
 

INFORMATIEFOLDER VOOR DE 
WERKNEMER IN HET 
OOGSTEN VAN GROENTEN IN 
OPEN LUCHT  
 
(BLOEMKOOL, PREI, SPRUITKOOL…)  
 

(INFO VOOR VDAB EURES) 

 

ACTIVITEIT :OOGSTEN VAN GROENTEN IN OPEN LUCHT 

 

REGIO IN VLAANDEREN 

De groenteteelt in openlucht is vooral terug te vinden in West-Vlaanderen en in de regio rond Mechelen. Hier vind je 
teelten zoals prei, bloemkolen, courgette, spruitkolen, champignons enzovoort. In de provincie Limburg zijn ook heel 
wat bedrijven die asperges telen.  In Vlaams-Brabant ga je dan weer vooral witloof terug vinden.  

 

PLUKACTIVITEIT 

De oogst van de verschillende soorten groenten gebeurt op verschillende manieren en is heel afhankelijk van het 
product.  

 

Enkele voorbeelden: 

Oogsten van het product:    

- Bloemkool, sluitkolen, courgette: uitsteken en op de band of in de kist leggen 
- Spruitkool: afgesneden stam in oogstmachine steken 

 

Sorteren en marktklaar maken 

- Bloemkool/spruitkool: bladeren en product van mindere kwaliteit verwijderen van de sorteerband 
- Prei: pelen van prei en in de kist leggen 

 
Het is erg belangrijk om de instructies van de producent nauwkeurig op te volgen! 

 

FUNCTIEVEREISTEN 

- Er is geen voorkennis of studie nodig 
- Flexibel en gemotiveerd zijn 
- Geschikt zijn voor het uitvoeren van ( vaak ) repetitieve fysieke arbeid : zeker bij het plukken op de grond, is 

een goede fysiek nodig.  
- Zin voor nauwkeurigheid: oog voor kwaliteit en veiligheid 
- Regels en afspraken nakomen - opvolgen van werkinstructies 
- Werken in teamverband 
- Werken met personen van andere origine/ landen 
- Het werk vindt plaats in open lucht of in een loods 



PERIODE VAN HET WERK 

De werkzaamheden in de groenteteelt zijn afhankelijk van de teelt. Hieronder vind je een overzicht .  

 

Courgetten W-Vlaanderen Planten, onderhoud en oogsten en 
marktklaar maken (= sorteren 
grootte, kwaliteit) en opruimen (bv. 
plastic, T-tape, mini-koepels,...) 

Planten: april/mei - onderhoud - oogst 
juni tot augustus/september 

Bloemkolen 
(1e vrucht) 

W-Vlaanderen Planten, afdekken en oogsten Planten: april/mei - Afdekken: eind 
mei/juni -  Oogst: juni/juli 

Bloemkolen 
(2e vrucht) 

W-Vlaanderen Planten, afdekken en oogsten Planten: juni/juli - Afdekken: 
september/oktober - Oogst: eind 
september tot eind november 

Sluitkolen 
(witte/rode) 

W-Vlaanderen Planten, oogsten en marktklaar 
maken  

Planten: mei - Oogsten: 
oktober/november – Marktklaar 
maken: oktober/november (zonder 
bewaring), december/april (met 
bewaring) 

Prei (zomer) W-Vlaanderen Planten, oogsten en marktklaar 
maken  

Planten: februari/maart - Oogsten: 
juli/augustus 

Prei (herfst)  W-Vlaanderen Planten, oogsten en marktklaar 
maken  

Planten: april/mei - 
Oogsten: september tot november 

Prei (winter) W-Vlaanderen Planten, oogsten en marktklaar 
maken  

Planten: mei/juni - Oogsten: december 
tot april 

Spruitkool W-Vlaanderen Planten, toppen (onderhoud), 
oogsten en sorteren 

Planten: mei - toppen: 
september/oktober - oogsten: 
november/december 

Champignons W- & O-
Vlaanderen 

Oogsten (plukken)  Piek rond de feestdagen 

Witloof W-Vlaanderen 
en Vlaams-
Brabant 

Inzetten van de wortelen, oogsten 
en marktklaar maken 

Piek rond de feestdagen (voornamelijk 
oktober tot maart) 

Asperges Limburg Oogsten (steken)  Aanloop  begin/half april 

Piek rond mei/juni 

 
 
  



ARBEIDSVOORWAARDEN      

- Het gaat over een tewerkstelling als seizoenwerknemer (SWN). 
- In 2022 zijn er 100 arbeidsdagen mogelijk voor SWN. 
- Het gaat over dag contracten. 
- Het minimum uurloon bedraagt in 2022: 9,69 bruto euro/uur 

 

Er gebeurt een loonberekening per maand. Er gebeurt voor de belastingen een inhouding van 18,725%. Nadien 
moeten geen belastingen meer betaald worden.  Tenzij dit door je werkgever anders wordt uitgelegd.     

