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Het jaar 2022 hebben we bij Landbouw-Service met een zeer positief gevoel afgesloten. 
De organisatie van de Contractor Days was een schot in de roos. Het was duidelijk dat 
onze leden smachtten naar netwerking met collega’s en met leveranciers, nieuwe tech-
nische evoluties konden bekijken en zich konden informeren via diverse seminaries. In 
dit magazine komen we uitgebreid terug op dit event.

Januari en februari waren feest- en vergadermaanden. De feestelijkheden startten we in 
de provincie Limburg, in Peer. Tijdens de loonwerkersbrunch van 22 januari 2023, kwam 
Vlaams Minister van Landbouw Jo Brouns de loonwerkers een hart onder de riem ste-
ken. Een vijftigtal leden waren hiervan getuige. Daarnaast volgde het traditionele loon-
werkersfeest in Diksmuide, dat doorging op 27 januari 2023, met een recordopkomst 
van 150 deelnemers. Daar kwam de voorzitter van de Commissie Landbouw van het 
Vlaamse Parlement, Bart Dochy, de zijn visie geven op een aantal landbouwdossiers.
In de maand februari volgden de studiedagen in Geel en Roeselare, over de gevolgen 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de loonwerksector. Er werd ook toe-
lichting gegeven over een aantal actuele sociale thema’s. In Gembloux organiseerden 
we op 24 februari een “souper-conférence”. Deze studienamiddag over AdBlue en Clear-
nox en instandhoudingslandbouw werd gevolgd door een vijftigtal leden, na de uiteen-
zettingen volgde een receptie en diner.
Heel wat leden gingen ook in op de uitnodiging voor onze digitale opleidingen om zich 
in orde te stellen met de fytolicentie.

Ook dit jaar zullen we geconfronteerd worden met heel wat uitdagingen. De eerste uit-
daging, waar iedereen rechtstreeks mee te maken heeft, betreft de vertaling van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Gewesten. Europa legt een kader vast 
voor de landbouw, maar dit wordt in België verder vertaald en geconcretiseerd door de 
drie Gewesten. Soms vragen we ons af of er in België nog wel aan landbouw kan ge-
daan worden. De betrokken ministers, vaak geleid door een donkergroene achtergrond 
en weinig besef van het geluk om een lokale voedselproductie te hebben, hebben er tot 
nader order weinig begrip voor.

Daarnaast volgen dit jaar ook de sociale onderhandelingen. Opnieuw zitten we samen 
om een loonakkoord af te sluiten voor de periode 2023-2024. Gelet op de relatie tussen 
loonwerkers en hun klanten-landbouwers, en de financiële situatie van de landbouwers, 
zullen het alvast geen gemakkelijke onderhandelingen worden. We houden u hiervan op 
de hoogte via onze digitale nieuwsbrieven.

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
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was een schot in 
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leden smachtten 
naar netwerking 
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konden informeren 
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Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft de eerste ramingen van 
het inkomen van de landbouwers voor het jaar 2022 aan de Europese 
Commissie (Eurostat) gecommuniceerd.

De stijging van de energiekosten en 
de inflatie hebben een rechtstreekse 
invloed op alle productiemiddelen in 
de landbouwsector. De belangrijkste 
prijsstijging betreft gas, dat zowel een 
brandstof voor de sector is als een 
bestanddeel van meststoffen, waarvan 
de prijs dit jaar sterk is gestegen. De uit-
gaven voor meststoffen zullen in 2022 
naar verwachting met 86,0% stijgen, die 
voor energie met 67,3% en de kosten 
voor diervoeder zullen naar verwach-
ting 22,9% hoger liggen dan in 2021. In 
totaal zal het intermediaire verbruik met 
23,4% stijgen ten opzichte van 2021.
Deze kostenstijging is procentueel 
gezien groter dan de stijging van de 
productiewaarde van de landbouwsec-
tor, die 19,5% bedraagt. De indicator 
van het inkomen in de landbouwsector 
zou echter zeer licht stijgen (2,3%). 
Deze indicator geeft het netto-inkomen 
van de sector weer, rekening houdend 
met de inflatie, en legt het verband 
tussen dit gedefleerde inkomen en 
het aantal arbeidskrachten. Dit is een 

globale stijging, maar de rentabiliteit 
verschilt naargelang van de technisch-
economische oriëntatie van elk bedrijf. 
De kostenstructuur verschilt van sector 
tot sector en de stijging van de produc-
tiewaarde is niet uniform.
 

