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MET DURA LINE

De John Deere DuDura Line De John Deere DuDura Line gewasstroom slijtdelen komen n nu in drie pakketten.
Er is een perfect papakket voor elke behoefte, afhankelijk van van uw individuele 
vereisten tijdens dede oogst. Al deze pakketten hebben eenen gegarandeerde*

levensduur van 300000 motoruren of van 5 jaar gebruik, hetetgeen wat als eerste 
bereikt wordt.
Met Dura Line kan u meer doen. Gegarandeerd.

Vraag nu uw oogstmtmachine-specialist Erik De Ridder (047474 750 125) 
voor meer details.

*Garantie slijtdelen 
onder voorwaarden

MOTORUREN

Peperstraat 4A

B-3071 Erps-Kwerps

Tel. : 027 594 093

Rue de Villers 34

B-4520 Vinalmont

Tel. : 085 616 200

Hille-Zuid 2

B-8750 Zwevezele

Tel. : 051 747 843info@cofabel.be - www.JohnDeere.be



Verordening 
over de 
databescherming 
en bescherming 
van persoonlijke 
gegevens.  
Ver-van-mijn- 
bed-show?  
Spijtig genoeg 
niet. 
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Memorandum om de politieke  
beleidsmakers in te lichten over de 
bekommernissen van onze sector.

Spijtig genoeg zijn er veel zaken waar we 
als ondernemer mee bezig moet zijn, maar 
die geen enkele euro opleveren. Veel admi-
nistratie, nieuwe wetgevingen, het wordt 
steeds moeilijker om te ondernemen. In 
de eerste plaats is er een nieuwe Europese 
Verordening over de databescherming en 
bescherming van persoonlijke gegevens. 
Ver-van-mijn-bed-show? Spijtig genoeg niet. 
Ook u als ondernemer verwerkt immers veel 
persoonsgegevens. Als organisatie pleiten 
we om hier pragmatisch mee om te gaan. 
Daarom heeft Landbouw-Service een check-
list en online seminarie klaargemaakt om 
u in orde te stellen met deze verordening.

Daarnaast hoor ik veel gemor over de 
vergunningen uitzonderlijk vervoer. In 
Vlaanderen hebben we de vertegenwoordi-
gers van het Vlaams Gewest uitgenodigd 
voor de regionale studiedagen. Veel vragen 
werden beantwoord, wellicht zijn er nog 
wel onduidelijkheden. Uiteraard kunnen 
die gemeld worden bij het secretariaat.

Binnenkort zijn het weer verkiezingen.  
Eerst volgen de gemeenteraadsverkiezin-
gen, volgend jaar zijn er ook de Europese, 
federale, regionale en provinciale verkiezin-
gen. Landbouw-Service bereidt een memo-
randum voor om de politieke beleidsmakers 
in te lichten over de bekommernissen van 
onze sector. Heeft u ook ideeën over hoe de 
politiek zou moeten omgaan met onze sec-
tor? Neem contact op met het secretariaat 

en draag zo uw steentje bij tot een haalbaar 
en betaalbaar beleid voor onze sector!

Bij Landbouw-Service liggen de verkiezin-
gen echter al achter ons. Op 15 december 
2017 organiseerde Landbouw-Service een 
succesvol Nationaal Congres met alge-
mene vergadering. Het Congres stond in 
het teken van “Loonwerk in de 21e eeuw”. 
Er werd een boek voorgesteld over de 
generatiewissel. Daarna volgden diverse 
sprekers met hun idee over de toekomst 

-
tie van het loonwerk, nieuwe activiteiten 
voor loonwerkers, drones, het begeleiden 
van landbouwers en zo voort. Vice-Eerste 
Minister Kris Peeters zei in zijn slotwoord 
persoonlijk te willen toezien dat de loon-
werksector eerlijk behandeld wordt. Het is 
een mooie sector die zijn toekomst verdient.

Tijdens de Algemene Vergadering werden 
ook de nieuwe bestuurders gekozen voor 
de komende bestuursperiode, die loopt tot 
2022. Nadien volgden ook voorzittersver-
kiezingen. De twee co-voorzitters werden 
herverkozen: Jean Steenwinckels uit Landen 
en Annie Van Landuyt uit Braine-le-Château. 
Zij hernemen in een duobaan het voorzit-
terschap van Landbouw-Service op zich.

Samen met een nieuwe ploeg bestuur-
ders is Landbouw-Service klaar om 
voor uw belangen verder op te komen. 
Aarzel niet om hen te contacteren!

VOORWOORD

J O H A N  V A N  B O S C H  V E R W A C H T  U W  R E A C T I E S :  J O H A N . VA N B O S C H @ S E C T O R S . B E

ALGEMEEN SECRETARIS LANDBOUW-SERVICE



6 Redenen om 
te adverteren in 

Landbouw-service Magazine

 Landbouw-Service Magazine is het 
tijdschrift van de Nationale Centrale 
Landbouw-Service: beroepsvereniging 
van alle dienstenleveranciers aan de 
landbouw en loonwerkers.

 Het vergroten van de bekendheid van 
uw bestaande producten en merken.

 Het presenteren van 
uw innovaties.

 Via Landbouw-Service Magazine 
bereikt u een publiek dat commercieel 
interessant is: onze lezers zijn 
bedrijfsleiders, directieleden en 
ondernemers die professioneel 
actief zijn als loonwerker, aannemers 
van land- en tuinbouwwerken of 
toeleveranciers van de landbouwsector.

 Adverteren in Landbouw-Service 
Magazine is goed voor uw 
zichtbaarheid en imago.

 U bereikt de Belgische loonwerkers en 
dienstenleveranciers aan de landbouw.

Voor advertentietarieven en meer informatie: landbouwservice@sectors.be.
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Volgende edities:

Nr 02/2018: 25/05/2018

Nr 03/2018: 15/07/2018

Nr 04/2018: 05/11/2018

“Landbouw-Service” is een periodieke  

nieuwsbrief voor de leden van de Nationale Centrale 

Landbouw-Service, de enig erkende beroepsvereniging 

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,  

Tel. 02 274 22 00, Fax 02 400 71 26 

E-mail: landbouwservice@sectors.be

BTW-nummer : BE0410.344.444

I N H O U D
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De Vlaamse overheid heeft een onderzoek gedaan bij de 
land- en tuinbouwers. Uit de studie blijkt dat bijna zes op de 

tien Vlaamse land- en tuinbouwers zelf of via een loonwerker 
precisielandbouwtechnieken toepassen op zijn bedrijf, of zal dat 

zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar. Maar er 
zijn nog een aantal belemmeringen, onder meer de kostprijs.

en precisielandbouw
BIG DATA


