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NOTA 
Van: Hans De Schutter   

Aan:  leden groene kring Datum: 14 april 2020 

 

BETREFT: INFORMATIENOTA CORONA 

1. Inleiding 

Sinds het uitbreken van de Corona-crisis zijn er regelmatig aanpassingen in wetgeving en maatregelen gebeurd. 
Via deze nota geven we graag een stand van zaken van de situatie op dit moment. 

2. Cruciale sector 

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen, is land- en tuinbouw erkend als cruciale sector. Ook 
de toelevering van landbouw en afnemers zijn erkend als cruciale sector. De land- en tuinbouw zou dus geen 
logistieke problemen mogen ondervinden.  

3. Arbeid en tewerkstelling 

3.1. Seizoensarbeid 

Het Kernkabinet heeft beslist om in 2020 het aantal dagen dat iemand seizoenarbeid kan verrichten, te 
verdubbelen. In de landbouw worden de 30 dagen opgetrokken naar 60 dagen. De normale seizoenregeling in 
de tuinbouw van 65 dagen wordt 130 dagen en de bijzondere regeling voor bepaalde sectoren van 100 dagen, 
wordt verhoogd tot 200 dagen. De verhoging van het quotum aan dagen heeft een impact op de teller in 
Dimona en op het tijdelijk verblijf van seizoenpersoneel. Hierover zijn ondertussen afspraken gemaakt. 

3.1.1. Dimona 

De inzet van seizoensarbeid kan gemonitord worden via dimona en bijhorende tool Green@work. In deze tool 
wordt weergegeven hoeveel dagen iemand al in seizoensarbeid gepresteerd heeft, en hoeveel dagen er nog 
overblijven. Het aantal dagen beschikbare arbeid is ondertussen aangepast aan de nieuwe afspraken over de 
termijn van seizoensarbeid. In plaats van 65 dagen in tuinbouw, rekent de teller nu dus met 130 dagen. 

3.1.2. Tijdelijk verblijf 

Seizoenarbeiders uit andere Europese landen die naar België komen om te werken, moeten zich aanmelden bij 
de gemeente waar ze zullen verblijven. Hiervoor krijgen ze een Aankomstverklaring (Bijlage 3) en een melding 
van aanwezigheid (Bijlage 3TER). Deze documenten zijn 90 dagen geldig. Door het uitbreiden van de termijnen 
van seizoensarbeid kan deze periode van 90 dagen overschreden worden. De diensten van Binnenlandse Zaken 
hebben toestemming gegeven om een nieuwe melding van aanwezigheid (bijlage 3TER) te voorzien voor 
personen waarbij de verblijfsperiode van 90 dagen overschreden gaat worden. Hiervoor dient alleen een 
eenvoudige aanvraag bij de gemeente te gebeuren. De betrokken persoon moet zich niet meer fysiek 
aanmelden bij de gemeentelijke diensten. Een aanvraag via mail volstaat met een kopie van het paspoort. De 
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aankomstverklaring en de bijlage 3TER mogen via mail teruggestuurd worden aan de werkgever. Binnenlandse 
zaken heeft de gemeenten hierover al geïnformeerd. 

3.1.3. Inschakeling technisch werklozen als seizoensarbeider 

Om het tekort aan (tijdelijke) arbeidskrachten op te vangen, kunnen tijdelijk werklozen instappen in het 
systeem van seizoensarbeid. Hierbij behouden ze 75% van hun daguitkering technische werkloosheid, inclusief 
de corona-dagpremie van € 5,63. Naast het behoud van dit deel van de uitkering draaien ze dan mee in het 
systeem van seizoensarbeid met plukkaarten. Ook bruggepensioneerden, werknemers die in een vorm van 
tijdskrediet bevinden (vb ouderschapsverlof) kunnen onder dezelfde voorwaarden worden ingeschakeld. Meer 
info via https://www.vdab.be/helpdeoogst 