Granen
De waarde van de graanproductie zou 
met 58,2% toenemen ten opzichte van 
de vorige campagne. De hoeveelheid 
wintergranen is gestegen dankzij betere 
opbrengsten. De oogst van 2021 werd 
gekenmerkt door regenval en vroegere 
slechte opbrengsten hebben geleid tot 
een afname van het ingezaaide areaal 
voor de oogst van 2022. De weersom-
standigheden zijn van het ene jaar op 
het andere volledig veranderd en het 
gebrek aan regen dit voorjaar heeft de 
productie niet al te zeer beïnvloed.
Door de droogte van deze zomer (een 
record van het tekort aan neerslag 
sinds 1991) zijn de opbrengsten van 
korrelmaïs echter sterk gedaald. De 

economische context leidde tot een uit-
breiding van het ingezaaide areaal van 
zomergranen. Voor alle granen voor de 
korrel wordt de stijging van het volume 
geraamd op 15,9% in 2022. 
Tegelijk met deze productiestijging zijn 
ook de afzetprijzen gestegen. Tijdens 
de vorige campagne had een daling van 
het aanbod eind 2021 al tot een eerste 
prijsstijging geleid. Dit werd in maart 
2022 nog versterkt door het begin van 
het conflict in Oekraïne, waardoor de 
productiekosten nog verder stegen. 
In de komende maanden zouden de 
neerwaartse prognoses voor de wereld-
productie en -voorraden de druk op de 
prijzen moeten handhaven. De afzetprij-
zen voor het huidige seizoen zijn naar 
schatting met 36,6% gestegen.

Overige landbouwteelten
De productiewaarde van nijverheids-
gewassen is ook gestegen, maar in 
mindere mate (+25,2%). Voor deze cam-
pagne zijn de bietentelers erin geslaagd 
met de raffinaderijen hogere minimum-
prijzen te onderhandelen dan voor eer-
dere contracten. Bovendien is de suiker-
prijs, die gedeeltelijk als referentie dient 
voor de vaststelling van de afzetprijzen, 

LANDBOUWECONOMISCHE 
REKENINGEN
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momenteel aan het stijgen op de mark-
ten. Het prijseffect wordt geraamd op 
+22,6%. Deze stijging van de afzetprijzen 
in combinatie met hogere opbrengsten 
zou de productiewaarde in de suikerbie-
tensector met 28,1% moeten doen toe-
nemen. Bij de nijverheidsgewassen stijgt 
ook de waarde van de productie van de 
oliehoudende zaden, waarvan zowel de 
oppervlakte als de opbrengst toenemen.
Ten slotte wint de aardappelteelt in 
België terrein met een toename van de 
beplante oppervlakte met 2,6%. Deze 
stijging compenseert geenszins de hui-
dige daling van de opbrengsten. De pro-

ductie in de sector (inclusief pootaard-
appelen) zal naar schatting 9,5% lager 
liggen dan in de campagne 2021/2022. 
Gezien de context stijgen de prijzen 
op de vrije markt en aangezien ook de 
contractprijzen gestegen zijn, wordt de 
stijging van de afzetprijzen geraamd op 
31,5%. De waarde van de productie van 
deze sector zou met 19,0% stijgen ten 
opzichte van de voorgaande campagne.

