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DE TOP
VAN DE
KETEN
DE NIEUWE PUMA-MODELLEN
185, 200, 220 MULTICONTROLLER 
185, 200, 220 EN 240 CVXDRIVE 

www.caseih.com

De nieuwe Puma is een eersteklas werkbeest. De ingenieurs van Case IH bouwden voort op 
14 jaar ervaring om de nieuwe Puma CVXDrive- en Multicontroller-tractoren te ontwikkelen: 
krachtig en wendbaar, in het veld en op de weg. Het unieke, gepatenteerde Case IH Advanced 
Braking System zorgt voor vertrouwen op elke ondergrond en is de meest doorgedreven 
remoplossing op de markt.

DE PUMA-RIJERVARING, DE BESTE OOIT. 

VOOR WIE MEER VERWACHT.
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Stap per stap komt de economie terug op gang en geraken we uit de coronacrisis.  
Hoewel deze crisis misschien weinig effecten heeft gehad op de werkzaamheden 
van onze leden, kan iedereen de gevolgen nu toch voelen. Door de heropstart van 
transporten tussen China en Europa, zijn ook deze transporten volledig ontregeld.  
Dat weerspiegelt zich in de prijzen van transporten, die soms tot 20 keer duurder 
geworden zijn. En daardoor komt het uiteraard ook dat de prijzen van wisselstukken, 
onderdelen, chips en dergelijke ook enorm in prijs gestegen zijn. De vraag is dan of 
deze meerprijs ook wordt doorgerekend aan de klant ?
Ondertussen starten vakbeurzen ook terug op. En er zijn er heel wat die onze aan-
dacht trekken: de Werktuigendagen, Interpom, Agribex, Agritechnica. We zullen de 
leden hier ook verder over inlichten.
Na de zomer starten we met onze campagne voor de Contractor Days. De editie van 
december 2020 kon spijtig genoeg niet doorgaan. De Contractor Days: een nieuwe 
tweedaagse vakbeurs, georganiseerd door en voor de loonwerkers in de landbouw-
sector. Dit event zal doorgaan op 14 en 15 december 2022, binnenkort de ultieme 
ontmoetingsplaats worden voor onze branche.
Ook na de zomer starten wij met de sociale onderhandelingen voor onze sector. Deze 
onderhandelingen vinden elke twee jaar plaats. Voor ons is het belangrijk dat we de 
grote flexibiliteit in de sector kunnen behouden. We zullen u binnenkort ook contacte-
ren voor consultatie.
Het secretariaat is sedert juni 2021 ook weer terug volledig bemand. Xavier Bordet 
is werkzaam op het secretariaat sedert 1 juni 2021. Hij zal er de technische dossiers 
opvolgen, waaronder de vergunningen uitzonderlijk vervoer, breedtevergunningen, 
signalisatie, rijbewijzen, diesel, en hij verzorgt ook de technische redactie van het ma-
gazine van Landbouw-Service. We hopen dan ook dat we op korte termijn alle open-
staande adviesvragen kunnen behandelen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen, suggesties ? 
Aarzel niet om het secretariaat te contacteren via landbouwservice@sectors.be.

VOORWOORD

JOH A N VA N B O S C H  V E RWAC H T U W R E AC T I E S -  E-M A I L  :  JOH A N .VA N B O S C H @ S E C T OR S . B E
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HET IS TIJD VOOR
EEN UPGRADE

J O H N  D E E R E  6215R  AU T O P OWR 
VE R S U S  N E W  H O LL AN D  T 7. 270 , 
FE N D T  VAR I O  826 ,  D E U T Z- FAH R  725 0  T T V 
E N  C L A A S  A X I O N  83 0 * *

Wanneer een tractor met slechts 215 pk op de motorkap 30T  
sneller kan transporteren en met significant minder brandstof  
dan de op papier “sterkere” modellen ... dan is dit  
omdat de 6215R zijn vermogen effectiever op de grond  
kan overbrengen dankzij de superieure efficiëntie  
van zijn transmissie.* 

