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De nieuwe Optum
AFS Connect-serie
HET VOLGENDE NIVEAU VAN PRODUCTIVITEIT*
• AFS Connect Telematica
• AFS AccuGuide Precisielandbouw
• Service & diagnose vanop afstand
• Software updates vanop afstand
• MyCaseIH online platform

(*) Standaard 3 jaar SafeGuard Connect garantie

HET VOLGENDE NIVEAU VAN PROACTIVITEIT
• Nieuwe Multicontroller armsteun met
AFS Pro 1200 monitor
• Sleutelloze ontgrendeling + diefstalbeveiliging
HET VOLGENDE NIVEAU VAN PROFITABILITEIT
• Zuinige, betrouwbare motoren
van 250PK tot maximaal 313PK
• Optimale efficiëntie met de CVXDrive

VOORWOORD

Heel wat
uitdagingen staan
ons te wachten.
Denken we maar
aan het vinden
van (geschikt)
personeel, de
stijgende prijzen
van grondstoffen,
wisselstukken,
energie en
machines, de
beschikbaarheid
van materialen,
de inflatie met
gevolgen voor
alle kosten.

2022 is gestart, maar niet zonder slag of stoot. Heel wat uitdagingen staan ons te wachten. Denken we maar aan het vinden van (geschikt) personeel, de stijgende prijzen van
grondstoffen, wisselstukken, energie en machines, de beschikbaarheid van materialen,
de inflatie met gevolgen voor alle kosten. Aangezien de inflatie enorme hoogtes aan
neemt, heeft dit uiteraard effect op de loonevolutie. Het is een echt sneeuwbaleffect en
we moeten er voor zorgen dat we hier niet aan ten onder gaan.
Ondernemers zullen verplicht zijn om goed na te denken over kostprijsberekening. In de
contacten met onze leden horen we dat er wel prijzen werden aangepast. Maar gaan die
kleine percentages voldoende zijn om alle uitdagingen van 2022 te financieren ?
Het nieuwe jaar begint echter zoals het vorige geëindigd is: met veel coronanieuws.
Events worden weer uitgesteld, mensen mogen elkaar niet zien, anderhalve meter
afstand... Ook onze beroepsvereniging is onderhevig aan deze regels:
• De jaarvergaderingen/feestvergaderingen gaan ook dit jaar niet door.
• In december 2021 en februari 2022 hadden we een aantal vergaderingen voorzien,
deze dienden ook vervangen te worden door digitale vergaderingen, die u kan herbekijken op onze website.
• De buitenlandse studiereis gaat ook in 2022 niet door.
En dan even terugkijken naar 2021. De sociale onderhandelingen zijn afgelopen, en
een sociaal akkoord voor de periode 2021-2022 werd gesloten. Eind dit jaar starten
we in principe de nieuwe onderhandelingsrondes op. Afwachten wat dit geeft !
Nieuwe Europese reglementeringen vallen ook al op ons. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft enorme gevolgen voor de landbouwsector, en dus ook
voor de loonwerksector. Daarom hebben we al vergaderingen gehad met het Kabinet
van Waals Minister Borsus en de Vlaamse Administratie Landbouw en Visserij. Op
federaal vlak hebben we overlegd met Minister Clarinval.
Ook in 2022 verdedigen wij verder uw belangen ! U mag op ons rekenen. Wij rekenen
ook op u ! En uiteraard zien we elkaar terug op de Contractor Days in december 2022.