Tuinbouwproducten
De situatie in de tuinbouw is anders 
dan in de landbouw. De prijzen in de 

sector zijn namelijk niet sterk gestegen 
en de productie daalt. Veel producen-
ten, die met stijgende energie- en mest-
stofprijzen te maken hebben, hebben er 
de voorkeur aan gegeven hun productie 
van groenten om rentabiliteitsrede-
nen te verminderen. De productie van 
groenten zou tussen 2021 en 2022 met 
9,2% moeten afnemen. De vastgestelde 
prijsstijgingen lijken deze daling van 
de productie niet te compenseren: De 
waarde van de productie van groenten 
zou met 4,5% dalen ondanks een prijs-
effect van +5,1%.
In de boomgaarden is de situatie niet 
eenduidig. De oppervlakte appelbomen 
blijft afnemen, terwijl de oppervlakte 
van de perenboomgaarden toeneemt. 
De productie van peren is echter 
gedaald omwille van de droogte, waar-
door de vruchten kleiner zijn geworden. 
Doordat de appeloogst later begon, 
hadden de appelbomen een gunstig 
naseizoen en was de daling van de pro-
ductie vooral het gevolg van de daling 
van de oppervlakte.
Over het geheel genomen is het volu-
me-effect van de fruitproductie nega-
tief (-2,4%). In een moeilijke internati-
onale context vertaalt dit zich niet de 
facto in hogere prijzen. De Russische 
markt is sinds 2014 gesloten voor de 
Belgische export van appelen en peren. 
Omwille van het conflict in Oekraïne 
waren de exportmogelijkheden voor 
Europese landen nog beperkter. 
Bovendien zetten de energiekosten de 
producenten ertoe aan hun productie 



zo snel mogelijk te verkopen om de 
kosten voor opslag te beperken. Door 
het grote aanbod is de druk op de prij-
zen groot, vooral voor appelen. Gezien 
de huidige marktprijzen zouden de 
afzetprijzen met 4,5% moeten dalen. De 
waarde van de fruitproductie zal dus 
met 6,8% dalen ten opzichte van 2021.

 
Dierlijke productie
In de veeteeltsector nemen zowel de 
veestapel als de productie af. Voor de 
drie belangrijkste sectoren wordt de 
daling van het aanbod op basis van 

slachtingen geraamd op -3,0% voor 
runderen, -9,2% voor varkens en -1,3% 
voor pluimvee. Voor varkens heeft de 
daling van de afzetprijzen in combina-
tie met de stijging van de inputprijzen, 
die sinds 2021 wordt waargenomen, 
de landbouwers er waarschijnlijk toe 
aangezet hun productie te verlagen. 
Deze daling van het aanbod van var-
kens wordt in de meeste landen van de 
Europese Unie waargenomen en heeft 
als gevolg een stijging met 45,0% van 
de prijzen die aan de boeren worden 
betaald ten opzichte van 2021. De 
prijzen keren terug naar het niveau van 

2019. De prijsstijging van pluimvee, die 
36,0% zou moeten bedragen, is ook 
opvallend. In het algemeen compense-
ren positieve prijseffecten in de veeteelt 
de negatieve volume-effecten. De pro-
ductiewaarde van de vleessector is met 
23,7% gestegen tussen 2021 en 2022.
Voor dierlijke producten is de prijsstij-
ging sterker. De afzetprijzen voor melk 
stijgen overal in Europa sinds 2021 en 
de trend is in 2022 nog sterker gewor-
den. De redenen zijn de stagnerende 
productie en de vrees voor een tekort 
aan ruwvoeder na de periodes van 
droogte van dit jaar. Stijgende input-
kosten en hogere verkoopprijzen voor 
reforme koeien vormen een risico voor 
een inkrimping van de melkveestapel 
en drijven de prijzen dus op. Als gevolg 
van de prijsstijging zal de productie-
waarde van melk naar schatting 50,1% 
hoger liggen dan vorig jaar. 

De situatie is vergelijkbaar voor eie-
ren: de productie zou stabiel moeten 
blijven, terwijl de prijzen ook sterk 
zouden moeten stijgen. De energie-
kosten in de stallen en de stijgende 
prijs van diervoeder, voornamelijk op 
basis van granen, dwingen de produ-
centen hun prijzen te verhogen, vooral 
nu de vogelgriep de toekomstige pro-
ductiecapaciteit bedreigt. Eind 2022 
zouden, bij een stabiele productie, de 
prijs en de productiewaarde van eie-
ren met 74,5% moeten zijn gestegen 
ten opzichte van 2021. l
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  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022/2021  Gemiddelde
       voorlopig (%) 2017-2021 