 *  Vergeleken met de standaard tractoren (zonder Unimog) bereikte de John Deere het laagste brandstofverbruik. [...] “Zeer interessant is dat, ondanks het lage dieselverbruik,
de 6215R ook de snelste was tijdens transport“ Landbouwinstituut van Nedersaksen (Duitsland) Tractortest 2020; www.lwk-niedersachsen.de   

**  Gebaseerd op Tractortest in 2020, Landbouwinstituut van Nedersaksen (Duitsland), waar de 6215R John Deere AutoPowr™ was vergeleken met
 Claas Axion 830 CMATIC, Deutz-Fahr 7250TTV, Fendt Vario 826, New Holland T7.270 AutoCommand and Unimog U427; www.lwk-niedersachsen.de 

N° 1 IN TRANSPORT*

advJD_210x297NL_210208.indd   1 8/02/21   12:49
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van de Nationale Centrale Landbouw-Service, de enig erkende 
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In orde met uw  
lidmaatschapsbijdrage 2021 ?
Jaarlijks schrijven wij u aan om lid te worden van Landbouw-Service.  Wij begrijpen dat in tijden  
van crisissen in de landbouwsector en in deze ongeziene coronatijden iedere uitgave weloverwogen is 
en dus kunnen wij alleen maar erkentelijk zijn voor uw bijdrage aan onze werking.  Landbouw-Service, 
één team van 1.000 Belgische loonwerkers!  Samen sterk, samen komen we er door en gaan we er voor. 
Graag danken wij uitdrukkelijk die leden die hun bijdrage voor 2021 hebben betaald.  Het geeft een goed 
gevoel als zoveel leden zoveel vertrouwen hebben in de beroepsvereniging.  Een beroepsvereniging  
die nodig is, en dat wordt dag na dag bewezen.



7Landbouw-service

VERENIGINGSLEVEN

Door ons te verenigen in de beroepsvereniging, 
kunnen de belangen van de sector optimaal 
verdedigd worden. Landbouw-Service is de enig 
erkende beroepsvereniging van alle loonwer-
kers, aannemers van land- en tuinbouwwerken, 
mestvoerders en van alle toeleveranciers van de 
landbouwsector.  De leden zijn zowel zelfstandige 
ondernemers als KMO-leiders met personeel.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 160,00 
(exclusief BTW – € 193,60 incl. BTW) 

Nog niet betaald ?  Breng spoedig  
uw lidmaatschap in orde en blijf 
genieten van de ledenvoordelen !
U kan dit bedrag storten 
op rekeningnummer 
IBAN: BE04 4263 1568 2131 
BIC: KREDBEBB 
Landbouw-Service, 
Anspachlaan 111 B13, 1000 Brussel.  

Ontvangt u onze  
digitale nieuwsbrieven?
Op regelmatige basis lichten wij de leden in 
over het laatste nieuws in de sector en sturen 
we nieuwsberichten per mail.  Het is ook een 
snel communicatiemiddel voor het doorgeven 
van informatie en feedback. Ontvangt u de digi-
tale nieuwsbrieven niet ? Stuur een mail naar 
landbouwservice@sectors.be. 

Volg ons ook via Facebook 
Wil je op de hoogte blijven  
van onze laatste activiteiten en sectornieuws?  
Ga snel even naar onze facebookpagina & like ons! De 
Facebook-pagina van Landbouw-Service werd ge-
maakt om u zo goed mogelijk te informeren, maar ook 
om de organisatie en haar diensten nog beter bekend 
te maken bij het grote publiek. Er zullen regelmatig 
nieuwe en relevante berichten worden gepubliceerd 
zoals sectorinformatie, nieuwe machines en uitnodi-
gingen voor evenementen. We nodigen u uit om onze 
pagina nu te “liken” zodat u direct wordt geïnformeerd 
zodra er iets nieuws wordt gepubliceerd. U kunt onze 
pagina ook ‘delen’ om de zichtbaarheid van deze 
Facebook-pagina te vergroten. Meer informatie: 
https://www.facebook.com/LandbouwServiceBE
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Landbouw-service organiseert webinars
Kennis is macht !  Het is de alombekende spreuk uit 1597 van Francis Bacon, een Engelse filosoof.  Kennis en 
scholing is één van de belangrijkste dingen in het leven. Het hebben en delen van kennis is de basis voor het 
verbeteren van iemands reputatie en invloed en daarmee zijn macht. 