ALGEMEEN SECRETARIS LANDBOUWSERVICE
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VERENIGINGSLEVEN

Landbouw-service in de pers
Dit artikel werd gepubliceerd in Landbouwleven

Dit jaar was weer een zeer speciaal jaar voor de loonwerkers. Er waren de atypische weersomstandigheden:
periodes van extreme droogte afgewisseld met periodes van hevige regenval. Daarnaast de crisissen die de
diverse deelsectoren van de landbouw treffen, met de coronapandemie daar nog bovenop. Elk jaar denken we
van: dit jaar was het ergste ooit, het zal niet erger worden.
Het is algemeen geweten dat het geen
goed jaar was voor de klant-boeren.
Ze lopen er pessimistisch bij en de
loonwerker moet dat bekopen. De
betalingen blijven langer uit bij velen en
ze bellen rond in verband met de prijs.
En toch willen we blijven hameren op
het belang van een vertrouwensrelatie.
Voor de loonwerker verandert het beroep
vlugger dan vroeger. Veertig jaar geleden
kostte een hakselaar ongeveer 30.000 €,
hakselen was toen 300 €/ha. Anno 2021
kost een hakselaar rond 540.000 € en
hakselen van maïs kost nu gemiddeld
340 €/ha. Een volledige equipe kostte
toen 50.000 €, nu rond de 900.000 €.
De kosten zijn in 2021 erg gestegen:
kosten van materiaal, maar ook het
onderhoud, de banden, de brandstof.
In heel wat regio’s is het moeilijk om
gemotiveerd personeel te vinden. De
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De hogere kostprijs werd slechts
beperkt doorgerekend. Eigenlijk te
weinig, als je de loonwerksector als
een economische sector bekijkt.

goede verwachtingen uit naar 2022.
Indien de landbouwer rechtszekerheid
krijgt voor het runnen van zijn bedrijf,
dan hebben we ook zekerheid dat de
landbouwers in België nog voor ons
gezond voedsel zullen zorgen, en dit
niet uit het buitenland moet komen.
We vrezen echter dat de crisissen in
bepaalde deelsectoren van de landbouw
nog zullen aanhouden, en dat heeft
uiteraard zijn effecten op het loonwerk.

Een loonwerker die alleen de klassieke loonwerken doet, is haast niet
meer rendabel: alles moet steeds op
het zelfde tijdstip gebeuren en tussen
de seizoenen is er dan geen werk te
doen. Op die manier kan je geen gemotiveerde werknemers vinden. Er zijn
loonwerkers die transportactiviteiten
uitvoeren, anderen doen ook grondwerken, afbraakwerken of groenbeheer.
Daarom kijken we vol optimisme en

We moeten realistisch optimist zijn
en blijven . We kunnen alles op corona schuiven, maar dat helpt ons
niet vooruit. Snel schakelen bij problemen en een optimistische kijk op ons
beroep maakt het toch ook boeiend.
We kijken dan ook uit naar het vakevent
van Landbouw-Service, de Contractor
Days, die doorgaan op 14 en 15 december 2022 en speciaal georganiseerd
worden voor de loonwerkers. l

huidige generatie wil een goeie werkprivé-balans. En dat is in het loonwerk
moeilijk te vinden: tijdens het seizoen bestaat de 38-urenweek niet, er moet hard
gewerkt worden als het prachtig weer is,
en tijdens de winterperiode is het kalm.

Lidmaatschapsbijdrage 2022
Wij blijven ons inzetten voor jou en je bedrijf

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 arbeidskrachten.
Dankzij onze brede achterban konden we met een krachtige stem spreken voor de sector. Jouw lidmaatschap
is onze drijfveer en meteen ook ons argument.

2022: het jaar van de ommekeer?
Het afgelopen jaar vergde nog heel
wat overleg met allerlei overheden –
niet alleen met betrekking tot corona,
maar ook over uitzonderlijk vervoer, de
gevolgen van de weersomstandigheden
en het gebrek aan arbeidskrachten.
Landbouw-Service was dagelijks in de
weer om de sector zo goed mogelijk
door de crisis te leiden.

Bijdrage 2022

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)

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrieven niet ?
Contacteer het secretariaat en geef uw e-mail adres door ! l

De bijdrage voor 2022 blijft ongewijzigd en
bedraagt € 160,00 (excl. 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.