1. Granen (incl. zaden)  376,8 417,8 435,9 490,1 696,7 1.102,3 58,2% 483,5

2. Nijverheidsgewassen  228,4 222,9 232,8 230,6 242,3 303,5 25,2% 231,4

3. Voedergewassen  659,4 639,5 691,5 718,4 970,8 806,2 -17,0% 735,9

4. Groenten en tuinbouw  1.342,2 1.407,0 1.561,0 1.628,0 1.878,6 1.825,1 -2,8% 1.563,4

   - Verse groenten  845,6 851,3 974,4 1.108,7 1.291,9 1.233,3 -4,5% 1.014,4

   - Planten en bloemen  496,6 555,7 586,6 519,3 586,7 591,8 0,9% 549,0

5. Aardappelen  519,7 464,0 492,1 489,7 652,8 777,0 19,0% 523,6

6. Fruit  421,8 461,3 484,9 526,1 553,8 515,9 -6,8% 489,6

7. Andere plant. prod.  27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 26,7 -4,1% 27,9

8. Plantaardige. productie. (1 tot 7)  3.576,1 3.640,4 3.926,1 4.110,8 5.022,7 5.356,8 6,7% 4.055,2

9. Dieren  3.263,4 3.108,1 3.268,9 3.189,5 3.199,3 3.945,5 23,3% 3.205,8

   - Rundvee  1.039,6 1.040,3 973,1 1.055,8 1.123,9 1.208,9 7,6% 1.046,5

   - Varkens  1.468,2 1.274,0 1.550,0 1.470,3 1.285,7 1.691,7 31,6% 1.409,6

   - Pluimvee  714,3 752,1 707,3 640,9 762,1 1.022,4 34,1% 715,3

10. Dierlijke producten  1.469,1 1.380,8 1.478,5 1.521,8 1.753,8 2.664,1 51,9% 1.520,8

   - Melk  1.344,9 1.275,8 1.354,1 1.396,3 1.620,4 2.432,4 50,1% 1.398,3

   - Eieren  123,2 103,9 123,2 124,3 131,9 230,1 74,5% 121,3

11. Dierlijke prod. (9+10)  4.732,5 4.488,9 4.747,4 4.711,3 4.953,1 6.609,6 33,4% 4.726,6

12. Landb.goederen (8+11)  8.308,6 8.129,3 8.673,5 8.822,1 9.975,8 11.966,3 20,0% 8.781,8

13. Landbouwdiensten  163,7 175,5 190,8 235,9 236,3 236,3 0,0% 200,4

14. Landbouwprod. (12+13)  8.472,3 8.304,8 8.864,3 9.058,0 10.212,1 12.202,6 19,5% 8.982,3

15. Intermediair verbruik  6.000,5 6.079,2 6.237,1 6.585,7 7.641,1 9.427,3 23,4% 6.508,7

16. Afschrijving  784,8 771,0 737,4 822,5 860,6 860,6 0,0% 795,2

17. Netto toegevoegde waarde  
     tegen basisprijzen (14-15-16)  1.687,1 1.454,7 1.889,9 1.649,8 1.710,3 1.914,7 11,9% 1.678,3

18. Beloning werknemers  686,6 670,7 682,5 690,8 707,4 726,6 2,7% 687,6

19. Andere belastingen op de productie 3,2 3,8 3,0 2,9 2,9 2,9 0,0% 3,2

20. Andere subsidies op productie 554,7 607,3 613,3 630,4 618,0 626,2 1,3% 604,7

21. Opbrengst van de 
       productiefactoren. (17-19+20)  2.238,5 2.058,2 2.500,1 2.277,4 2.325,5 2.538,0 9,1% 2.279,9

Indicator A (2010=100) *  90,2 82,2 99,2 91,2 89,1 91,1 2,3%

LANDBOUWECONOMISCHE REKENINGEN (TEGEN LOPENDE PRIJZEN):  
WAARDEN TEGEN BASISPRIJS (MLN €)

 

* Indicator A = index van het reële factorinkomen per arbeidseenheid in de landbouw, na deflatie
[1] In samenwerking met de gewestelijke overheden en experten.