Ook bij Landbouw-Service 
steunen we deze leuze.  
De coronacrisis heeft ons 
het laatste jaar belet om 
fysieke vergaderingen 
te organiseren.  Daarom 
heeft Landbouw-Service 
een aantal interessante 
online webinars georga-
niseerd, gratis voor alle 
leden.  Dergelijke we-
binars hebben een aantal 
voordelen: de onderne-
mer/deelnemer moet 
zich niet verplaatsen (dus 
tijdswinst) en toch kan er 
dieper ingegaan worden 
op vragen en problemen.  
U kan deze webinars ook 
herbekijken op onze web-
pagina: https://www.land-
bouwservice.be/nl/land-
bouw-service-webinars

Een greep uit  
het aanbod volgt  
hiernaast:

INFORMATIEVERGADERING KUNSTMESTREGISTER
Deze sessie werd georganiseerd in samenwerking VLM en ging 
door op woensdag 28 april 2021 van 19.30u tot 20.30u

INFORMATIEVERGADERING MESTPROBLEMATIEK
Vaststellingen bij mesttransporten en de elementen waar VLM op toeziet (26/03/2021)
Deze sessie werd georganiseerd in samenwerking met de Dienst Handhaving 
van VLM en ging door op vrijdag 26 maart 2021 van 10.00u tot 11.00u

INFORMATIEVERGADERING MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
Deze sessie werd georganiseerd door het Innovatiesteunpunt en ging 
door op maandag 22 februari 2021 van 20.00u tot 22.00u

INFORMATIEVERGADERING MESTPROBLEMATIEK
Deze sessie ging door op donderdag 11 februari 2021 van 19.00u tot 20.00u in samenwerking met DLV.
Onderwerp: MAP6: focus op kunstmest en burenregeling

INFORMATIEVERGADERING FLEXIBILITEIT IN PC 132
Op dinsdag 16 februari 2021 van 19.00u tot 20.00u. Onderwerp: tijdsregistratie en flexibele uren
Dit seminarie werd georganiseerd in samenwerking met Liantis.

INFORMATIEVERGADERING ASBEST
Op donderdag 18 februari 2021 van 19.00u tot 20.00u. Onderwerp: asbest in de loonwerk-
sector, ook uw probleem ? Dit seminarie werd georganiseerd in samenwerking met DLV.

GDPR
Op 25 mei 2018 traden er belangrijke nieuwigheden in de privacyregels in werking (de GDPR).  
Deze verordening heeft gevolgen voor alle Belgische (en Europese) ondernemingen.
Houdt u klantgegevens bij? Houdt u gegevens van uw leveranciers bij? Heeft u personeel en  
beschikt u dus over personeelsgegevens? Elke onderneming, zelfstandige of KMO, zal zich in  
regel moeten stellen met de nieuwe regels.
Als beroepsvereniging willen wij u helpen in dit proces. Daarom hebben we een on-line  
seminarie gemaakt om u te begeleiden om u in orde te stellen. Vooraleer u dat seminarie 
bekijkt, kan u best de checklist afdrukken. De checklist wordt stap per stap verder uitgelegd. l
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Kan je jezelf even voorstellen?
Ik ben van Franse afkomst, ik heb 
mijn lagere en middelbare school in 
Montargis in Midden-Frankrijk gedaan. 
Ik heb de landbouwsector leren kennen 
tijdens mijn hogere studies in Frankrijk 
en heb toen beslist om daarin verder te 
gaan. Ik heb me in 2012 ingeschreven 
aan de agronomische faculteit van 
Gembloux waar ik in 2018 ben afgestu-
deerd als bio-ingenieur, met een specia-
lisatie in agronomie. 
Daarna heb ik verschillende tijdelijke 
jobs uitgeoefend: een paar maanden 
aan de faculteit van Gembloux waar 
ik werkte rond het PGDA (programma 
voor duurzaam stikstofbeheer), ver-
volgens heb ik een half jaar gewerkt bij 
de Fédération Wallonne d’Agriculture. 
Daarna heb ik zes maanden in Congo 
gewerkt als fytosanitair verantwoorde-
lijke in een oliepalmplantage. Ik heb ook 
lesgegeven in zoötechniek aan het ISIA 
in Hoei en in tuinbouw aan het Institut 
Technique Horticole in Gembloux. 

