
 

LANDBOUW-SERVICE: NEWSLETTER OKTOBER 2022 
 

Geachte Collega,  
 
In het kader van de begrotingsbesprekingen heeft de federale regering in oktober beslist om het systeem van 
flexijobs uit te breiden naar de landbouw. Na onderzoek blijkt dat het alleen gaat over de bedrijven die 
ressorteren onder paritair comité landbouw (144) en tuinaanleg (PC 145.4). Het spreekt voor zich dat 
Landbouw-Service hier niet mee akkoord kan gaan. Het geeft aanleiding tot oneerlijke concurrentie. We 
zullen dan ook de nodige reactie geven aan de bevoegde ministers. Flexijobs voor iedereen in de 
landbouwsector, ofwel voor niemand ! Iedereen gelijk voor de wet. 

 
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 zou je je prijzen moeten verhogen, we hebben daar een filmpje over 
gemaakt. Klik hier voor enkele interessante tips. 

 
Vergeet ook niet dat de lonen deze maand binnen paritair comité 132 geïndexeerd werden met 2,04 %. Klik 
hier voor de loontabel van PC 132. 

 
We hebben ook nog andere videos gemaakt, waaronder over stopzetting van de onderneming, 
onkruidbestirjding, mestbank, sociale actualiteiten en dergelijke meer. Klik hier om alle videos van het 
voorbije jaar te herbekijken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Johan VAN BOSCH 
Algemeen Secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mis de Contractor Days niet 
De maand december nadert met rasse schreden en daarmee de eerste editie van de Contractor Days, hét 
vakevenement voor loonwerkers. Meer dan veertig exposanten hebben hun aanwezigheid al bevestigd. Ze 
zijn allemaal nauw betrokken met de wereld van de loonwerkers. 
Tijdens deze twee dagen kunnen jullie talrijke uiteenzettingen met kwaliteitsvolle sprekers bijwonen. Deze 
uiteenzettingen hebben uiteraard betrekking tot het beroep van loonwerker en bestuurder van 
landbouwmachines. 
Anderzijds is het ook een uitgelezen kans om elkaar weer te zien en over onze sector wat bij te praten. We 
hebben elkaar immers al drie jaar niet meer ontmoet. Deze Contractor Days zijn dus een unieke gelegenheid 
om de draad met de collega’s weer op te pikken. Op 14 december vindt de uitreiking van de Medailles van 
Verdienste door de Minister Clarinval plaats. De algemene vergadering van onze vereniging vindt de volgende 
dag plaats, op 15 december. 
Het is al mogelijk om jullie in te schrijven en als één van de eersten de uitnodiging te ontvangen. U, uw 
werknemers, medewerkers en zelfstandigen genieten van een exclusieve ledenkorting voor de toegangtickets. 
We rekenen op jullie om het evenement levendig te houden door er met jullie werknemers naartoe te gaan. 
Het evenement vindt plaats op 14 en 15 december, wanneer het voor iedereen ietsje kalmer is. 

https://cdn.flxml.eu/lt-2182147538-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147536-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147536-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147534-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147534-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0


 
 

 

 

 

EDUplus: Vormingsbrochure 2022-2023 
Het komende werkjaar kan u kiezen uit meer dan 200 trainingen en opleidingen waarmee uw bedrijf en zijn 
arbeiders zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Met kleine of grote stappen. 

De basisregels voor de deelname door vaste arbeiders blijven ongewijzigd: gratis vorming met 
uitzondering van de professionele rijbewijzen en een terugbetaling van de gevolgde uren vorming 
door het sociaal fonds. 

Uitgebreidere info over de aangeboden opleidingen vindt u op de website. 

Eerder deze week ontving u ook de nieuwsbrief met data voor de opleidingen vakbekwaamheid. Klilk hier 
voor het programma. Klik hier voor het inschrijvingsformulier (alleen voor werknemers PC 132, 144 of 145). 