Voor studenten die zich geroepen voelen zijn er 2 opties: werken via de (verdubbelde) plukkaartregeling of 
werken via de regeling studentenarbeid. In de regeling studentenarbeid is er een beperking van 475 uur per 
jaar. Voor de periode van 1 april t.e.m. 30 juni is er beslist dat de gepresteerde uren niet meegeteld worden in 
deze 475 uur. De sociale bijdrage die een werkgever moet betalen bovenop het loon, blijft beperkt tot 5,43% 
op het loon aan 100%. Er zal door de overheid voor gezorgd worden dat betrokken studenten kind ten laste 
kunnen blijven van hun ouders en dat er ook geen negatieve impact is in verband met de verder toekenning 
van de kinderbijslag of het behoud van een studietoelage. 

3.1.4. Europese Commissie ondersteunt vrij verkeer van seizoenarbeiders 

De Europese commissie heeft aanbeveling opgesteld voor het vrij verkeer van arbeidskrachten met essentiële 
beroepen. Arbeidskrachten in de voedingssector en seizoenarbeiders in land- en tuinbouw staan op de lijst van 
essentiële beroepen. 

De aanbevelingen zijn helaas niet bindend voor de lidstaten, maar geven wel een Europese houvast. De extra 
aandacht voor het vrij verkeer van seizoenarbeiders is daarom positief en onderstreept het belang ervan. 

Het ophalen van seizoenarbeiders aan bijvoorbeeld de luchthaven is een noodzakelijke verplaatsing. Er wordt 
wel aangeraden om een bewijs mee te nemen dat je seizoenarbeiders gaat oppikken (bv certificaat, ingevulde 
plukkaarten, vluchtgegevens) en bij eventuele controle vermelden dat de werknemers hier zijn voor werk in 
een vitale sector. Er wordt ook aangeraden om met maximum 2 mensen in een wagen te rijden. 

Ook groepen seizoenarbeiders die met de wagen komen zijn verplicht met maximum 2 personen in 1 wagen te 
zitten. Er zijn voorstellen gelanceerd om groepen seizoenarbeiders als gezin te beschouwen, vermits ze een 
langere periode samen wonen en werken. In dat geval zou deze regel versoepeld worden. Voorlopig is hier 
echter nog geen akkoord rond. Om seizoenarbeiders vlotter de grenzen te laten passeren, is er een document 
beschikbaar via https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-
steken-voor-het-werk. 

3.1.5. Zelfstandigen als seizoenarbeid 

Zelfstandigen die hun zaak hebben moeten sluiten kunnen aan de slag als seizoenarbeider. Hierbij behouden ze 
het recht op de hinderpremie. Zelfstandigen die gebruikmaken van een overbruggingsrecht zijn hiervoor echter 
uitgesloten. Spreek dus goed af met zelfstandigen die zich aanbieden. 

3.2. Vrijwillige overuren 

Werknemers die vandaag reeds werken in de land- en tuinbouw kunnen een aantal extra uren  presteren in het 
tweede kwartaal 2020 (120 uren). De mogelijkheid zal voorzien worden om deze uren onmiddellijk uit te 
betalen, zonder dat die later moeten worden gerecupereerd. De precieze omkadering hierrond moet nog 
gecommuniceerd worden. 

3.3. Versnelde inschakeling nieuwkomers en mensen met migratie-achtergrond 

Om de piek naar arbeid in bepaalde sectoren zo goed mogelijk op te vangen, is er een samenwerking gestart 
tussen de Agentschappen Integratie en Inburgering en VDAB. Vacatures voor niet-ingevulde arbeid tijdens de 
Corona-crisis worden door VDAB bezorgd aan de agentschappen. Zij staan in voor een eerste selectie en wijzen 
mensen met migratieroots door naar VDAB. Door de voorselectie kan VDAB mensen sneller naar de juiste job 
leiden. 

https://www.vdab.be/helpdeoogst
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-steken-voor-het-werk
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-steken-voor-het-werk
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3.4. Werkers 

De diensten van Werkers blijven ondersteuning bieden om personeelstekorten op te vangen. Bovenop hun 
dagelijkse werking voorzien ze een platform om seizoensarbeid tussen bedrijven te promoten. Hierbij wordt er 
geprobeerd om bedrijven met te veel en te weinig werknemers elkaar te laten aanvullen. Meer info via 
https://www.werkers.be/corona-crisis. 

