ALS OEKRAINER AAN HET WERK – ALGEMENE INFO
Kan je als Oekraïner aan de slag in België?
Jazeker! Dit kan door 'tijdelijke bescherming' aan te vragen. Dit is een apart statuut dat België in het
leven heeft geroepen als reactie op jullie situatie in Oekraïne. Nieuwkomers met dit statuut hebben recht
op huisvesting, sociale zekerheid en krijgen toegang tot de arbeidsmarkt. In België werken is dus mogelijk
en dit zonder wachttijd te doorlopen.
Hoe kan je werk vinden?
Als je snel een job wil vinden in Vlaanderen, moet je je inschrijven als werkzoekende bij VDAB.
Wat is VDAB?
VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen. Zij zijn dé experts om
je te begeleiden naar werk.
Waarvoor kan je bij VDAB terecht?
Als je op zoek bent naar werk, kan je je bij VDAB inschrijven als werkzoekende. Zij helpen je vervolgens
in jouw zoektocht naar werk.
VDAB organiseert ook gratis taalcursussen en beroepsopleidingen.
Waar kan je terecht om je in te schrijven als werkzoekende?
Online (www.vdab.be), telefonisch (gratis nummer 0800 30 700) of in een kantoor.
Je moet je inschrijven waar je woont, niet waar je wil werken. Het kantoor van Sint-Truiden vind je op
volgend adres: Nijverheidslaan 1, 3800 Sint-Truiden

Openingsuren van het kantoor in Sint-Truiden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9:00 - 12:00u | 13:00 - 16:00u
9:00 - 12:00u | 13:00 - 16:00u
9:00 - 12:00u | 13:00 - 16:00u
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Wat heb je nodig bij je inschrijving?
Je hebt jouw rijksregisternummer nodig. Deze vind je op jouw verblijfskaart
Wat gebeurt er na inschrijving?
Na inschrijving stuurt VDAB jou vacatures door. Zorg er dus zeker voor dat de doorgegeven
contactgegevens correct zijn. Je kan ook zelf vacatures raadplegen via de website.
Daarnaast ontvang je ook brieven en e-mails met interessante informatie.
Als je niet goed Nederlands spreekt, neem je tijdens jouw eerste gesprek best iemand mee die kan
vertalen. Voor een volgend gesprek regelt VDAB dan vervolgens een tolk.
ALS OEKRAINER AAN HET WERK IN DE LAND- EN TUINBOUW - SYSTEEM PLUKKAART
Kan je als Oekraïner werken in de fruitsector?
Ja dat kan! Sint-Truiden is de fruitstad bij uitstek
en bijgevolg zijn er in deze sector veel
tewerkstellingsmogelijkheden. Zeker nu het pluken oogstseizoen aan het opstarten is, zoeken
heel wat bedrijven uit de land- en tuinbouw
helpende handen.
Kan je voorzichtig werken, ben je zelfstandig en
flexibel? Dan kan jij je steentje bijdragen.
Niet alleen plukken, maar ook sorteren en
inpakken kunnen tot je taken behoren.
Hou er rekening mee dat de job fysiek zwaar kan zijn en dat je werkuren variëren afhankelijk van de teelt
en de weersomstandigheden.
Welk contract heb je als seizoenarbeider?
Als seizoenarbeider werk je met dagcontracten en krijg je een gelegenheidsformulier. Daarnaast ontvang
je ook een plukkaart. Elke ingevulde dag op je plukkaart komt overeen met een dagcontract.
De werkgever beslist elke dag opnieuw wie hij aanwerft, zonder daarvoor een schriftelijke
arbeidsovereenkomst op te stellen. Een opzeg of contractbeëindiging is niet nodig.
Je krijgt tijdens je eerste werkdag als seizoenarbeider een plukkaart van je werkgever. Ga je aan de slag
bij een andere werkgever? Dan neem je je plukkaart mee. Zo heb je een duidelijk beeld van hoeveel
dagen je als seizoenarbeider werkt per jaar
Hoeveel dagen mag ik als seizoenarbeider werken?
Je kan als seizoenarbeider in de landbouw (akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij) 60
dagen helpen en in de tuinbouw (kweken van groenten, vruchten, bloemen, sierheesters-en bomen,
potplanten, zaden en bloembollen) 100 dagen.
Hoeveel uur mag ik als seizoenarbeider werken?
Je mag tot 11 uren per dag en 50 uren per week werken, ook op zaterdag.
Wat verdien ik als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw?
Je minimum-uurloon is afhankelijk van de subsector waarin je werkt.
SUBSECTOR
Groenteteelt

minimum-uurloon (Bruto)
9,69 euro/uur

Fruitteelt

9,69 euro/uur

Bloementeelt

10,59 euro/uur

Landbouw

9,89 euro/uur

Champignonteelt

10,46 euro/uur

Boomkwekerij

11,86 euro/uur

Bosboomkwekerij

11,77 euro/uur

Vlas of hennep

13,57 euro/uur

Je werkgever moet minstens dit minimumloon betalen, maar mag je uiteraard ook meer betalen.
Je werkgever houdt 11,11% bedrijfsvoorheffing af op je loon. Krijg je een loon van bijvoorbeeld 12 euro
per uur, dan ontvang je 10,67 euro per uur (12 euro min 11,11% bedrijfsvoorheffing).
Op het einde van de maand ontvang je een loonbrief. Tot 30 juni 2022 kan je werkgever je loon cash
betalen. Je ontvangt hiervan een kwitantiebewijs dat je moet tekenen voor ontvangst. Vanaf 1 juli moet
je beschikken over een rekeningnummer.
Voor je personenbelasting worden je inkomsten als seizoenarbeider op jaarbasis bij je andere verdiensten
geteld.
Moet ik mijn activiteit als seizoenarbeider doorgeven aan de belastingen?
Ja, het jaar nadat je als seizoenarbeider werkte, moet je een fiscale aangifte doen.
Woon je niet in België? Dan moet je geen fiscale aangifte te doen. Er is wel één uitzondering: verdiende
je meer dan 70% van je totale inkomen in België als seizoenarbeider? Dan doe je wel best het jaar nadat
je als seizoenarbeider werkte een fiscale aangifte. Zo krijg je een deel van de bedrijfsvoorheffing terug.
Krijg je een leefloon - O.C.M.W.-steun?
Dan moet je het OCMW op de hoogte brengen. Jouw leefloon of andere steun wordt verrekend op basis
van de inkomsten van seizoenarbeid.
Er is een mogelijkheid tot cumulatie van de OCMW-steun met een beperkt toegelaten inkomen. Je kan
dan best hierover informeren bij het OCMW die jouw leefloon uitkeert.

ALS OEKRAINER AAN HET WERK ALS WIJKWERKER
Wat is wijk- werken?
Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog
niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige
werkomgeving dicht bij huis.
Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand
thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf.
Hij wordt daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. Na maximaal 12 maanden volgt dan een nieuwe stap
in de begeleiding naar werk.
Hoeveel uren mag je werken als wijkwerker?
Als wijkwerker mag je maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dat gedurende
maximaal 12 maanden.
Voor wie?
Als wijk- werker moet je aan enkele voorwaarden voldoen:
• Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.

•
•
•
•

Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of u bent een leefloongerechtigde
Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
Je wilt je vaardigheden bijschaven.
Je bent in staat om zelfstandig te werken.

Hoe wijk- werker worden?
Neem contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt. Jouw VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken
de beste stap voor jou is in jouw traject naar werk. Zo ja, legt hij een aantal afspraken met je vast in een
afsprakenblad.

