
 

Nieuwsbrief 12/2022 
 

Sociale actualiteiten 

 
Geachte Collega, 

Op het einde van het oude jaar, hadden we u graag beter nieuws gebracht. Aangezien onze lonen gekoppeld 
zijn aan de index, zullen de lonen voor arbeiders die ressorteren onder het paritair comité 132 (Paritair 
Comité voor Technische Land- en Tuinbouwwerken) op 1 januari 2023 worden geïndexeerd met 3,31 %. 

Klik hier voor de nieuwe loontabel. 

Bovendien bent u als werkgever verplicht om in december 2022 ecocheques te geven aan uw werknemers 
binnen PC 132: toekenning ecocheques van maximum 250,00 EUR netto aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders. 

 In de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, 
cadeaucheques of een combinatie ervan.  

 Referteperiode van 01.12.2021 tot 30.11.2022.  

 Deeltijdsen pro rata.  

 Vanaf 31 december 2022 .  

Maak gebruik van uw ledenvoordeel ! 

We krijgen ook veel vragen over flexijobs in onze sector. Eerder had de regering beslist om flexijobs in de 
landbouw toe te staan. Dit gaat echter niet door. Er komen dus geen flexijobs in de landbouw, noch in het 
loonwerk. Als beroepsvereniging blijven we hier wel voor ijveren ! 

We wensen u veel leesplezier met deze laatste nieuwsbrief van het jaar. Tijd ook om u prettige feestdagen 
toe te wensen ! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Johan VAN BOSCH 
Algemeen Secretaris 

 

 

 

1500 bezoekers voor de eerste editie van de Contractor Days! 
De federatie Landbouw-Service en de organisatoren kregen enkel superlatieven te horen over deze eerste 
editie. De timing, de locatie en vooral het concept bleek op alle vlakken te kloppen met de verwachtingen van 
zowel exposanten en bezoekers. Niet alleen het aanbod van producten en diensten door de exposanten, 
maar ook het uitgebreide seminarieprogramma en de netwerkmomenten hebben de gehele sector in de verf 
gezet naar alle professionals. 

De exposanten apprecieerden het nauwe contact met de afgelijnde doelgroep aan bezoekers die op andere 
evenementen soms (te) weinig onder de aandacht komt. 

De bezoekers genoten van de ontmoetingen met sectorgenoten in een aangename en gezellige setting. 
Iedereen is het erover eens, een tweede editie staat vast. 

https://cdn.flxml.eu/lt-2183350226-937f13ab1b0ec9cece761a995a415191ad5608412d7104b1


 
 

 

 

Nieuw bestuur Landbouw-Service 
Landbouw-Service heeft nieuwe voorzitters en ondervoorzitters: 

 Co-Voorzitter: Marc Wullen  

 Co-Voorzitter: Annie Van Landuyt  

 Ondervoorzitter: Jan Haveneers  

 Ondervoorzitter: Jean-Marie Nix  

Ook de vier verenigingen binnen Landbouw-Service hebben nieuwe voorzitters en ondervoorzitters: 
 
Nationale Beroepsvereniging van Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken vzw 

 Voorzitter: Annie Van Landuyt  

 Ondervoorzitter: Jan Haveneers  

 Ondervoorzitter: Marc Wullen  

Nationale Beroepsvereniging van Loonsproeiers en Sproeistoffenhandelaars vzw 

 Voorzitter: Christel Spincemaille  

 Ondervoorzitter: Jean-Marie Nix  

 Ondervoorzitter: Evelien Vandemaele  

Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen vzw 

 Voorzitter: Carla Gijsels  

 Ondervoorzitter: Louis Van Dijck  

 Ondervoorzitter: Yves Henry  

Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoeders vzw 

 Voorzitter: Arlette Heyerick  

 Ondervoorzitter: Jean Steenwinckels  

 Ondervoorzitter: Yves Henry  

Meer informatie volgt in het volgende magazine. 
 

 

 

De ValoTerra Ultimate precisiezaaimachine bij Monosem 
Na de voorstelling van de ValoTerra zaaimachines met een 100% elektrische 56-volt voeding en een nieuwe 
gepatenteerde verdeelkast onthult Monosem nu de ValoTerra Ultimate uitvoering, als antwoord op de vraag 
van de gebruikers om zich te kunnen bevrijden van de compromissen die gepaard gaan met de zogenaamde 
"high-speed" zaaimachines. De ValoTerra Ultimate is speciaal ontwikkeld voor topkwaliteit zaaien van 2 tot 
18 km/u. 

