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fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Door jou gedroomd.
Door ons gebouwd.
De nieuwe Fendt 700 Vario Gen7.
Prestaties opnieuw gedefinieerd: technologieën zoals een volledig nieuw ontwikkelde motor met Fendt iD-lagetoerentalconcept, de intelligente VarioDrive
aandrijflijn met variabele vierwielaandrijving en een krachtige hydrauliek met
een debiet tot 220 l/min, maken van de Fendt 700 Vario Gen7 een pionier in de
klasse van 200 - 300 pk. Meer informatie: fendt.com/nextgen700

It’s Fendt.

Omdat wij verstand van landbouw hebben.

VOORWOORD

Rare tijden
Rare tijden. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Het leven wordt duurder, en in
de landbouwsector wordt het steeds moeilijker om te ondernemen. Daarbij komt dat
we niet meer doen alsof er geen klimaatprobleem is. We zitten in een klimaatwijziging
met voortdurende periodes van droogte, afgewisseld met aanhoudende regenval, en de
temperaturen zijn op hol geslagen.

Het nieuwe
gemeenschappelijk
landbouwbeleid
van de Europese
Unie moet nu
worden omgezet
in regionale
reglementering.

Prijsstijgingen
De prijzen van alle grondstoffen zijn enorm gestegen in het laatste jaar. Denken we
maar aan de prijzen van energie en diesel, de prijzen van de banden, wisselstukken en
materialen, maar evenzeer alle andere grondstoffen nodig in het loonwerkbedrijf. Last
but not least: de personeelskosten. Elk kwartaal zijn deze gestegen, en op 1 januari
2023 verwachten we weer een stijging met ongeveer 3 %. Op twee jaar tijd zullen de
lonen aldus gestegen zijn met ongeveer 15 %.
We krijgen vaak vragen van leden over de prijzen. Als beroepsvereniging mogen wij
geen afspraken maken over prijsnoteringen. Ook individuele leden mogen in hun regio
niet gaan samen zitten om prijzen af te spreken. Dat is bij wet verboden. Toch is het belangrijk dat u deze prijsstijgingen doorrekent in uw verkoopprijs ! We hebben daarover
een webinar gemaakt met een aantal praktische tips.

Moeilijk landbouwbeleid
Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie moet nu worden
omgezet in regionale reglementering. Heel wat discussies zijn er, vooral in Vlaanderen.
Daar spelen stikstof en de mestproblematiek een grote rol. Maar ook in Wallonië wil
men naar een nultolerantie voor gewasbeschermingsmiddelen. Meer dan ooit wordt
het belang van een beroepsvereniging duidelijk. Door sterk naar buiten te komen, worden uw belangen goed verdedigd. Dat we de oorlog niet zullen winnen, dat is duidelijk,
maar een aantal veldslagen moeten toch binnen ons bereik liggen.

Lichtpunt
Maar we kijken ook vooruit. Samen met jullie nemen we graag een blik in de toekomst.
En willen we ook het glas heffen tijdens de Contractor Days op 14 en 15 december
2022. Naast uitgebreide gesprekken die u kan voeren met onze exposanten zijn er een
aantal bijzondere seminaries. Ook vragen we om uw werknemers mee te nemen, ook
voor hen organiseren we een aantal interessante seminaries.
We verwachten jullie op de Contractor Days, om zo het nieuwe jaar in te luiden!

ALGEMEEN SECRETARIS LANDBOUWSERVICE
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Afgebeelde foto kan afwijken van het actiemodel.
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KOOP EEN NIEUWE OOGSTMACHINE* VOOR 31/12/22
EN KRIJG EEN NEW HOLLAND BLUE KAMADO BBQ

3 jaar garantie en
100% Casco+ verzekering
Zonder slijtageaftrek!

*Ga snel langs bij uw dealer voor de voorwaarden.
Actie geldig in België tot 31 december 2022,
op maaidorsers, hakselaars en grootpakpersen.

VOOR MEER INFO: GA NAAR UW DEALER
OF VRAAG UW OFFERTE AAN OP
NEWHOLLANDACTIONS.COM/NL-BE
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CONTRACTOR DAYS
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 verenigt alle spelers uit de sector. Met de eerste editie belooft Contractor Days nu al
een niet te missen evenement te worden.