Je krijgt als seizoenwerknemer elke maand een kopie van de loonberekening.  

 

Bemerking : als je meer dan 70% van je totale beroepsinkomen ( verdiend in België én in jouw thuisland ) in België 
verdiend hebt, heb je er belang bij om het jaar nadien toch een fiscale aangifte in België in te dienen. Je krijgt dan een  
gedeelte terug van de belastingen.     
 

- Als er meer dan 50 dagen gewerkt zijn, wordt het jaar nadien een eindejaarspremie betaald van 200 euro 
door het Waarborg - en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf.  Deze premie wordt betaald het jaar volgend 
op het seizoen. Geef jouw adres in jouw thuisland en je rekeningnummer door aan het Sociaal Fonds 
Tuinbouw als je deze premie wil ontvangen.  
 

- Als er meer dan 30 dagen gewerkt zijn bij dezelfde werkgever, wordt er een getrouwheidspremie betaald van 
0,5euro per dag door het Waarborg - en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf. Deze premie wordt betaald 
het jaar volgend op het seizoen. Geef jouw adres in jouw thuisland en je rekeningnummer door aan het 
Sociaal Fonds Tuinbouw. 

 

ARBEIDSDUUR  

Seizoenwerknemers werken met dag contracten. 

De arbeidsduur in de tuinbouw bedraagt normaal 38u/week.  

In het seizoen kunnen meer uren gewerkt worden: tot 11uren /dag en tot 50uren /week 

Alle gewerkte uren worden betaald aan het normale uurloon. 

 

GELEGENHEIDSFORMULIER   

Voor seizoenwerknemers is er een gelegenheidsformulier waarop de dagen seizoenarbeid  

worden genoteerd. De seizoenwerknemer kan dit formulier bijhouden tijdens het seizoen. Verander je van werkgever 
dan moet je dit document meenemen.  

 

LOGEMENT  

In heel wat gevallen voorziet de werkgever huisvesting. De huisvesting moet aan bepaalde normen voldoen ( 
oppervlakte, verwarming, sanitair, … ). 

De werkgever kan voor het verblijf in het logement een huur per maand aanrekenen.  

Er worden daarover bij de aanvang van het seizoen afspraken gemaakt.  

De huur is overeen te komen met de werkgever en kan tot 250€/maand oplopen.  

 

AANMELDING BIJ DE GEMEENTE  

Je dient als seizoenwerknemer aangemeld te worden bij de gemeente waar je verblijft. De gemeente levert een 
verblijfsdocument af . 

Je krijgt ook een Rijksregisternummer of bis nummer in België.    



AANGIFTE AAN DE SOCIALE ZEKERHEID  

Je betaalt als seizoenarbeider geen sociale zekerheid. Jouw prestaties worden  wel aangegeven per kwartaal aan de 
sociale zekerheid in België door de werkgever. 

    

GEZONDHEIDZORGEN 

Je kan als seizoenarbeider in België genieten van gratis gezondheidszorgen in de eerste twee jaren dat je naar België 
komt. Maak hiervoor afspraken met je werkgever.  

 

Informatie over de gezondheidzorg in België vindt je op de website: www.cm.be , www.kcgs.be , www.vdab.be , .... 

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE GROENTETEELT IN BELGIË:  

Bedrijven met groenteteelt in openlucht, hebben vaak meerdere verschillende teelten per jaar waarvoor  

seizoenwerknemers worden ingezet.  

 

SAMENSTELLING VAN DE TEELTEN IN HET JAAR 2021 

 

Courgetten vers:   West Vlaanderen  188,56 ha  

Antwerpen   60,29 ha  

Vlaams Brabant  20,43 ha  

 

Bloemkool vers:   West Vlaanderen  257,60 ha  

Antwerpen   178,93 ha  

Vlaams Brabant  25,76 ha  

 

Prei vers:    West Vlaanderen  1.457,53 ha  

Antwerpen   188,23 ha  

Oost Vlaanderen  182,43ha  

Limburg   53,84 ha  

Vlaams Brabant  47,14 ha  

 

Spruitkool vers:   West Vlaanderen  228,56 ha  

Vlaams Brabant  111,82 ha  

Antwerpen   39,63 ha  

 

Witloof vers:    Vlaams Brabant  38,35 ha  

West Vlaanderen  19,83 ha  

Antwerpen   11,07 ha  

 

Asperges:    Limburg   310,91 ha  

Antwerpen   119,09 ha  

Vlaams Brabant  28,05 ha  

West Vlaanderen  26,66 ha  

Oost Vlaanderen 2 5,06 ha  


