Extra maatregelen om voldoende arbeid te verzekeren
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De vraag naar extra arbeid voor de land- en tuinbouwsector is aangekomen b de verschillende regeringen.
Federaal minister van Economie en Werk Nathalie Muylle (CD&V) laat weten dat de regering de
tewerkstellingsperiode voor seizoenarbeiders verlengt van 65 dagen tot 130 dagen. Vlaams minister van Werk
Hilde Crevits (CD&V) heeft de VDAB opdracht gegeven om werkzoekenden prioritair naar de landbouwsector te
leiden. Er wordt bovendien onderzocht of het mogel k is om t del ke sector in één sector te combineren met
t del ke tewerkstelling in een andere sector.
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De landbouworganisaties trokken de afgelopen dagen aan de alarmbel. Heel wat buitenlandse seizoenarbeiders, vaak
afkomstig uit Oost-Europa, z n door de coronavirus terug naar huis getrokken, of beslissen niet naar België te komen. Ook de
beperkende maatregelen inzake grensverkeer doen de seizoenarbeiders afhaken. Dat zorgt voor een groot tekort aan
werkkrachten om de pieken in de voorjaarswerkzaamheden op land- en tuinbouwbedr ven op te vangen. Nochtans is land- en
tuinbouw, als producent van ons voedsel, van vitaal belang in deze coronacrisis.
Om aan de vraag van de land- en tuinbouwsector tegemoet te komen, hebben zowel de federale als de Vlaamse regering een
aantal b komende maatregelen getroffen. Federaal minister Muylle laat weten dat de tewerkstellingsperiode van
seizoenarbeiders, die normaal 65 dagen bedraagt, mag uitgebreid worden naar 130 dagen. “Met de lente voor de deur breekt
een heel drukke periode aan op land- en tuinbouwbedr ven. B na negen op tien van de tienduizenden arbeidskrachten in de
sector komt uit het buitenland. Om te voorkomen dat de sector zonder werkkrachten valt, hebben we de
tewerkstellingsperiode voor seizoenarbeid nu verdubbeld”, aldus de minister.
De regering onderzoekt daarnaast ook of t del ke werkloosheid in één sector kan worden gecombineerd met t del ke
tewerkstelling in een andere sector. Dat is een vraag van de hele agrovoedingsketen. Niet alleen in de landbouw, maar ook in
de voedingsindustrie, is de kans groter dat de voedselvoorziening in het gedrang komt door het gebrek aan personeel, dan
door het gebrek aan grondstoffen.
De Vlaamse regering wil ook de nodige inspanningen doen om de land- en tuinbouwsector te verzekeren van voldoende
personeel. “Ik heb de VDAB gevraagd om vacatures in land- en tuinbouw en in de voedingssector maximaal in te vullen en
sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs te leiden. Werkzoekenden in kritieke sectoren zullen prioritair
gecontacteerd worden om zich kandidaat te stellen voor de vele openstaande vacatures”, laat minister van Werk en Landbouw
Hilde Crevits weten.
VDAB laat weten dat het een campagne start om snel werknemers te vinden en doet een oproep aan 'gewone'
werkzoekenden, aan uitzendkrachten die plots zonder werk z n gevallen, aan studenten en zelfs aan mensen die door de crisis
t del k werkloos z n. Deze laatste categorie kan b verdienen onder beperkte voorwaarden, maar informeert zich daarover best

eerst goed b de RVA. "Het is voor de samenleving essentieel dat we deze sectoren draaiende houden", aldus woordvoerder
Joke Van Bommel. "Werkgevers kunnen de hashtag #COVID19 vermelden b hun vacatures. VDAB zal die dan priortair
behandelen."
Volgens minister Crevits is het cruciaal dat er voldoende werkkrachten voor de land- en tuinbouwsector - en b uitbreiding in
de hele voedingsketen - z n zodat de voedselbevoorrading op peil kan bl ven. “We staan voor de start van het oogstseizoen
van aardbeien, asperges, tomaten, paprika’s, enz. Er is een grote nood aan seizoenarbeiders in de pluk en de sortering, maar
door de coronacrisis z n die er niet. Vandaar deze maatregelen”, aldus nog de minister.
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