4. Steunmaatregelen 

Ondertussen zijn er ook al een aantal steunmaatregelen opgesteld, vooral op lokaal niveau. Vanuit de lidstaten 
worden er ook Europese steunmaatregelen voor land- en tuinbouw gevraagd maar hier is momenteel nog geen 
concrete invulling van bekend. 

4.1. VLAIO-compensatiepremie 

In aanvulling van de hinderpremie van 4.000 euro voor bedrijven die de deuren verplicht moesten sluiten, is er 
nu ook een compensatieregeling voor bedrijven die een groot omzetverlies hebben als gevolg van de 
maatregelen. Het gaat om bedrijven die niet verplicht hebben moeten sluiten en een omzetverlies hebben van 
minstens 60% in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het gaat om een algemene 
premie voor alle ondernemingen, ook buiten land- en tuinbouw. Meer info via 
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voor-ondernemers-met-zwaar-omzetverlies 

4.2. Waarborgregeling 

Bedrijven die kampen met financiële problemen kunnen rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke 
waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De waarborg is toegankelijk voor 
bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider. De aanvrager moet 
kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt zoals een omzetdaling of het niet tijdig 
kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt 
voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag. 

4.3. Financiële regeling tussen overheid en bankensector 

Er is een akkoord om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Het is de bedoeling 
om te voorkomen dat bedrijven en zelfstandigen die voor de coronacrisis geen financiële problemen hadden, 
nu in de problemen zouden komen. 

 De volgende maatregelen zijn afgesproken: 

• De financiële sector engageert zich ertoe om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als 
hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis, uitstel 
van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten; 

• De federale overheid zal een garantieregeling instellen voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met 
een maximale periode van 12 maanden, die de banken verstrekken aan levensvatbare niet- financiële 
bedrijven en zelfstandigen. 

Het gaat over een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro. Alle nieuwe bijkomende kredieten en 
kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (met uitzondering van herfinancieringskredieten) die 
tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, vallen onder de garantieregeling.  Als er verliezen zijn, wordt 
de eerste 3% aan verliezen door de financiële sector gedragen. 

4.4. Versnelde uitbetalingen 

De Vlaamse overheid voorziet in versnelde uitbetalingen om de liquiditeitspositie op land- en 
tuinbouwbedrijven te ondersteunen. 

De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en 
afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke 
dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald. 

https://www.werkers.be/corona-crisis
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voor-ondernemers-met-zwaar-omzetverlies
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Verder zijn er op 30 maart nog een aantal van de premies uitbetaald. Het gaat onder andere om de 
vergroeningspremie, premie jonge landbouwer en het saldo van de basisbetaling. 

De schadedossiers van de droogte in de zomer van 2018 worden versneld uitbetaald. Er wordt verwacht dat 
het grootste gedeelte van de dossiers die nog niet zijn afgewerkt ten laatste einde juli 2020 worden uitbetaald. 

4.5. Noodfonds sierteelt 

De sierteeltsector kreeg als 1 van de eerste sector klappen als gevolg van de Corona-crisis. De Vlaamse regering 
heeft aangegeven een noodfonds op te richten. De precieze invulling zal komende dagen en weken duidelijk 
moeten worden. 

5. Overige maatregelen 

5.1. Uitstel indiendatum verzamelaanvraag 

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag is opgeschoven naar 15 mei 2020. Dit geeft ruimte om 
zonder verlies aan premies toch op een veilige manier de verzamelaanvraag tijdig in te dienen. 


