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DE NIEUWE PUMA-MODELLEN VAN 140 TOT 175 PK**
Speciale voorwaarden op stockmodellen, ga snel langs bij uw dealer.

SAFEGUARD
3 JAAR GARANTIE*

U wil alleen het beste. De nieuwe Case IH Puma-serie is ontwikkeld
voor landbouwtoepassingen die hoge prestaties en geavanceerde technologie
vereisen. Met een nieuw design, extra functies en 25% langere onderhoudsintervallen,
om uw werk nog efficiënter en productiever te maken en uw bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden.
Wat alle Puma-tractoren met elkaar gemeen hebben is hun uitstekende reputatie op het vlak van
betrouwbaarheid, kracht en rendement. Met een waaier opties stemt u de Puma volledig op uw wensen af.
* Door onze eersteklas kwaliteit en voortdurende productverbeteringen kunnen we 3 jaar fabrieksgarantie bieden.
Meer info over de voorwaarden bij uw Case IH-dealer.
** Met boost tot 224 pk.

www.caseih.com
CASE-IH

VOOR WIE MEER VERWACHT.

VOORWOORD

Met pijn in het
hart moeten we
beslissen om de
corona-veilige
loonwerkbeurs,
‘De Contractor
Days’, uit te
stellen

De weersperikelen hebben we zelf niet onder controle. Eerst een apart voorjaar, gevolgd
door zeer droge en warme zomer, en in september te hevige regenval. Niet altijd evident om
de werkzaamheden goed in te plannen. Ook de contacten met de klanten – landbouwers
lijden daar onder.
Zo gaat het ook met het coronavirus en de coronacrisis. Hoewel onze sector behoort tot de
cruciale sectoren, en de landbouwwerkzaamheden sowieso moesten doorgaan, heeft deze
crisis toch ook bij onze leden de frustraties en beslommeringen gezorgd. Afstand houden is
bij werkzaamheden op het veld vaak zeer moeilijk. De landbouwers willen ook vaak mee in
de machine. En dat kan nu uiteraard niet. Daarom hadden we ook posters gemaakt om aan
de deuren van de landbouwmachines te hangen. Het doet ons dan ook heel veel plezier dat
we deze posters overal in België op landbouwmachines zien hangen.
Een ander gevolg van de coronacrisis, is dat het verschrikkelijk moeilijk is om als beroepsvereniging meetings en opleidingen in te plannen. Met pijn in het hart moeten we dan ook
beslissen om de corona-veilige loonwerkbeurs – de Contractor Days uit te stellen. We hadden er echt naar uitgekeken om u daar te ontmoeten, om daar van gedachten te wisselen,
en u te informeren over de nieuwigheden.
Uitstel is geen afstel ! De Contractor Days zullen doorgaan in 2022. Nog even samenvatten:
een tweedaags event voor alle loonwerkers en hun personeel, voor alle leden van Landbouw-Service. Het is een beurs voor, door en van de loonwerkers ! De nieuwste technologieën worden er tentoongesteld, en er zijn talrijke interessante seminaries. Deze seminaries
zijn zowel bedoeld voor de bedrijfsleiders en werkgevers (en de meewerkende echtgenotes),
als voor werknemers.
Het was eveneens de bedoeling om tijdens de Contractor Days ook een ceremonie te organiseren voor het uitreiken van de eretekens van de arbeid. Een aantal werknemers en
zelfstandigen zullen een ereteken ontvangen uit handen van een minister. Bronzen, zilveren en gouden eretekens, staan respectievelijk voor de toekomst, specialist en expert van
het beroep. Ook deze ceremonie zal uitgesteld worden, we komen spoedig terug met een
nieuwe datum.
We wensen u een goede gezondheid toe, voor u, uw familie en al uw medewerkers.

ALGEMEEN SECRETARIS LANDBOUWSERVICE
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DÉ PARTNER
VOOR UW OOGST!
HAKSELAARS • COMBINES • BALENPERSEN • TRACTOREN • RUWVOEDERWINNINGSMACHINES

VOOR MEER INFO GA NAAR UW DEALER,
BEZOEK WWW.NEWHOLLAND.COM
OF ERVAAR HET ZELF EN BOEK UW DEMO
OP WWW.NEWHOLLANDDEMO.COM

7.500 uur garantie incl. Casco+
Max. 3jaar, zonder slijtageaftrek! Optioneel tot 7 jaar*
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*Vraag uw dealer naar de voorwaarden.
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ANCIENNITEITSVERLOF
VOOR UW WERKNEMERS

In het Protocol Akkoord 2019-2020 is aangekondigd dat de sociale
partners vanaf 2019 een initiatief zouden starten waarbij een bijzondere
aandacht zou besteed worden aan het behoud van de tewerkstelling van
oudere werknemers in de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Meer info vindt u op www.fonds132.be.

•

De werknemers van 45 jaar en
ouder met 10 jaar anciënniteit in
de sector van de technische landen tuinbouwwerken
worden 1 dag vrijgesteld van
prestatie met behoud van loon.

•

•

De werknemers van 50 jaar en
ouder met 15 jaar anciënniteit in
de sector van de technische landen tuinbouwwerken worden
2 dagen vrijgesteld van
prestatie met behoud van loon.

Voor wie deeltijds werkt worden de
dagen waarin men vrijgesteld is van
prestaties pro rata toegekend.
Deze vrije dagen worden door de werkgever betaald, maar het brutoloon en
de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen worden ten laste genomen
door het Sociaal Fonds, op basis van
een forfait van 125 euro per dag.
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De werknemers van 55 jaar en
ouder met 15 jaar anciënniteit
in de sector van de technische
land- en tuinbouwwerken worden 3 dagen vrijgesteld van
prestatie met behoud van loon.