9Landbouw-serviceLandbouw-service
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De maatregelen uit deze deal zouden 
ons land tegen 2030 een werkzaam-
heidsgraad van 80% moeten opleve-
ren. We bundelden de nieuwe maatre-
gelen op basis van 4 pijlers. 
 

MEER AANDACHT  
VOOR DE  

WORK-LIFE BALANCE 

Het variabele werkrooster
De werkgever moet zijn deeltijdse 
medewerkers die met een variabel 
uurrooster werken, minstens 7 werk-
dagen op voorhand op de hoogte stel-
len van hun uurrooster. Momenteel is 
dat 5 werkdagen.

Wat betekent dit voor jou?
Sectoraal kan deze verwittigingster-
mijn al ingekort zijn en kan je gebruik 
blijven maken van deze kortere ter-
mijn, tenzij de sector beslist om toch 
de algemene regeling te volgen.
Heeft u deeltijdse werknemers, dan is 
een aanpassing van het arbeidsregle-
ment nodig.
 

De vierdagenweek en  
wisselende weekregimes
Een medewerker kan ervoor kiezen 
om zijn arbeidstijd niet over de gebrui-
kelijke 5 dagen maar over 4 dagen te 
spreiden. Of hij kan opteren om het 
weekregime aan te passen aan zijn 
privé-situatie. Medewerkers in een 
co-ouderschapsysteem kunnen bij-
voorbeeld de ene week meer werken 
om dan in de week dat de kinderen bij 
hen vertoeven net meer tijd met hun 
kroost door te brengen.

Wat betekent dit voor jou?
Het invoeren van deze alternatieve 
arbeidstijdssystemen is geen verplich-
ting. Het is aan jou als werkgever om 
het arbeidsreglement aan te passen 
met de nieuwe uurroosters (tot 9,5 uur 
per dag) als je deze nieuwe regimes 
voor je medewerkers wil voorzien. 
Uurroosters tot 10 uur per dag zullen 
waarschijnlijk ook ingevoerd kunnen 
worden via een ondernemings-cao. 
Een medewerker kan schriftelijk 
vragen om gebruik te maken van de 
vierdagenwerkweek of de wisselende 
weekregimes en je kan tot een schrif-
telijke overeenkomst (standaardclau-
sules) komen voor maximum 6 maan-

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd op 
9 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de 
maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal.

DE ARBEIDSDEAL  
is een feit

den (verlengbaar). Wil je toch niet 
ingaan op deze vraag van je mede-
werker, moet je hem binnen de maand 
informeren over de reden. Weet dat 
deze medewerkers beschermd zijn 
tegen ontslag, tenzij om een reden die 
niets met deze arbeidstijdsystemen te 
maken heeft.
Let op: indien u dit invoert, kan er geen 
sprake meer zijn van grote flexibiliteit. 

De deconnectie
Je medewerkers hebben het recht om 
offline te zijn. De arbeidsdeal stelt dat 
je van je medewerkers niet mag ver-
wachten dat ze altijd ter beschikking 
staan en hun mailbox constant in de 
gaten houden.

Wat betekent dit voor jou?
Voor kleine werkgevers is er geen ver-
plichting om dit te voorzien. Zo geldt 
het recht enkel in ondernemingen met 
meer dan 20 werknemers. Een onder-
nemings-cao of een wijziging van het 
arbeidsreglement zullen de spelregels 
van connectie en deconnectie moe-
ten vastleggen. De basis van deze 
bedrijfsregels zullen bij wet worden 
vastgelegd in een minimumkader. 

MEER EN  
BETERE OPLEIDING VOOR 

MEDEWERKERS

 
Meer en betere  
opleidingen voor mede-
werkers en opleidingsplan
Elke werknemer krijgt een individueel 
recht op opleiding.  Tot nu toe was 
het recht op opleiding collectief en 
bestond het uit een gemiddeld aantal 
dagen opleiding per voltijdse equi-



valent, verdeeld in de onderneming. 
Voortaan is het een individueel recht 
dat geldt voor elke werknemer.  
In een onderneming met minstens 20 
werknemers, zal het aantal opleidings-
dagen 5 per jaar en per voltijdse werk-
nemer bedragen. Dit quotum van 5 
dagen zal effectief gelden vanaf 2024 
en 4 dagen bedragen in 2023.  Telt de 
onderneming tussen de 10 en de 20 
werknemers, zal dit recht gelijk zijn 
aan een dag per voltijdse werknemer 
en per jaar.
Daarnaast moet elk bedrijf met min-
stens 20 werknemers elk jaar een 
opleidingsplan voorleggen aan de 
ondernemingsraad of vakbondsaf-
vaardiging. Dat plan moet een lijst 
bevatten met opleidingen en meteen 
vermelden voor wie de opleidingen 
bedoeld zijn.

