergunning)  
nog up-to date ?

 •  Hoe vraag ik een  
 vergunning aan als ik  
 ook grondverzet of  
 andere activiteiten  
 buiten de  
 landbouw doe ?

3.  Netwerkreceptie

Inschrijven 
is verplicht via 

www.landbouwservice.be/
nl/vergadering

Agenda

Allereerst is het van groot belang  
dat iedereen de basisregels blijft volgen,  
of je nu wel of niet gevaccineerd bent.  
Hoe beter we dit met elkaar doen,  
hoe minder het virus zich kan verspreiden  
en hoe minder beperkende maatregelen  
er nodig zullen zijn. De basisregels  
helpen aantoonbaar om besmetting te  
voorkomen.

 Onder de basisregels wordt verstaan:
•  Klachten: blijf thuis en laat je testen. Ook als je al gevaccineerd bent.
•  Blijf bij een positieve test thuis en vermijd contact met anderen,  
 ook als zij gevaccineerd zijn.
•  1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. l

Meer aandacht voor de basisregels

VERENIGINGSLEVEN

8 Landbouw-service
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Op 14 en 15 december 2022 gaan  
de Contractor Days door, een nieuw 
tweedaags evenement voor de  
loonwerker en zijn medewerkers.  
Voor de beroeps federatie Landbouw-
Service wordt dit event de ultieme 
ontmoetingsplaats voor alle betrokken 
professionals uit de sector.

“Voortdurend informeren en innoveren.” 
Onder dit motto heeft Landbouw-
Service de Contractor Days uitgewerkt.  
Het is de eerste editie van een uniek 
event voor loonwerkers en hun  
medewerkers. Een professioneel event, 
waarbij u in contact komt met andere 
loonwerkers, met de crème de la crème 
van de leveranciers, en daarnaast  
bieden we u talrijke interessante  
seminaries aan.  Seminaries, zowel 
voor u als voor uw werknemers !

Aftellen naar CONTRACTOR DAYS 2022
Binnenkort starten wij  
de voorbereidingen voor de  
Contractor Days 2022.   
Nog 12 maanden te gaan!

“Wij” de loonwerkers en aannemers 
van landbouwwerken belichamen de 
Contractor Days, we maken er integraal 
deel van uit. Tijdens de eerste editie  
van de Contractor Days kunt u  
opwindende bedrijfspresentaties ver-
wachten, evenals een indrukwekkende  
verscheidenheid aan actuele  
specialistische onderwerpen.  
Iedereen die iets loonwerk te maken 
heeft, moet erbij zijn.

De Contractor Days gaat over  
technologie, informatie, gezelligheid 
en geavanceerde training op zijn best.  
U wordt van de eerste tot de laatste 
minuut goed verzorgd en vermaakt.  
U ontmoet een oneindig aantal profes-
sionele collega’s uit heel België en de 
buurlanden. Wij, loonwerkers kunnen bij 
de Contractor Days laten zien wie  
we zijn en wat we zijn.

Hoewel we een gevarieerd programma 
hebben van exposanten en seminaries, 
wordt niemand gedwongen om ergens 

aan deel te nemen. Iedereen is vrij  
om zijn bezoek te organiseren en  
te doen wat hij wil.

Het seminarieprogramma met  
diverse onderwerpen en discussies 
zal u overtuigen. Leren staat bij de 
Contractor Days centraal. En daarbij 
hoort ook het leren van collega’s en  
van leveranciers.

Ook voor de exposanten: zij tonen de 
beste technologie en innovaties. Het 
managementniveau van de bedrijven is 
aanwezig in Groot-Bijgaarden en nodigt 
u uit voor een gesprek.  l

Praktisch:
Woensdag 14 en  
donderdag 15 december 2022,  
telkens van 10 tot 18u.
Brussels Kart Expo,  
Alfons Gossetlaan 9,  
1702 Groot-Bijgaarden
www.contractordays.be.  

