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Libramont. Van 28 tot 31 juli 2017 gaat de 

Landbouwbeurs van Libramont door op de site 

van Libramont en Demo Forest op 1 en 2 augustus, 

midden in het bos van Bertrix. Landbouw-Service 

organiseert op maandag 31 juli 2017 de studiedag 

voor loonwerkers. Snel inschrijven is de boodschap 

om bij te blijven met de evoluties in de sector.

Noteer nu alvast: 15 december 2017 in Londerzeel: 

algemene vergadering en nationaal congres van 

Landbouw-Service. Uw aanwezigheid is daar zeker 

gewenst. De bestuursmandaten voor de komende 

vier jaar worden er immers vastgelegd. Alle leden 

kunnen zich verkiesbaar stellen voor de deelsectoren 

van Landbouw-Service: landbouwloonwerk (1), loon-

sproeien en sproeistoffenhandel (2), mestvoerders 

en mesthandel (3) en veevoedersector (4). Daarnaast 

gaan we onder meer in op volgende onderwerpen:

• H;5 iI K6?@L;MFNP5DQi75 ;C=5=66? C59 @5 I9D695-

gische oefening om de werking naar te toekomst te 

verbeteren en te intensifiëren.

• K6?@L;MFC6DE95?R F69 iI @5 5Q;<M9i5 ;S @5 <6?@-

bouwmarkten.

• TiQ5DIiUi769i5 Q6? 859 <;;?F5DER F5<E5 679iQi95i95?
gaan loonwerkers in de toekomst uitvoeren, moe-

ten de bedrijven investeren in nieuwe dienstverle-

ning om hun klanten te behouden.

• XSQ;<=i?= Q6? L5@DiYQ5?R @5 8Mi@i=5 =5?5D69i5
wenst de activiteiten over te dragen naar de nieu-

we generatie, maar welke stappen moeten daar 

best voor genomen worden.

De voorbije weken heeft Landbouw-Service sociale 

onderhandelingen gevoerd in het paritair comité 

voor technische land- en tuinbouwwerken (PC 132).  

Op 12 juni 2017 werd dan ook een sociaal akkoord 

gesloten. De lonen zullen stijgen met 0,6 % in juli 

2017 en met 0,5 % in januari 2018. Deze verhogingen 

passen volledig in het afgesproken interprofessione-

le akkoord, dat voorziet in een maximale loonmarge 

van 1,1 % voor de periode 2017-2018. Voor onze 

bedrijven is flexibiliteit een zeer belangrijk begrip. 

Als onze werknemers 7,6 uren per dag moesten 

werken, dan komen we alvast in de problemen met 

de seizoenen. De cao “flexibiliteit” werd dan ook 

ondertekend.  U leest er meer over in deze editie 

van Landbouw-Service.

Verder op sociaal vlak werd invulling gegeven aan 

het zogenaamde plan voor eerlijke concurrentie in 

de land- en tuinbouwsector, dat op 17 februari 2017 

ondertekend werd. Er werd reeds onderhandeld over 

de hoofdelijke aansprakelijkheid en het afschaffen 

van de plicht voor de controle op sociale en fiscale 

schulden van onderaannemers bij werken in onroe-

rende staat.  Dit wordt zeker vervolgd.

We wensen u aangename oogstwerkzaamheden toe 

en verwachten u in Libramont !
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E-mail : Info@cofabel.be

JOHN DEERE-MAAIDORSERS VAN DE T-SERIE

lmnopq rssmtuvxnvx ysl tn z{xnvmn |}~�
De nieuwe T-serie biedt niet alleen tot 15% meer prestatie vergeleken met zijn voorganger. 
Deze concurreert tevens met kleine en middelgrote hybride maaidorsers! En beter nog:
De prestatie komt samen met een uitstekende brandstofef  ciëntie en kwaliteit 
van stro en graan. Dit is allemaal te danken aan het grote effectieve scheiding- en 
zevenkastoppervlak en de unieke gewasstroom. De T560 biedt 6-schudderprestatie 
in een compact formaat van 3,30 m dat tot 40 km/u voortbeweegt op rupsbanden! 
De nieuwe T-serie: Eenvoudig schudder 2.0! 
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John Deere
6-schudder 