Landbouw-service
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Voor en door loonwerkers
Loonwerkers bij elkaar brengen zodat ze zich kunnen informeren, nieuwe ontwikkelingen 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

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 studenten. 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.

Landbouw-service
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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 Landbouw-Service
worden verkozen voor een periode van
vier jaar. De laatste verkiezingen dateren van het Congres in 2017. Op 14 en
15 december 2022 gaan de Contractor
Days door in Groot-Bijgaarden.
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 eveneens toespitsten op één thema binnen
een specifieke werkgroep. Denken we
maar aan sproeistoffen, tewerkstelling, mestbeleid, jongeren in de sector,
uitzonderlijk vervoer, verzekeringen,…

Stel u nu kandidaat !
Waarom zou u zich kandidaat stellen ?
Landbouw-Service staat dagelijks
klaar om de belangen van alle leden te
bewaken en te behartigen. De democratische structuren van onze organisatie zorgen er voor dat ideeën en/of
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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 co-voorzitters),

ondervoorzitters en de secretaris.
Daarnaast bestaat het bestuur uit
diverse leden die op bepaalde gebieden het bestuur ondersteunen.
Het is best een behoorlijk team dat
zich voor de beroepsvereniging flink inzet. 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 Landbouw-Service in Brussel.
Alle vergaderingen worden getolkt (Nederlands-Frans), iedereen
spreekt zijn eigen taal en volgt dus
de vergaderingen in de eigen taal.
Genoemde bestuursleden worden
tijdens de Contractor Days voorgedragen 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 informatie 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

Arbeidsdeal introduceert

VIERDAGENWERKWEEK
Het akkoord dat de federale regering in juni 2022 bereikte over de arbeidsdeal kreeg heel wat aandacht
in de media. Waar staan we nu met de concrete implementatie van die plannen? Moet het bedrijf
binnenkort effectief een vierdagenwerkweek invoeren? Welke andere vormen van flexibiliteit voorziet
de arbeidsdeal voor u en uw collega’s?
De arbeidsdeal voorziet voor voltijdse
werknemers de mogelijkheid om de
arbeidstijd niet over de gebruikelijke
vijf dagen, maar over vier dagen te
spreiden. Zo kan de werknemer de
werktijden aanpassen aan zijn/haar
privéleven. Let wel, als werkgever
ben je niet verplicht om deze alternatieve arbeidsregeling in te voeren.

Invoeren van de vierdagenwerkweek: hoe ga je te werk?

Allereerst ben je als werkgever niet
verplicht om de vierdagenwerkweek
in je arbeidsregime te introduceren.
Wil je dat wel? Dan kan je het arbeidsreglement aanpassen met de nieuwe
uurroosters tot 9,5 uur per dag voor
de invoering van de vierdagenweek.
Uurroosters tot 10 uur per dag kan je
invoeren via een ondernemings-cao.
Samengevat: voor een werknemer
die voltijds werkt, is het mogelijk om
• 38 uur te verdelen over vier

dagen van elk 9,5u per dag (wijziging via het arbeidsreglement)
• Maximaal 40 uur per week
te verdelen over vier dagen
(wijziging via een CAO)

Hoe kan je werknemer
een vierdagenwerkweek
aanvragen?

Je medewerker kan een schriftelijke
aanvraag indienen om zijn/haar arbeidstijd te presteren op vier dagen in plaats
van vijf. Als werkgever kan je dit schriftelijk goedkeuren in een overeenkomst
geldig voor maximaal zes maanden, een
periode die je nadien kan verlengen. Als
je niet ingaat op de aanvraag, heb je een
maand de tijd om schriftelijk te weigeren en te motiveren waarom je weigert.

Wat met overuren?

Een werknemer die kiest voor een
vierdagenwerkweek kan geen vrijwillige overuren presteren op de
dagen waarop hij niet werkt.

Wat met ontslag?

Medewerkers in een vierdagenwerkweek zijn beschermd tegen
ontslag dat gebaseerd zou zijn
op hun keuze voor de alternatieve
werktijden. Een werknemer ontslaan
om andere redenen kan natuurlijk
wel nog. Bovendien moet je er als
werkgever voor zorgen dat je jouw
werknemer niet nadelig behandelt.

