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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

steyr-traktoren.com
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Welkom in de nieuwe wereld ?
De oorlog in Oekraïne is heel dicht bij gekomen. Iedereen merkt het, van consument, 
tot ondernemer, ongeacht de sector waarin die actief is. De beelden op televisie worden  
regelmaat en stevenen af op gewenning. Toch sterven er mensen en blijven mensen  
vechten voor vrijheden. Oekraïne bestaat voor zeventig procent uit zeer vruchtbare 
landbouwgrond. De geschiedenis van Oekraïne als graanschuur van Europa begint zes
duizend jaar geleden. Uit archeologische vondsten blijkt dat toen de eerste landbou
wers actief waren in het huidige Oekraïne. Zij hadden een goede plek uitgekozen, want 
Oekraïne is gezegend met chernozem. Dat is Russisch voor ‘zwarte aarde’: een buiten
gewoon vruchtbare bodem, die in principe geen meststoffen nodig heeft. 

De oorlog heeft zware gevolgen voor ons leven in Europa. De inflatie is hoog, en de 
mails en brieven van leveranciers met prijsverhogingen volgen elkaar sneller en sneller 
op. Onze sector wordt direct geconfronteerd met de sterk stijgende brandstof en ener
gieprijzen. In juli is de index weer overschreden en verhogen de lonen. Daarnaast zijn 
de levertermijnen van nieuwe machines, maar ook van onderdelen en wisselstukken 
enorm lang. Het is geen evidentie meer om goed te plannen. 

Daarnaast hoor ik meer en meer leden klagen over de zoektocht naar personeel, net 
zoals in vele sectoren trouwens. Waar zijn al de jonge mensen? Ze worden vaak weg
geplukt door grotere bedrijven, met monsterlonen, bedrijfswagens en dergelijke. Toch 
is ons beroep gekoppeld aan landbouw, onze medewerkers moeten hard werken tijdens 
de zomerperiode, en mogen het kalmer aan doen in de winterperiode. Dat strookt vaak 
niet met de zogenaamde “werkprivébalans”. De nieuwe generatie denkt anders dan 
andere generaties.

Met dit alles in het achterhoofd, moet ook iedere ondernemer verder denken en de ge
stegen kostprijs doorrekenen aan klanten. Ook dat is geen simpel verhaal. Het moet 
gebeuren, en als het uitgelegd wordt met de nodige bewijsstukken en argumenten, dan 
kan de klant niet anders dan hiervoor begrip opbrengen.

Uiteraard is er ook rechtszekerheid nodig voor onze boeren. Zo is er in Vlaanderen een 
plan voor Programmatorische Aanpak Stikstof. Dat plan heeft een enorme impact voor 
de vergunningen van onze landbouwbedrijven. Zonder boeren, geen toekomst… En zon
der boeren, geen loonwerkers. 

Dit alles betekent dat er ons enorme uitdagingen staan te wachten. Wil u uw steentje 
bijdragen, denkt u dat u een ideeën, suggesties of toegevoegde waarde heeft om onze 
lobby en belangenverdediging te versterken ? Dan moet u zich kandidaat stellen als 
bestuurder. De bestuursverkiezingen gaan door tijdens de Contractor Days op 14 en  
15 december 2022. We verwachten u daar, samen met uw medewerkers!

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

De inflatie is 
hoog, en de mails 
en brieven van 
leveranciers met 
prijsverhogingen 
volgen elkaar 
sneller en sneller 
op. Onze sector 
wordt direct 
geconfronteerd 
met de sterk 
stijgende 
brandstof- en 
energieprijzen. 
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BESTUURSLEDEN gezocht
Landbouw-Service: dat is een groep van 750 dienstverleners aan de landbouwsector, loonwerkers,  
loonsproeiers, sproeistoffenhandelaars, mestvoerders, handelaars in mest, meststoffen en veevoeders.   
Dankzij uw lidgeld behoort u ook tot dit netwerk !

De bestuurders van LandbouwService 
worden verkozen voor een periode van 
vier jaar. De laatste verkiezingen date
ren van het Congres in 2017. Op 14 en 
15 december 2022 gaan de Contractor 
Days door in GrootBijgaarden. 
Tijdens dit event zal de nieuwe 
bestuursploeg gekozen worden.