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.
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NEW:
CLAAS Financial Services

KRACHT & BETROUWBAARHEID.
De AXION 800 & 900 (van 200 tot 445 pk) blinken uit in kracht, comfort en betrouwbaarheid.
Even belangrijk bij uw investering zijn een betrouwbare financieringspartner en waardebehoud
van uw machine doorheen de jaren. Met CFS bieden wij FLEXIBELE en snelle oplossingen voor
klassieke financieringen of leasing en met het MAXI CARE programma bepaalt u zelf uw
garantieverlenging, op maat tot 5 jaar of 5000 werkuren. Desgewenst aangevuld met een
onderhoudscontract.
www.ag-tec.be

Rue Grand Champ 12
5380 FERNELMONT
info@claas.be
claas.vanderhaeghe.be

VERENIGINGSLEVEN

Informatievergaderingen
De coronacrisis belet ons voorlopig om fysieke vergaderingen te organiseren. Wij hebben de eer om u uit
te nodigen op een belangrijk online webinar, gratis voor alle leden. Een webinar heeft een aantal voordelen:
u moet zich niet verplaatsen (dus tijdswinst) en toch kan er dieper ingegaan worden op vragen en problemen.
In het voorjaar 2022 organiseren we volgende seminaries:

ONLINE INFORMATIEVERGADERING
PRE-ECOREGELING

ONLINE INFORMATIEVERGADERING
BIJSCHOLING FYTOLICENTIE

Deze vergadering ging door op
donderdag 10 februari 2022 van 19.00 u tot 20.30u.

Onderwerp 1:
ziekten en plagen in de akkerbouw
Deze vergadering ging door op
donderdag 17 februari 2022 van 19.30 u tot 22.00u

Agenda:
• Een nieuwe subsidie voor precisie-landbouw vanaf 2022: waarom?
• Gevolgen voor landbouwers en rol van de
loonwerker in precisielandbouw

Dit webinar (en ook de informatievergaderingen die we in
2021 organiseerden) kan u herbekijken via onze website:
https://www.landbouwservice.be/nl/
landbouw-service-webinars

Onderwerp 2:
spuittechniek
Datum: op maandag 7 maart 2022
van 19.30 u tot 22.00u
Deelname is gratis voor leden van
Landbouw-Service. Vooraf inschrijven is verplicht
via e-mail: landbouwservice@sectors.be.
De link via zoom ontvangt u na inschrijving.
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Op bedrijfsbezoek bij
Loonwerkbedrijf Steenwinckels
in Landen
Landbouw-Service interviewde de heer Jean Steenwinckels
van het familiebedrijf Loonwerkbedrijf Steenwinckels uit Landen.
Jean Steenwinckels is ook één van de twee voorzitters van
Landbouw-Service, naast Annie Van Landuyt.
Het bedrijf werd opgericht in 1998
door Jean en voert heel wat werkzaamheden uit. Naast het zaaien
van graangewassen, maïs, bieten en
cichorei is het bedrijf ook in dienst van
de veehouders, met maaiwerkzaamheden, het persen en wikkelen van balen
of het openspreiden van organische
meststoffen in de regio rond Landen.
In het najaar hebben de hoofdactiviteiten betrekking tot het rooien van
bieten en cichorei, alsook het hakselen
en dorsen van maïs.

Het was ook de gelegenheid om Jean
een paar vragen te stellen over zijn
bedrijf en zijn visie op het beroep van
loonwerker.

Tijdens het seizoen heeft het
bedrijf ook een tiental tijdelijke
arbeiders in dienst.