Let op voor sancties

Het is belangrijk om zowel het schriftelijk verzoek van de werknemer als
ook de schriftelijke overeenkomst
tussen werknemer en werkgever bij
te houden in het arbeidsreglement
en goed te bewaren gedurende vijf
jaar vanaf het einde van de periode
waarop de overeenkomst betrekking heeft. Doe je dit niet, of je kan
de documenten niet ter beschikking
stellen voor de inspectiediensten,
loop je risico op sancties. l
Bron: Liantis
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Nieuwe vorm van

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
door energiecrisis

Op vrijdag 30 september 2022 keurde de regering de nieuwe vorm van
tijdelijke economische werkloosheid ‘energie’ definitief goed. Je kan deze nieuwe vorm
van tijdelijke werkloosheid voorlopig toepassen tot en met 31 december 2022.

Nieuw systeem
Je kan dit nieuwe systeem zowel voor
je arbeiders als voor je bedienden
toepassen als je een energie-intensief
bedrijf bent. Concreet moet je ofwel:
• de aankoop van energieproducten (wat ruimer is dan aardgas
en elektriciteit) minstens 3% van
de toegevoegde waarde van het
bedrijf uitmaken voor 2021;
•

kunnen aantonen dat de definitieve energierekening voor
het trimester voorafgaand aan
het trimester waarin je gebruik
maakt van de tijdelijke werkloosheid energie, verdubbeld is ten
opzichte van hetzelfde trimester
van het voorafgaande jaar. Je
vergelijkt dus je energiefactuur voor de periode 1 juli 2022
tot 30 september 2022 met de
factuur voor de periode 1 juli
2021 tot 30 september 2021.

Welke acties
moet je ondernemen om
dit te kunnen toepassen?
•

Welke regeling kan je invoeren?
Je kan:
•

•
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Je zal voorafgaandelijk (= vóór de
aanvraag tijdelijke werkloosheid)
een formulier ‘C106A ENERGIE’
moeten indienen bij de RVA
waarin je op eer verklaart dat je
aan één van de bovenvermelde
voorwaarden voldoet. Deze aanvraag moet je met een aangetekende brief of via e-mail bezorgen,
in principe ten minste vijf kalenderdagen voordat je de eerste
mededeling van de voorziene
tijdelijke werkloosheid verstuurt
naar de RVA: C106A-Energie |
Documentatie | RVA.
De RVA heeft aangekondigd dat
je de mededeling van de voorziene economische werkloosheid naar de RVA en naar de
medewerkers kan doen vanaf het
ogenblik dat je van de RVA een
ontvangstbevestiging van de indiening van het formulier ‘C106AENERGIE hebt ontvangen.

een regeling van volledige
schorsing invoeren voor
maximum vier weken;
een regeling van gedeeltelijke
arbeid invoeren, waarbij er minder
dan drie arbeidsdagen per week
of minder dan één arbeidsweek
per twee weken wordt gewerkt
(regeling ‘grote schorsing’), voor
maximum drie maanden.

te hangen op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de
onderneming, en dat minstens
3 kalenderdagen vóór de 1ste
voorziene werkloosheidsdag
(de dag van de kennisgeving en
de eerst voorziene werkloosheidsdag niet inbegrepen).

Na die termijn van vier weken of drie
maanden kan je onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van volledige
schorsing of gedeeltelijke arbeid
invoeren, zonder eerst een verplichte
werkweek te hoeven invoeren.

•

Je brengt je medewerkers hiervan
op de hoogte, door de bekendmaking van de werkloosheid uit

•

Op dezelfde dag van de aanplakking voor je medewerkers, verstuur je een aanvraag
economische werkloosheid
‘energie’ naar de RVA.

•

Op dezelfde dag van de kennisgeving aan de medewerkers, meld
je aan de ondernemingsraad (of
aan de vakbondsafvaardiging,
als er geen ondernemingsraad
is in je bedrijf) de economische
reden die de toepassing van de
tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen.Je deelt de eerste effectieve werkloosheidsdag van de
maand tijdig mee aan de RVA. De
mededeling moet je versturen:

-

ofwel op de eerste dag van de effectieve schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;

-

ofwel de volgende werkdag;

-

ofwel, als je met zekerheid weet
dat de werknemer werkloos zal
zijn, ten vroegste de vijfde werkdag die voorafgaat aan de eerste
effectieve werkloosheidsdag. De
elektronische tool op de RSZ-site
aanvaardt de mededeling als ze
ten vroegste de zevende kalenderdag die voorafgaat aan

SOCIALE ACTUALITEITEN

•

Je kan dit zelf in orde
brengen via de RSZ-website.