van de T-serie*

Concurrent 2***Concurrent 1**

4,0 m²

2,5 m²

GROOTSTE EFFECTIEVE SCHEIDINGSOPPERVLAK

GROOTSTE ZEVENKAST

GROOTSTE LOSCAPPACITEIT IN ZIJN KLASSE

RUPSBANDEN EN 40K

CONNECTED COMBINE

1,9 m²

www.JohnDeere.be
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C O L O F O N

Landbouw-service

“Landbouw-Service” is een 
periodieke nieuwsbrief voor 
de leden van de Nationale 
Centrale Landbouw-Service,
de enig erkende beroepsver-
eniging voor aannemers van 
land- en tuinbouwwerken, 
loonsproeiers, handelaars in 
veevoeders en in meststoffen.

Copyright: Nationale Centrale 
Landbouw-Service is niet 
aansprakelijk voor het gebruik 
van de informatie in deze 
publicatie. Citeren mag mits 
bronvermelding.

Verantwoordelijke uitgever: 
Johan Van Bosch,  
Algemeen Secretaris 
Nationale Centrale 
Landbouw-Service,  
Gasthuisstraat 31 B2, 
1000 Brussel, 
T 02 274 22 00,
F 02 400 71 26
e-mail: 
landbouwservice@sectors.be
BTW-nummer  
BE0410.344.444
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en met 31/12/2018, uitgezonderd de 

uitvoerings-CAO van de flexibili-

teit die loopt tot 30/9/2019.

Koopkracht

¥�  ¡¤¡¢£ ¤ ¦§¨� �� ©�ª������� «©���¬�
en effectieve lonen) verhoogd met 0,6%.  

Op 1/1/2018 is er een verhoging van de 

brutolonen (barema en effectieve lonen) 

met 0,5%. Deze verhogingen passen in het 

afgesproken interprofessionele akkoord, 

dat voorziet in een maximale loonmarge 

van 1,1 % voor de periode 2017-2018.

Eindejaarspremie
®� ��¬� ����¯ �� ���°����±���� ª§�©���-

ling eind 2017 een jaarlijkse indexering, 

voor wat de gedeeltelijke compensatie 

betreft van het niet-indexeren in het ver-

leden bekijken de partijen samen in het 

Sociaal Fonds wat de financiële ruimte is 

die kan worden besteed voor het optrek-

ken van het plafondbedrag.  Dit gebeurt 

in ieder geval zonder de werkgeversbij-

drage op te trekken.

Scheidingvergoeding
²� ³���� °´³�§�§�±°���±���§�± µ����
afgeschaft vanaf 1/7/2017.

Sociaal Overleg
²� ���©����� �� �� µ���±����°��±�-

nisatie zullen onderzoeken op welke 

wijze een betere informatie kan wor-

den gewaarborgd voor de werknemers 

uit bedrijven die geen sociale verkie-

zingen kennen (dus voor bedrijven die 

gemiddeld minder dan 50  werknemers 

op jaarbasis tewerkstellen). Een tech-

nische werkgroep zal in de looptijd van 

deze cao concrete voorstellen uitwerken 

zoals: info rond cao 90 (bonusplannen), 

2de pijler (aanvullend sectorpensioen), 

data stortingen jaarlijks verlof, solida-

riteitsluik van de 2de pijler (aanvullend 

sectorpensioen), …

Vorming
®� µ���� ������ ±�µ���� ¬�� �� ���-
mingsinstituten van de groene sectoren 

(Landbouw, Tuinbouw, Tuinaanleg en 

Technische Land- en Tuinbouwwerken) 

voor het open aanbod en specifieke ini-

tiatieven voor de sector waar moge-

lijk. Specifieke aandacht zal ook gaan 

naar het in kaart brengen van de infor-

mele vorming die plaatsvindt in de 

bedrijven. Verder onderzoek ook over 

het mogelijks beter begeleiden van de 

bedrijfsbezoeken.