Wat betekent dit voor jou?
Je moet erop toe zien dat de werk-
nemers effectief het aantal oplei-
dingsdagen kunnen genieten. Het lijkt 
erop dat zowel interne als externe 

Wat betekent dit voor jou?
Via een uitzendkantoor of de VDAB kun-
nen de ex-werkgever en toekomstige 
werkgever met elkaar in contact komen. 
De ex-werkgever blijft dan wel het loon 
betalen tijdens de volledige opzegter-
mijn, maar zal dit kunnen doorrekenen 
aan de nieuwe werkgever. Het is de 
bedoeling om de nieuwe medewerker 
bij de nieuwe werkgever dan ook effec-
tief een contract van onbepaalde duur 
krijgt. Lukt dat toch niet, dan krijgt de 
werknemer een schadevergoeding. 

Opzegtermijnen activeren
De arbeidsmarkt moet dynamischer 
worden en daarom voorziet de rege-
ring in een opsplitsing van de lange 
opzegtermijnen (minstens 30 weken). 
Een derde ervan kan omgezet worden 
in outplacement of opleiding en wordt 
gefinancierd met werkgeversbijdragen.

Wat betekent dit voor jou?
Het bestaande systeem waarbij een 

opleidingen daarvoor in aanmerking 
zullen komen. Vergeet wel niet deze 
individuele opleidingsdagen ook op 
te nemen in je sociale balans.
Voor werkgevers met meer dan 20 
werknemers moet er jaarlijks een 
opleidingsplan neergelegd worden, 
en dit ten laatste op 31 maart. 

EEN DYNAMISCHERE 
ARBEIDSMARKT

Het transitietraject
We weten allemaal dat medewer-
kers bij een ontslag niet altijd meer 
even gemotiveerd zijn om hun job te 
blijven uitoefenen. Daarom wordt de 
mogelijkheid voorzien om een werk-
nemer al tijdens zijn opzegtermijn 
bij een andere werkgever aan de 
slag te laten gaan.

ACTUALITEITEN
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Maximale kwaliteit en Maximale kwaliteit en 
betrouwbaarheid dankzijbetrouwbaarheid dankzij  

de serieproductiede serieproductie

Grote verscheidenheid Grote verscheidenheid 
tegen een zeer tegen een zeer   

concurrerende prijsconcurrerende prijs

Grote voorraad  Grote voorraad  
beschikbaar voor een  beschikbaar voor een  
zeer snelle leveringzeer snelle levering

Machines met  Machines met  
optimale uitrusting  optimale uitrusting  

die aan uw behoeften  die aan uw behoeften  
perfect voldoenperfect voldoen

ZEER CONCURRERENDE VOORWAARDEN OP ONZE VOORRAADMACHINES!ZEER CONCURRERENDE VOORWAARDEN OP ONZE VOORRAADMACHINES!
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werknemer in het geval van een ver-
breking outplacement geniet en de 
werkgever daarvoor 4 weken loon in 
mindering kan brengen van de verbre-
kingsvergoeding, wordt nu fel verruimd 
en anders gefinancierd.

Diversiteit, discriminatie  
en knelpuntberoepen
Om de werkgelegenheidsgraad op 
te krikken wil de overheid er alles 
aan doen om alle mogelijke arbeids-
krachten effectief aan het werk te zet-
ten. Diversiteit is in dit verhaal zeker 
belangrijk en daarom zal de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid dit 
strikter opvolgen per sector. Ook willen 
de regeringen van ons land meer werk 
maken van de oplijsting van knelpunt-
beroepen. Hierdoor zullen ze beter 
zicht krijgen op de oorzaken en moge-
lijk oplossingen.