•

De elektronische aangifte ‘ASR 5’
die je op het eind van elke maand
moet uitvoeren, neemt uw sociaal
secretariaat voor zijn rekening.
Op de loonopgave vermeld je
voor de dagen tijdelijke werkloosheid ‘energie’ de looncode
‘0663 werkloosheid-energie’.

Werkloosheidsuitkeringen
en supplement
Voor dit nieuwe systeem van tijdelijke
werkloosheid, worden de werkloosheidsuitkeringen verhoogd van 65%
naar 70%. Dit geldt niet voor
de andere vormen van tijdelijke
werkloosheid. Daarnaast moet jij
of het sectoraal fonds per tijdelijke

werkloosheidsdag een toeslag van
minimaal 6,22 euro betalen
per medewerker (het kan zijn
dat je sector een hogere vergoeding
voorziet).

Keuzemogelijkheid
Dit is dus een nieuw systeem, naast
het klassieke systeem van economische werkloosheid. Als werkgever
heb je dus de keuze om een beroep
te doen op het nieuwe systeem of op
het al dan niet versoepelde, klassieke
systeem van tijdelijke werkloosheid
wegens gebrek aan werk.
Heb je vandaag nog een mededeling
tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen lopende (algemeen
stelsel of overgangsstelsel) en wens
je over te schakelen naar de tijdelijke
werkloosheid ‘energie’? vergeet dan
zeker niet een nieuwe mededeling
tijdelijke werkloosheid ‘energie’ te

versturen zoals hiervoor aangegeven, nadat je het ‘C106A-Energie’formulier aan de RVA hebt bezorgd.

Onterecht gebruik
Ook al moet je bij je aanvraag niet
bewijzen dat je effectief aan één
van de criteria voldoet, de RVA kan
dit nadien wel controleren. Heb
je onterecht gebruik gemaakt van
deze nieuwe vorm van tijdelijke
werkloosheid, kan de RVA de ten
onrechte betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks
terugvorderen. Je zal bijgevolg ook
het loon voor deze dagen moeten
uitbetalen aan je werknemers terwijl
je slechts het nettobedrag van de
aan de RVA terugbetaalde uitkeringen kan inhouden op het nettoloon.
Bekijk dus zeker samen met je vertrouwde accountant of je aan één
van de vereiste criteria voldoet. l

Bron: Liantis

de eerste effectieve werkloosheidsdag is verstuurd.

PÖTTINGER wil een bevoorrechte en betrouwbare partner zijn voor loonwerkers, ook door de levering van originele onderdelen van
hoge kwaliteit. We willen u helpen om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het volgende seizoen. Wacht niet tot de winter voorbij
is; neem contact op met uw dealer, profiteer van de winterbestelvoorwaarden en ontvang uw wisselstukken op tijd!
AGRA-CENTRALE BVBA
DEBUTRAC BVBA
DELANOTE BVBA
DESMET HENK
KENIS BVBA
KENIS NV
MAES LANDBOUWMACHINES
MARTENS TRAKTOR NV
NAESSENS M. & ZOON BVBA

Geel
Aalter
Poperinge
Tielt
Vrasene
Loenhout
Houthulst-Klerken
Bree
Ingooigem

014 586 731
093 742 877
057 335 466
051 403 222
032 349 559
036 697 129
0495 680 259
089 460 520
056 777 969

Meer informatie over uw machine op: www.mypoettinger.com

PAUWELS HENK
TECHNEA BVBA
THIENPONDT PETER
VAN DAMME-VAN HECKE BVBA
VAN SINAY BVBA
VCS BVBA
VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BVBA
WP AGRO SYSTEMS

Aartrijke
Tienen
Zwijnaarde
Watervliet
Herne
Stabroek
Sint-Amands
Kortenaken

050 708 081
016 765 596
092 226 809
093 798 295
023 961 689
036 653 508
052 343 937
011 587 324
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