2de pensioenpijler
²� ���©����� ³����� ��� ���³�±§�±
gevraagd van de bijdrage voor het aan-

vullend sectorpensioen voor de werkne-

mers, ze vroegen in concreto een verho-

ging van 1,85 % naar 2 % voor de pensioe-

nen van de werknemers.  Evenwel is onze 

sector in een sectorpensioen gestapt, 

samen met de andere twee paritaire 

comités uit de groene sector, met name 

PC 144 (landbouw) en PC 145 (tuin-

bouw).  Tot op heden zijn de bijdragen 

die in die twee paritaire comités betaald 

worden lager dan in PC 132.  Dat bete-

kent dat deze nog een inhaalbeweging 

moeten doen vooraleer ze aan onze 1,85 

geraken.

Van zodra de 2de pijlerfondsen van 

Landbouw en Tuinbouw hun bijdrage ver-

hogen naar 2% zal ook de sector 132 deze 

verhogen, de verhoging in de andere fond-

sen is echter een absolute voorwaarde.

Bestaanszekerheid bij 
economische werkloosheid
®�� ��´³�§°´³� µ���±���� ��¬� °�¬��
om op korte termijn een zicht te krijgen 

op de toepassing in de sector en eventu-

ele maatregelen voor te stellen.

Op 13 juni 2017 hebben de sociale partners van het paritair comité voor technische land- en 

tuinbouwwerken een sociaal akkoord ondertekend.  Het akkoord is in overeenstemming met 

het interprofessioneel akkoord van 2017-2018 wat de maximale loonnorm van 1,1% betreft, en 

houdt rekening met de economische situatie van de sector.

2017-2018
Sociale onderhandelingen  
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Verlenging cao’s
²� ´��¶° �§� µ����� ������±� §� ³�� ���§±
akkoord worden verder verlengd tot 

31/12/2018, uitgezonderd de cao flexibi-

liteit die verlengd wordt tot 30/9/2019 en 

de cao SWT (brugpensioen) die verlengd 

worden tot de maximaal toegestane 

duur.   
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naar het werk en wordt onderweg 

aangereden door een auto, hij loopt 

een breuk op en kan twee maanden niet 

komen werken. Of nog: een werknemer 

botst met zijn auto tegen een boom een 

paar straten nadat hij het bedrijf verla-

ten heeft, hij wordt afgevoerd naar het 

ziekenhuis en moet er twee nachten blij-

ven.  Wist u al dat dergelijke ongevallen – 

op weg naar en van het werk – aangege-

ven moeten worden aan de arbeidsonge-

vallenverzekeraar van u als werkgever? 

Uw werknemer heeft een  
ONGEVAL OP WEG NAAR OF VAN HET WERK

 WAT DEKT DE ARBEIDS-
 ONGEVALLENVERZEKERING?

Ook arbeidswegongevallen
®�� ���§° ��©�§�°��±������� ±��¯� �§��
alleen dekking voor ongevallen die zich op 

het werk voordoen, maar ook voor onge-

vallen die zich op de weg naar en van dat 

werk voordoen, tenminste voor zover het 

om de ‘normale’ arbeidsweg gaat; de dage-

lijkse omweg langs de crèche kan daar 

nog toe behoren, maar een omweg van 30 

km via de schoonmoeder in principe niet. 

Alleen lichamelijke schade
®�� ���§° ��©�§�°��±������� ���±����
eventuele werkonbekwaamheid.  De eer-

ste maand moet u als werkgever voor-

schieten en betaalt de verzekeraar terug 

aan u (voor 90%), daarna stort de verze-

keraar zelf aan de werknemer.  Verder 

vergoedt hij ook de medische kosten.  

Andere dan lichamelijke schade, zoals 

schade aan de auto of fiets, wordt wel 

niet vergoed. 

 HOE EEN (WEG)ONGEVAL 
 AANGEVEN?