Is het voor u een moeilijke opgave de geschikte training te vinden? Er bestaat ook de mogelijkheid om in 
overeenstemming met uw behoeften een individueel plan op te stellen. Ook kunnen individuele opleidingen 
in uw bedrijf georganiseerd worden. Aarzel niet om Eduplus te contacteren op 09/ 245 28 40 of 
info@eduplus.be. We kijken er naar uit om uw werknemers op onze opleidingen te verwelkomen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amazone stelt de nieuwe Precea zaaimachine voor 

Specifiek voor loonwerkers en grotere akkerbouwbedrijven 
ontwikkelde Amazone de Precea zaaimachine, een 6 meter brede 

precisiezaaimachine geïntegreerd aan een rotoreg die het mogelijk 
maakt om 8 rijen maïs in één werkgang te zaaien, en met een 
snelheid tot 15 km/u. De zaaihuizen worden aangedreven door 
kleine elektromotoren. De Precea zaaimachine kan worden 
uitgerust met een F-Tender 2200 fronttank als aanvulling voor de 
bestaande kunsmesttanken op de zaaimachine. De zaaielementen 
zijn op een H-balk gemonteerd om de rij afstand te kunnen 
wijzigen, indien nodig.  

 

 

 

 

 

 

https://cdn.flxml.eu/lt-2182147532-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147526-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147526-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147524-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0
mailto:info@eduplus.be
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147530-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0


Horsch blijft verder investeren in spuitmachines 
Naar aanleiding van de SIMA stelde de Duitse constructeur Horsch ook een aantal nieuwe machines. Binnen 
het bestaande gamma nemen de spuitmachines, en de technologie die ermee gepaard gaat, steeds meer 
plaats in. Inmiddels worden zo’n 90% van de Horsch spuitmachines verkocht met dophouders met een 

dopafstand van 25 cm op de spuitboom. Dit maakt het mogelijk om drift verder te beperken door de spuitboom 
nog verder te verlagen. Daarnaast ontwikkelde Horsch ook specifieke dophouders om in stroken te spuiten. In 
aardappelen omvat de set spuitdoppen bijvoorbeeld schuin geplaatste spuitdoppen die de ruggen rechtstreeks 
spuiten. Door dit systeem in aardappelen toe te passen kondigt Horsch een verlaging van 30 tot 70% aan van 
de hoeveelheid spuitvloeistof nodig voor de onkruidbestrijding.  

 

 

 

 

 

 

Fendt stelt de nieuwe Vario 700 Gen 7 voor 

 

Fendt heeft de nieuwe 700-serie geïntroduceerd. De trekker is direct 
herkenbaar aan zijn nieuwe neus en verkrijgbaar in vijf modellen van 
203 tot 303 pk.  
De nieuwe 728 ontwikkelt een vermogen van 303 pk. Deze haalt zijn 
maximale koppel van 1.450 Nm al bij 1.300 toeren. Door de ranke 
neus is er een grotere stuuruitslag van 52 graden mogelijk en meer 
zicht tussen de wielen voor de chauffeur. Het totaal gewicht van de 
728 Vario is 8.800 kg, waarmee de vermogen-gewichtsverhouding 
ongeveer uitkomt op 30,5 kg/pk. De traploze transmissie is nu een 
VarioDrive-uitvoering die eerder ook al in de 1000-serie was te 
vinden, met een intelligente aansturing van de voorwielaandrijving. 
De cabine is weinig veranderd en weer voorzien van het Fendt One-
bedieningsconcept. De 700 Vario Gen7 is daarmee een redelijk 
compacte trekker die achter op maximaal 205 centimeter hoge 
banden kan staan.  

 

 

 

 

 

Nationale Centrale Landbouw-Service vzw  
 
Anspachlaan 111 B13  
1000 Brussel  
Telefoon: 02 274 22 00  
Fax: 02 400 71 26  

Email: landbouwservice@sectors.be  
Website: www.landbouwservice.be 

 

 

 

mailto:landbouwservice@sectors.be
https://cdn.flxml.eu/lt-2182147528-9de50a21443211b13d507dec085b6de141a4da749edbecd0