Het handhaven van de prestaties bij elke snelheid is de rol van Active Seed Guidance, een mechanisch 
systeem voor het transport van het zaad dat gebruik maakt van een positief aangedreven transportband met 
borstel. Om de voeding betrouwbaarder te maken, heeft Monosem de beroemde vlakke selectieschijven ook 
voorzien van een honingraatvormig laadwiel. Dit wiel is een echt technologisch hoogstandje, dat het zaad 
van de selectieschijf opvangt en in de draaiende borstel brengt. Het resultaat: perfecte controle over het 
traject van het zaad, volgens een "zero gravity" concept. De FertiSmart kunstmestunit kan inputs aan tot 450 
kg/ha bij 15 km/u op een zaaimachine met 8 rijen en een rijafstand van 75 cm. 



 
 

 

 

Lemken investeert in kunstmatige intelligentie 
De nieuwste beeldherkenningstechniek vindt steeds meer zijn weg in de moderne agrarische sector en 
maakt op veel gebieden slimmer en efficiënter werken mogelijk. Een must hierbij zijn hoogwaardige camera's 
of sensoren in combinatie met intelligente algoritmen. Met de IC-Weeder AI heeft Lemken al een 
schoffelmachine in het assortiment die zelfs bij een hoge onkruiddruk op betrouwbare wijze onderscheid kan 
maken tussen suikerbieten en onkruid. De software voor deze machine werd mede-ontwikkeld door de 
Nederlandse AgTech-specialisten van Track32, waarin Lemken recentelijk een belang heeft verworven. 
Daarmee grijpt het familiebedrijf de kans aan om samen met een competente partner toekomstige 
technologieën in eigen huis te ontwikkelen. 

Voor Lemken heeft de investering nog een ander aspect: duurzaamheid. De constructeur is er namelijk van 
overtuigd dat machines die met kunstmatige intelligentie zijn uitgerust een grote bijdrage kunnen leveren aan 
de regeneratieve landbouw. Met de expertise van Track32 kunnen de machines nog nauwkeuriger en 
veelzijdiger worden ingezet, zodat een slimme machine bijvoorbeeld niet alleen door een mens, maar ook 
door een robot kan worden bediend. 

 
 

 

 

 



Göweil stelt de nieuwe LT Master F115 voor 
Met de LT-Master F115 presenteert Göweil een vernieuwd model van de bewezen perswikkelcombinatie. 
Naast het moderne ontwerp overtuigt de maïspers met een aantal innovaties die de bestuurder meer comfort 
en flexibiliteit bieden bij het gebruik van de machine. 

Zo wordt de perskamer van de LT-Master F115 niet meer mechanisch, 

maar hydraulisch aangedreven. Dit bevordert een machinevriendelijke werking en vermindert ook het 
werkgeluid. Bovendien kan de gebruiker dankzij de hydraulische aandrijving kiezen tussen verschillende 
snelheden voor persen en binden (elk 4 niveaus). Hierdoor kan de machine nog beter worden aangepast aan 
de verschillende materialen en omstandigheden. 

Om de vele verschillende materialen beter te kunnen verwerken, is de stortbak uitgerust met een 
doseertrommel. 

De LT-Master F115 wordt bediend met de Terminal PROFI plus L. De gebruikersinterface is intuïtief 
ontworpen en maakt een eenvoudige bediening van de machine mogelijk. Het display toont het volledige 
werkproces en ook de machine-instellingen. Via de USB-poort van de terminal kunnen eenvoudig taal en 
klantenlogo's voor het weegsysteem worden geïmporteerd met etiketprinter en kunnen 
klantaccountgegevens in CSV-formaat worden geëxporteerd. 

 
 

 

 

 

Ledenvoordeel ecocheques 
Leden van Landbouw-Service genieten, boven op de competitieve voorwaarden van Monizze, ook 
exclusieve voorwaarden op de Ecocheques! 

 Een vaste én duurzame prijszetting (dus geen percentage op de premie)  

 De garantie op een uitgebreid aanvaardingsnetwerk  

 Géén wachtlijn of keuzemenu bij contactname  

 Een volledige ontzorging voor de zaakvoeder en/of HR-afdeling incl. het contact met uw sociaal 
secretariaat  

 Meer voordelen voor de werknemers door de innovatieve APP. Neem hier gerust een kijkje op de 
site: https://www.monizze.be/nl/app/  

 Een aanpak op maat van de Belgische KMO  

Nog enkele bijkomende voordelen die we onderhandeld hebben voor 2021: 

 de eerste Monizze kaart per werknemer is GRATIS  

https://cdn.flxml.eu/lt-2183350228-937f13ab1b0ec9cece761a995a415191ad5608412d7104b1


 overige eenmalige kosten zijn eveneens GRATIS  

Om de ecocheques te bestellen voor uw werknemers, gelieve contact op te nemen met Monizze via 
partner@monizze.be of telefonisch op 02/891.88.44 en zeg dat u lid bent van Landbouw-Service. 

 
 

 

 

 

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 
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