Plicht werkgever
¸�� §° �� µ���±���� �§� ���� �� ���±§¯��
van het ongeval moet zorgen.  Het gaat 

immers niet alleen om ‘uw’ verzeke-

> � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �

Als één van uw werknemers een verkeersongeval heeft op weg 

naar of van het werk, wordt dan zijn/haar eventuele schade 

vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar? Waarop moet er 

gelet worden in dit verband?



SMART FARMING NU EXTRA AANTREKKELIJK!
¹º »¼½¾¼¿ ÀÁÂÃÄÅ Æ ÄÇ ÈÄÉÊºÅÈÇÉ ËºÉ ºÌºÍÉÅÄÇÎÃº ÁÁÏÐÅÄÑÒÄÏÊ ÓÂ Ðº ÔÁÁÄÁÇÕ ¹º ÀÓÌÄÉÅÓÏÄÎ ÁÁÏÇÉÈÅÄÏÊ ËºÉ ÖÀ×ØÙÀ ÓÂÉÄº
 garandeert het grootste gebruiksgemak. Nu voor een heel bijzondere actieprijs! 2000 Euro voordeel met bovendien 

100 Euro voordeel per zaairij, ÔÓÁÌÇ ÚÄÑ ÁÌÌº »¼½¾¼¿ ÔÁÁÄËÁÎÃÄÏºÇÕ ÛÓÓÅ ÇÏºÌÌº ÚºÇÌÄÇÇºÅÇÜ

ÌºËÍen.com

SAPHIR 8 MET 

EXTRA VEEL 

VOORDEEL!

Voor meer informatie, contacteer uw LEMKEN dealer in de buurt of uw Area Sales Manager van LEMKEN:

Stijn Vercauteren, Mob: + 32 474 97 46 22, Email: vercauteren@lemken.com
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Nalaten of weigeren een arbeids(weg)

ongeval aan te geven, kan zelfs strafrech-

telijk gesanctioneerd worden.  Bovendien 

haalt het toch niks uit om het niet te 

doen, want de wet laat ook toe dat uw 

werknemer – achter uw rug – zelf aangif-

te doet.  De gegevens van de verzekeraar 

moeten in het arbeidsreglement staan. 

Arbeidswegongevallen hebben in princi-

pe geen invloed op uw premie. Ze worden 

weliswaar vermeld in uw schadestatis-

tiek, maar doen uw premie niet stijgen.  

Ongevallen op het werk zelf kunnen uw 

premie wel doen stijgen.

Taak werknemer
²� ���¦������� ��©�§�°��±������� ¦��
vaak helemaal uitvlooien of het ongeval 

wel echt op de weg naar of van het werk 

gebeurd is.  Daarom is het belangrijk 

ß��§�� ��� ������ ����§¨ à§� ¯�ª�¶ §° ©§¨ ³�� �������°��±����· §° ³�� �§��°
verzekeraar die in principe de schade, ook de lichamelijke schade, zal ver-

goeden.  Toch kan ook in dergelijke gevallen een aangifte aan de arbeids-

ongevallenverzekeraar van de werkgever noodzakelijk zijn.  Vaak wordt er 

immers eerst een tijd gediscussieerd tussen de twee partijen over de vraag 

wie ‘in fout’ was bij het ongeval.  In afwachting van het antwoord op deze 

vraag, zal de arbeidsongevallenverzekeraar de werknemer dan al vergoe-

den voor diens lichamelijke schade, en die schadevergoeding desgevallend 

terugvorderen van de verzekeraar van de tegenpartij.  

±��ª§±�� ������±� «�§� �§�� ����¦����§¨�
gezien hoeven te hebben wat er gebeurd 

is, maar wel het waar en wanneer beves-

tigen).   

��� ªµ µ�����¬�� ��� «���§� ��� ���á
aanrijdingsformulier met precieze gege-

vens inzake tijd en plaats bezorgt en/of 

dat hij ook nog gegevens van mogelijke 

 TIP