Concreet zijn we op zoek naar leden 
die zich willen engageren om een 
bestuursfunctie op te nemen. Deze 
geëngageerde leden kunnen zich even
eens toespitsten op één thema binnen 
een specifieke werkgroep. Denken we 
maar aan sproeistoffen, tewerkstel
ling, mestbeleid, jongeren in de sector, 
uitzonderlijk vervoer, verzekeringen,… 

Stel u nu kandidaat !
Waarom zou u zich kandidaat stellen ? 
LandbouwService staat dagelijks 
klaar om de belangen van alle leden te 
bewaken en te behartigen. De demo
cratische structuren van onze organi
satie zorgen er voor dat ideeën en/of 

bezorgdheden vanuit de basis kunnen 
doorstromen, zodat deze op lokaal, 
nationaal of internationaal niveau 
kunnen aangepakt worden. Uw input 
als lid is voor ons zeer groot belang. 

Heeft u zin om de agenda mee te 
bepalen en mee te werken aan het 
oplossen van diverse sectorale en 
maatschappelijke vraagstukken? 
Als bestuurslid zorgt u voor inbreng 
vanuit het werkveld. Man of vrouw, 
jong of oud: uiteindelijk gaat het om je 
deskundigheid en inzet voor de sector! 

Contacteer ons voor advies, neem 
onze informatie op, neem deel aan 
de activiteiten en zit mee aan het 
stuur van onze organisatie. Zo laat 
je jouw engagement als bestuurslid 
optimaal renderen voor alle leden.
 

Werking van het  
bestuursorgaan
Het bestuur bestaat uit een  
voorzitter (of twee covoorzitters), 

ondervoorzitters en de secretaris. 
Daarnaast bestaat het bestuur uit 
diverse leden die op bepaalde ge
bieden het bestuur ondersteunen. 
Het is best een behoorlijk team dat 
zich voor de beroepsvereniging flink in
zet. Als deze mensen er niet zijn kan de 
beroepsvereniging niet functioneren.
Het bestuursorgaan komt drie à vier 
keer per jaar samen in de kantoren 
van LandbouwService in Brussel. 
Alle vergaderingen worden ge
tolkt (NederlandsFrans), iedereen 
spreekt zijn eigen taal en volgt dus 
de vergaderingen in de eigen taal.
Genoemde bestuursleden worden 
tijdens de Contractor Days voor
gedragen en aangesteld voor een 
periode van vier jaar. Wie gaat ons 
helpen, samen zijn we sterk. Laat het 
weten aan het secretariaat. En als u 
twijfelt mag u ons altijd om informa
tie vragen wat deze functie inhoudt. 
Wees er nogmaals van bewust dat we 
het als beroepsvereniging van deze 
vrijwilligers moeten hebben, anders 
hebben we geen bestaansrecht. l
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Landbouw-Service legt haar opmerkingen 
over het Waals Strategisch Plan van het 
GLB 2023-2027 voor aan de SPW
Op 17 maart jl. legde het Waals Gewest het Strategisch Plan (PSw) voor advies voor aan de Europese  
Commissie. Dit plan dient om de hoofdlijnen te bepalen van de uitvoering van het toekomstige GLB 2023-2027 
in Wallonië. Daarnaast is het Strategisch Plan onderworpen aan een milieubeoordeling en een openbaar  
onderzoek. U hebt dus tot 8 juli de tijd om uw opmerkingen te maken, zowel over de tenuitvoerlegging van  
het toekomstige GLB als over de milieueffecten ervan.

Ongelijke verdeling van de premies
Het plan kan vrij geraadpleegd worden op de website van de SPWlandbouw,  
U vindt er ook een niettechnische samenvatting en een online enquêteformulier. 
LandbouwService heeft dit plan onderzocht om mogelijke onevenwichtig heden 
in de toegekende steun op te sporen. Gebleken is dat verschillende investerings
steun aan Waalse landbouwers en loonwerkers ook ten goede kan komen aan  
loonwerkers. Dit zijn in wezen hulpmiddelen om te investeren in  
precisieapparatuur, machines die het milieu beter respecteren of machines  
voor het onderhoud van groene ruimtes. 

Daarom is een brief naar de SPW gestuurd waarin wordt gewezen op steun  
die zou kunnen leiden tot een vorm van oneerlijke concurrentie tussen de  
verschillende spelers in de land en bosbouwwereld. Deze brief is beschikbaar 
op onze website. Aarzel niet om deze te downloaden en vervolgens naar de SPW 
te sturen op het onderstaande adres. We moeten onze mening uitgebreid laten 
horen, om op deze manier de kans te vergroten om te worden gehoord.  
We hebben tot 8 juli de tijd om onze stem te laten horen. 
 