 Onder de basisregels wordt verstaan:
•  Klachten: blijf thuis en laat je testen. Ook als je al gevaccineerd bent.
•  Blijf bij een positieve test thuis en vermijd contact met anderen,  
 ook als zij gevaccineerd zijn.
•  1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. l



14 - 15 DEC 2022

info@contractordays.be
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ALGEMEEN

Sindsdien is op elk factuurbedrag dat 
op vervaldatum niet (volledig) is betaald, 
zonder voorafgaande ingebrekestelling 
de wettelijke intrest in geval van beta-
lingsachterstand bij handelstransacties 
verschuldigd. Deze intrestvoet is wet-
telijk bepaald en bedraagt voor het 2de 
semester van 2021 8% (ongewijzigd 
sinds 1 juli 2016), hetgeen een stuk 
hoger is dan de referentie-intrest (dit is 
de wettelijk rentevoet die voor het jaar 
2021 is vastgesteld op 1,75%).

De wet bepaalde dat elke factuur binnen 
de 30 dagen moet worden betaald, maar 
het was partijen wel toegelaten om deze 
conventioneel uit te breiden naar maxi-
maal 60 dagen.

In de voorbije jaren werden evenwel een 
aantal achterpoortjes gevonden in de 
wet die ertoe leidden dat de betalings-
termijn na levering van de goederen/
diensten de facto opliep tot 90 dagen (of 
meer). In contracten/samenwerkings-
voorwaarden kan men immers vaak 
terugvinden dat:
• de betalingstermijn van de  

factuur ingaat na een termijn 
voor verificatie van de factuur;

• de leveringen van goederen/pres-
taties pas na een bepaalde termijn 
mogen gefactureerd worden. 
(de factuurdatum werd daarmee 
uitgesteld en dus de datum waarop 
de betalingstermijn aanvangt.)

De wetgever acht het nu oppor-
tuun om deze achterpoortjes te 
sluiten. De wet van 2 augustus 
2002 wordt als volgt gewijzigd:

Vanaf 1 februari 2022: betaaltermijn  
voor B2B facturen nog maximaal 60 dagen
Sinds (bijna) twee decennia 
beschermt de ‘Wet van 2 augustus 
2002 betreffende de bestrijding van 
de betalingsachterstand bij handels-
transacties‘ ondernemers en onder-
nemingen tegen handelspartners 
die hun facturen (te) laat betalen.

• indien de wet of de overeenkomst 
tussen partijen voorziet in een proce-
dure voor aanvaarding of verificatie 
van de conformiteit van de goederen 
of diensten, dan zal deze termijn 
voor verificatie thans integraal deel 
uitmaken van de betalingstermijn. 
De verificatietermijn zal dus samen-
lopen met de betalingstermijn. Het 
zal dus niet langer mogelijk zijn om, 
via de omweg van een lange verifica-
tietermijn, contractueel te voorzien 
dat een factuur meer dan 60 dagen 
na factuurdatum wordt betaald.

• de factuurdatum mag niet meer 
contractueel worden vastgelegd.  
De schuldenaar wordt wettelijk 
verplicht om uiterlijk op datum van 
levering van de goederen of diensten 
alle nuttige informatie te leveren aan 
de schuldeiser, zodat deze onmid-
dellijk een factuur kan uitreiken. Het 

zal dan ook niet langer toegelaten 
zijn om af te spreken dat een factuur 
pas lange tijd na de levering wordt 
uitgereikt. De bedoeling is dat de 
factuurdatum onmiddellijk na de le-
vering volgt (en dus de betalingster-
mijn onmiddellijk na levering loopt).

De wetswijzigingen treden in werking 
vanaf 1 februari 2022. Vanaf die datum 
moeten contracten en samenwer-
kingsvoorwaarden conform de nieuwe 
wetgeving zijn opgesteld. Het loont de 
moeite om uw samenwerkingsverban-
den op dat vlak onder de loep te nemen. 
Indien de schuldeiser van de factuur 
een KMO is, maar de schuldenaar is dat 
niet, voorziet de wet namelijk dat elke 
contractuele afspraak in strijd is met 
bovenvermelde regels nietig is en dus 
niet toegepast zal worden.  l

Isa Degryse
https://www.vdvadvocaten.be/