Te volgen procedure om de
terugbetaling te bekomen:
Gelieve de loonbrieven van
uw werknemers die deze dagen
vermelden te mailen (PDF) of
op te sturen naar het fonds,
met vermelding van de
specifieke codes (prestatiecode
3: Aanvullende vakantiedagen)
voor een vrije dag en voor een
vormingsdag. De erkende Sociaal
Secretariaten zijn op de hoogte
van deze codes. Zonder deze
loonbons kan het fonds niet
overgaan tot terugbetaling.
Vergeet niet uw bankrekening
nummer te vermelden op de
loonbon! l

SOCIAAL NIEUWS

LEDEN HELPEN LEDEN

VOOR UW WERKNEMERS

We ontvingen op het secretariaat een vraag van een loonwerker die vaak in Frankrijk werkt.

Vraag:
•

Wij werken voor een Belgische
klant , aardappel rooien , op velden
in Frankrijk. Daarvoor heb je
detacheringsdocumenten nodig.
Wie kan dit voor mij aanmaken
, want blijkbaar moet dit nu een
Frans contactpersoon zijn .

•

Antwoord:
•

Als zelfstandige/werkgever is er niet
veel papierwerk aan verbonden, je
vraagt een A1 (detacheringsattest)
aan op www.rsvz.be (kiezen voor
internationaal, aanvraag A1 attest).
Dit attest wordt je gratis per mail
toegestuurd. Dit attest dien je
steeds bij je te hebben. Vraag
het attest aan voor de specifieke
periode (ik doe telkens 9 mnd).
Als je meer dan 24 mnd aan 1
stuk gedetacheerd bent, heeft dit

Ik heb er een online platform
waar ik maandelijks volgende
zaken upload voor de Belgische
werknemers die de maand ervoor in Fr gewerkt hebben:

invloed op je sociale bijdragen.
Zorg er ook voor dat iedereen die in onderaanneming
rijdt (of in opdracht van jou)
dit attest bij zich heeft.
Als werknemer ligt dit
iets complexer.
Mijn Belgische werknemers zijn
in België ingeschreven maar worden gedetacheerd naar Frankrijk.
(dit via site van RSZ, GOTOT =
tewerkstelling in het buitenland).
Op die site vraag je voor hen een
A1 attest aan.

-

Een lid-loonwerker vult aan:
•

Bij AVATS (all vat services ,
Boeschepe) heb ik een mandaat
lopen waar zij aangesteld zijn als
vertegenwoordiger van ons in
Frankrijk (tov Franse arbeidsinspectie) (=verplicht!)

-

Arbeidscontract (in het
Frans vertaald)
Loonfiche (in het frans,
op te vragen bij je sociaal bureau).
Medische fiche
(heb ik enkel voor mijn vaste)
Kopie identiteitskaart
A1 attest (zie bovenstaande)
Vooraangifte (SIPSI) (site van
arbeidsinspectie FR waar je
alle gegevens voor de start
van je werken doorgeeft).
Uurroosters
…

Bij arbeidscontrole zijn de boetes
niet mals (gemiddeld 2000€/pp/
per ontbrekend document).
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FINANCIEEL

Welk BTW-tarief voor het

UITLENEN VAN EEN TRACTOR
We krijgen regelmatig vragen van leden die twee ondernemingsnummers hebben, meestal is het een eenmanszaak en daarnaast bestaat er ook een vennootschap. Het gebeurt dan wel eens dat de landbouwvoertuigen
worden gebruikt door de vennootschap, terwijl ze zijn ingeschreven door de eenmanszaak. Anderzijds gebeurt
het ook al wel eens dat een tractor of landbouwvoertuig in panne valt, en dat je het voertuig gebruikt van een
collega. Hoe moet dit dan geregeld worden, en meer nog; welk BTW-tarief moet gebruikt worden ?

De substantiële vraag is dan ook:
is een tractor uitlenen ook een land
bouwdienst? Landbouwdiensten
genieten het verlaagde btw-tarief
van 6%. Geldt dat ook voor het uitlenen
van materiaal dat gebruikt wordt voor
die landbouwdiensten? Het Hof van
Cassatie sprak zich hier onlangs
over uit...

Landbouwdiensten en 6% btw
Welke diensten zijn dat? Kortweg gaat
het dan om bebouwingswerkzaamheden en oogst- en teeltwerkzaamheden.
Al deze diensten zijn onderworpen aan
het verlaagde btw-tarief van 6%.
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Wat valt er niet onder?
Kortweg, grondverzet, de aanleg
en het onderhoud van tuinen, en
diensten met betrekking tot dieren,
behalve dan de dieren van een
typisch landbouwbedrijf (een
hondenkapsalon verricht dus geen
landbouwdienst).

Uitlenen van materiaal?
Landbouwer of loonwerker
verhuurt zijn tractor? Dat is inderdaad de beoogde situatie. De tractor
zelf wordt in principe wel gebruikt
voor landbouwdiensten, maar is de
verhuur ervan dan gelijkgesteld?

Cassatie schept klaarheid. Het verlaagde
btw-tarief van 6% is beperkt tot landbouwdiensten zelf. Het ter beschikking stellen
van materiaal om landbouwdiensten mee te
verrichten, is zelf dus geen landbouwdienst
(Cassatie, 24.06.2020) .

Alleen de effectieve landbouw
diensten zelf genieten het verlaagde
tarief van 6% btw. Het uitlenen van
materiaal om een landbouwdienst
mee te verrichten, is op zichzelf
m.a.w. geen landbouwdienst en is
dus uitgesloten van het 6%-tarief. l