Landbouw-service: Hoe denk je dat
de agrarische loonwerker van de 21e
eeuw eruit ziet?
Jean Steenwinckels: We zullen in de
21ste eeuw altijd loonwerkers nodig
hebben. De landbouwbedrijven worden
steeds groter en onvermijdelijk krijgen
boeren steeds minder tijd om al het werk
op hun bedrijf gedaan te krijgen. En op
deze manier komen loonwerkers in beeld.
We zullen niet per se veel meer technologie nodig hebben, want we zijn al
uitgerust met GPS en we zullen op deze
manier blijven doorgaan.
De specificiteit van loonwerkers hangt
sterk af van de regio waar ze gevestigd
zijn. Als het bijvoorbeeld een graslandgebied is, hoeft de loonwerker niet te
investeren om bieten te rooien. We
voeren alle soorten werkzaamheden uit
behalve voor de aardappelen, omdat
landbouwers die aardappelen telen in
onze regio vaak al over de nodige machines voor deze teelt beschikken.

Het machinepark bestaat
voornamelijk uit:
• 9 New Holland T7-tractoren, die
worden gebruikt voor alle werkzaamheden op het ebdrijf
• 1 Claas hakselaar
• 5 maaidorsers, waaronder eentje
uitgerust is om maïs te dorsen
• 4 grootpakpersen en 2 perswikkelcombinaties
• 1 bietenrooier
• 1 hark
• 2 strooiers voor vaste mest

LS: Wat zijn volgens u de ingrediënten die de duurzaamheid van een
loonwerkbedrijf in België maken?
J. S.: Het is niet altijd makkelijk om
goede chauffeurs te vinden in onze
sector. Het is een zeer seizoensgebonden baan met pieken tijdens de oogstmomenten en dalen in de winter. Het is
een beetje zoals in de horeca, maar dan
nog moeilijkere werkroosters op sommige dagen.
De grootste moeilijkheid is om een
goede chauffeur te vinden, we hebben

Het bedrijf heeft vijf fulltime
medewerkers in dienst, waaronder:
• Jean die de planning op zich neemt
en ook voltijds meerijdt;
• Zijn zoon die ook voltijds meerijdt
en vooral het maïsgedeelte voor zijn
rekening neemt;
• Zijn vrouw die het administratieve
en boekhoudkundige gedeelte
van het bedrijf voor haar rekening
neemt.

10 Landbouw-service

er twee tot drie jaar over gedaan om
er eentje te vinden. En vanaf maart
zoeken we nog een extra voltijdse werkkracht bij.
LS: Wat wordt er ondernomen om je
medewerkers te motiveren?
J. S.: Het eerste is om hoogwaardige
en goed onderhouden machines te
hebben. Het is nooit plezant om te
werken met verouderde machines die
regelmatig kapot gaan. Wanneer onze
machines tekenen van slijtage beginnen te vertonen, vervangen we ze in
de mate van het mogelijke. We houden
geen machines in slechte staat op ons
bedrijf.
Als een chauffeur bekwaam is, wordt
zijn werk beter gewaardeerd als we
hem een beetje meer betalen. Tijdens
de winterperiode hebben we onze
medewerkers fulltime in dienst om ons
machinepark tot in de puntjes te kunnen onderhouden.
LS: Hoe berekent u uw mechanisatiekosten op uw bedrijf?
J. S.: We hebben onze mechanisatiekosten per machine nog niet precies
berekend.
Toch is onze strategie om de onderhoudskosten te rationaliseren, onze
tractoren zijn bijvoorbeeld allemaal
dezelfde. Bovendien varieert de werktijd
van onze machines in functie van het
eigenlijk gebruik. Onze maaidorsers
draaien slechts 150 uur per jaar en
daardoor kunnen ze heel wat jaren mee,
net als onze hakselaar die we gemiddeld om de 7 jaar vervangen. Zolang
de machines geen tekenen van slijtage
vertonen blijven we ze gebruiken.
LS: Wat zijn je plannen voor 2022?
J. S.: Landbouw is elk jaar een beetje
hetzelfde, bepaalde klanten vertrekken,
anderen kome toe. Dus als we kunnen
doorgaan op dezelfde weg als 2021,
zullen we al blij zijn. l