Wat betekent dit voor jou?
Mocht de diversiteitsgraad in je onder-
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neming fel afwijken van de ‘norm’ bin-
nen je sector, zal de overheid vragen 
om een actieplan op te stellen die dit 
kan verhelpen. 

 

EEN MEER DIGITALE  
ARBEIDSMARKT 

 

Soepeler avondwerk in 
e-commerce
De regering biedt de mogelijkheid 
aan e-commercebedrijven om vlotter 
werknemers in te zetten na 20 uur. Op 
die manier kunnen Belgische e-com-
merce-ondernemingen concurrentieel 
zijn met de buurlanden.

Wat betekent dit voor jou?
Aangezien onze sector niet valt onder 
e-commerce, is dit niet van toepassing.

 

Platformeconomie
Medewerkers in de platform-
economie (Deliveroo, Uber…) zijn 
meestal als zelfstandigen aan 
de slag. Voortaan bestaat er een 
weerlegbaar vermoeden dat zij het 
statuut van werknemer hebben, als 
van de lijst van 8 criteria (die in de 
arbeidsdeal staan), er 3 vervuld zijn. 
Dat vermoeden is weerlegbaar op 
basis van de algemene criteria die 
gebruikt worden om schijnzelfstan-
digheid of schijnwerknemerschap 
uit te sluiten. Dit is dezelfde aanpak 
die ook al geldt voor andere risico-
sectoren die de overheid vastlegde 
in het verleden.  
Voor iedere medewerker  
moet het platformbedrijf ook een 
arbeidsongevallenverzekering 
afsluiten.

Wat betekent dit voor jou?
Ook deze maatregel heeft geen 
betrekking op onze sector. l
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Hoge Raad voor de

Begin 2023 werd de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) opnieuw samengesteld.   
Tot in 2028 zal de HRZKMO 3 belangrijke opdrachten hebben voor de zelfstandigen en de kmo’s:
1. De belangen verdedigen van de zelfstandigen en de kmo’s: als adviesorgaan, worden de adviezen  

van de HRZKMO verzonden naar de Minister die bevoegd is voor Middenstand en naar de andere  
bevoegde Ministers;

2. Een overlegplatform zijn voor de zelfstandigen en de kmo’s;
3. Hun standpunten verdedigen bij de verschillende socio-economische instanties.

Als overlegplatform voor de zelf-
standigen en de kmo’s groepeert hij 
meer dan 180 erkende beroeps- en 
interprofessionele organisaties. Hij 
verdedigt de belangen van de zelf-
standigen en kmo’s onder meer door 
adviezen te geven aan de Belgische 
en Europese beleidsverantwoor-
delijken. Tevens duidt hij kmo-
vertegenwoordigers aan in andere 
beheers- en raadgevende organen.

Landbouw-Service is binnen  
dit adviesorgaan erkend via haar 
aangesloten verenigingen: 

• Nationale Beroepsvereniging 
van Aannemers van Land- en 
Tuinbouwwerken vzw

• Nationale Beroepsvereniging 
van Loonsproeiers en 
Sproeistoffenhandelaars vzw

• Nationale Beroepsvereniging 
van Handelaars in Mest 
en Meststoffen vzw

• Nationale Beroepsvereniging van 
Handelaars in Veevoeders vzw

Binnen de Sectorcommissie 5 – 
Land- en tuinbouwgebonden ac-
tiviteiten werd Johan Van Bosch 
verkozen tot voorzitter en Annie 
Van Landuyt tot ondervoorzitter.

De plenaire vergadering van de 
HRZKMO telt buiten de voorzitters 
60 leden: 30 leden afkomstig van de 

erkende professionele  
organisaties (waaronder Johan 
Van Bosch en Annie Van Landuyt), 
30 van de erkende interprofes-
sionele organisaties.

De voogdijminister is David Clarinval, 
Vice-eersteminister en minister van 
Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en 
Landbouw, Institutionele Hervormingen 
en Democratische Vernieuwing. l

ZELFSTANDIGEN  
EN DE KMO
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