De volgende fase van de 
administratieve procedure
Na lange discussies binnen 
de Waalse uitvoerende macht 
werd het plan op 17 maart jl. 
voorgelegd aan de Europese 
Commissie. De commissie 
moet dan haar opmerkingen 
voorleggen aan Wallonië. Toen 
begon een reeks uitwisselingen 
tussen de twee partijen die 
zullen leiden tot de definitieve 
goedkeuring van het Plan. De 
deadline voor de vaststelling 
van het Strategisch Plan werd 
vastgelegd op 1 januari 2023. l

LANDBOUWSERVICE NIEUWS
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een unieke gelegenheid om  
elkaar weer te ontmoeten

Het beroep van loonwerker evolueert voortdurend, met nieuwe technologieën en 
nieuwe wetteksten die elkaar snel opvolgen. Om in te spelen op deze evolutie was 
het logisch dat loonwerkers een eigen professioneel evenement zouden hebben, 
ondersteund door hun nationale en internationale federatie. Dit evenement ver-
enigt alle spelers uit de sector. Met de eerste editie belooft Contractor Days nu al 
een niet te missen evenement te worden.

CONTRACTOR DAYS 
DE



9Landbouw-service

Voor en door loonwerkers
Loonwerkers bij elkaar brengen zodat ze zich kunnen informeren, nieuwe ontwikkelin-
gen in hun vakgebied kunnen ontdekken, van elkaar kunnen leren, dat is het doel van de 
CONTRACTOR Days. Voor de organisatie van deze CONTRACTOR Days kunnen loonwerkers 
rekenen op hun nationale federatie Landbouw-Service en op de internationale samenwerking 
met Deluta, de loonwerkersbeurs in Duitsland. 
Een uitgebreid programma van congressen, demonstraties, presentaties en informatiestands 
zal inhoud en een beeld geven van wat de sector in de nabije of verre toekomst kan  
verwachten. Zo kunnen alle loonwerkers hun leveranciers ontmoeten, hun samenwerking  
versterken, nieuwe overeenkomsten sluiten en nieuwe producten ontdekken.  

Een ideale datum, 14 en 15 december 2022
De datum van het evenement is gekozen zodat alle professionals kunnen deelnemen. Dit is 
het perfecte moment om na te denken over uw bedrijf, nieuwe trends vast te leggen, u voor 
te bereiden op het nieuwe jaar en investeringsplannen voor de toekomst te ontwikkelen. 
Brussels Kart Expo, gelegen in de hoofdstad van ons land, beschikt over alle faciliteiten  
voor bezoekers, deelnemers en exposanten van de CONTRACTOR Days.  
Er zal ook een cateringservice  beschikbaar zijn.  l

 

CONTRACTOR DAYS 

Het evenement vindt plaats van 14 tot 15 december van 10.00 tot 18.00 uur bij: 
Brussels Kart Expo - Alphons Gossetlaan 9  - 1702 Groot-Bijgaarden 

Het evenement zal alleen toegankelijk zijn voor professionals in de sector en studen-
ten. Om de sector te ondersteunen en zichzelf te promoten, is het dus belangrijk 
dat ieder van ons met zijn werknemers naar de Contractor Days kan gaan.

9Landbouw-service
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Daarom heeft LandbouwService ook een bezwaarschrift 
ingediend. Hieronder kan u de tekst vinden. Ook voor de 
individuele loonwerkers werd een model van bezwaarschrift  
opgemaakt. Dat werd via mail aan alle leden bezorgd.  

Bezwaarschrift Landbouw-service
Onze vereniging betreft de beroepsvereniging van  
loon werk sector. We dienen als beroepsvereniging een  
bezwaar in aangezien de PAS een zeer negatieve impact 
heeft op onze sector en bovendien door diverse  
onwettelijkheden is aangetast. 

Socio-economische impact  
niet onderzocht en gecompenseerd

1. De stikstofproblematiek heeft een duidelijk effect op 
de meststoffenhandel en landbouwloonwerk. Er zal 
heel wat werk en omzet voor de bedrijven die onze 

vereniging vertegenwoordigt, weg vallen. Hieronder 
vindt u een lijst van activiteiten die sterk zullen vermin
deren of zelfs volledig zullen moeten worden stopgezet.

• Werkzaamheden rondom gevoelige natuurgebieden 
voor individuele loonwerkers zullen verdwijnen;

• De grote onzekerheid bij landbouwers zal lei
den tot een afwachtende houding op het ge
bied van bodem en graslandverbeteringen;

• Minder dieren houdt een lagere veevoederproductie 
in. Er zullen dus minder voedergewassen moeten 
geplant worden. Loonwerkers hebben geïnvesteerd in 
machines om bepaalde gewassen die specifiek zijn 
te zaaien, te bemesten, te sproeien, te oogsten, …;

• Servicebedrijven gaan de stallen niet meer moeten 
behandelen (kippen vangen, transport dieren, rei
nigen en ontsmetten stallen, …). Deze activiteiten 
gebeuren vaak door gespecialiseerde bedrijven;

  
STIKSTOFAKKOORD  

in Vlaanderen

Bezwaar tegen
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In Vlaanderen werd eerder dit jaar een PAS-akkoord of stikstofakkoord gesloten.  
Dit heeft enorme gevolgen voor de landbouwsector. En dat betekent dat dit uiteraard ook 
enorme gevolgen heeft voor de loonwerksector. Er was een openbaar onderzoek, onderne-
mingen en sectoren hadden de mogelijkheid om bezwaar in te dienen vóór 17 juni 2022.
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• Er zal ook minder mestproductie zijn. Hierdoor zal 
minder mest moeten worden uitgereden of verwerkt. 
Loonwerkers hebben geïnvesteerd in zeer specifieke 
machines om mest uit te rijden, met AGRGPS. Het 
verdwijnen van veehouderijen zorgt voor vermindering 
van het mesttransport aangezien er minder mest moet 
worden uitgereden. De huidige onduidelijkheid betekent 
ook een rem op initiatieven voor mestverwerking.

 De PAS brengt ook mee dat het telkens opnieuw 
aanvragen van vergunningen onwerkbaar is en 
een flinke administratieve last betekent. 

2. Bovenstaande economische effecten zijn niet  
onderzocht in een socio-economische studie.  
Dit is niet aanvaardbaar. Voor landbouwers zal er  
wel een financiële tussenkomst zijn bij sluiting van 
onderneming. Onze sector die eveneens econo-
misch zwaar getroffen wordt, zal geen financi-
ele compensatie kunnen genieten. Dit betreft een 
schending van het gelijkheidsbeginsel. Hiervoor 
bestaat er geen redelijke verantwoording.

De pas is om meerdere redenen niet wettelijk
3. Stikstofemissie en stikstofdepositie worden in 

Vlaanderen niet enkel door de landbouwsector  
veroorzaakt. 58% is import uit de buurregio’s. Van de 42% 
stikstofneerslag in Vlaanderen is 29,4% afkomstig van de 
landbouw, 8,8% van transport en 2,1% van de industrie.

 De PAS dient ook deze sectoren én omstandig
heden mee te integreren. Deze sectoren dienen 
een evenredig deel van reductie voor hun rekening 
te nemen. De afwezigheid van deze sectoren be
treft een schending van het gelijkheidsbeginsel. 

4. Er ontbreekt een rechtsgrond voor de PAS.  
De PAS is op basis van artikel 50, §4 ter van 
bovenvermeld decreet enkel mogelijk ter uitvoe
ring van het Vlaams Natura 2000programma. 
Er bestaat op heden echter geen definitief 
goedgekeurd Vlaams Nature 2000programma. 
Er is in 2017 weliswaar een voorlopige vast
stelling geweest doch deze is niet definitief 
bekrachtigd. In elk geval heeft dit programma 
een planningsperiode van 2016 tot 2020. Deze 
periode is inmiddels afgelopen. Zonder voor
afgaandelijk goedgekeurd en rechtsgeldig 
Vlaams Natura 2000programma geen PAS. De 
rechtsgrond voor de PAS ontbreekt derhalve.

5. De PAS betreft een louter beleidsplan en zal 
juridisch moeten worden omgezet in diverse 
afdwingbare regelgevingen. Deze omzetting 
zal jaren duren en zal in die periode aanleiding 
geven tot veel rechtsonzekerheid. Zo zal het 
onmogelijk zijn om bestaande bedrijven over te 
laten en nieuwe investeringen uit te voeren. 

6. De PAS kan geen afbreuk doen aan bestaande 
vergunningen. De houders van de bestaande 
vergunningen beschikken immers over een sub
jectief recht om deze vergunningen uit te voeren. 
In de mate de PAS hierop wil inbreken, zullen de 
bepalingen inzake de onteigening van toepas
sing zijn zoals opgenomen in de Grondwet.

7. De PAS is gebaseerd op verouderde gegevens, 
zijnde gegevens uit 2015. De PAS dient opgemaakt 
te worden op basis van actuele gegevens. l

11Landbouw-service