Vanwaar komt je interesse in een func-
tie als landbouwconsulent?
Ik heb een passie voor agronomie, voor-
namelijk akkergewassen, en dat kwam 
duidelijk tot uiting tijdens mijn studies 
in Gembloux. Ik hou zowel van autome-
chanica als van landbouw. De stap naar 
landbouwtechniek was dus snel gezet.
Verder vind ik het leuk om informatie en 
kennis door te geven, daarom denk ik 
dat deze job bij Landbouw-Service echt 
bij mij past.

Wat zijn je belangrijkste professionele 
uitdagingen?
Nederlands leren is voor mij een grote 
uitdaging. Ik heb immers in Frankrijk 
schoolgelopen en ik kreeg dus nog nooit 

Het secretariaat van Landbouw-Service  
heeft een nieuwe technisch raadgever

Xavier Bordet is op 1 juni ons team 
komen versterken. In dit korte inter-
view komt u meer te weten over zijn 
rol en zijn achtergrond.

met deze taal te maken. Ik leer graag bij 
en ben dan ook zeer gemotiveerd om 
Nederlands te leren spreken, temeer 
omdat ik ook familie in Vlaanderen heb. 
Ook het doorgronden van de regelge-
vingen en normen is een uitdaging. Ik 
kreeg al met wetgeving te maken toen 
ik werkte aan het programma voor het 
duurzaam stikstofbeheer (PGDA), dus 
ik ben er min of meer mee vertrouwd, 
maar het blijft moeilijk om tussen de 
regels door te lezen. 

Hoe zou je je rol in enkele woorden 
omschrijven?
Mijn rol bestaat erin de leden te helpen 
bij alle vragen over mechanisatie (uit-
zonderlijk vervoer, signalisatie, ...), maar 
ook over de Vegaplan-standaard voor 
loonwerkers. Ik ben ook belast met het 
schrijven van de technische artikels voor 
het tijdschrift. En algemeen gesproken 
vertegenwoordig ik Landbouw-Service 
in de landbouwsector.

Wat verwacht je van de leden?
Dat ze mij helpen de loonwerksector 
beter te leren kennen want die is nog vrij 
nieuw voor mij. Ik kom niet meteen uit 
een landbouwmilieu en studeerde pas 
drie jaar geleden af aan de universiteit.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Mijn hobby’s zijn automechanica en 
koken. Ik repareer alle types oude auto’s. 
Zo heb ik een aantal oude Renaults 
zoals een Renault 5 TL uit 1984 en een 
Clio RS uit 2002 volledig in orde gezet.

Hoe heb je de eerste weken bij 
Landbouw-Service ervaren?
Ik ben nog vrij nieuw bij Landbouw-
Service, dus het is nog even wennen. 
In de maand juni heb ik voornamelijk 
artikels geschreven voor het tijdschrift, 
online persconferenties (vanwege 
corona) van de verschillende fabrikan-
ten bijgewoond en Nederlandse lessen 
gevolgd. l
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UBO-register: FOD Financiën  
verschuift deadline naar eind augustus 2021

In oktober 2020 kwam daar nog een 
verplichting bij. Via het online platform 
moet een document worden bijge-
voegd dat aantoont dat de informatie 
over de uiteindelijke begunstigde 
adequaat, nauwkeurig en actueel is.
Dat kan een kopie van het aande-
lenregister zijn, de statuten van de 
vennootschap, een aandeelhouders-
overeenkomst, notariële akte, …
Die documenten moeten aantonen dat 
de verstrekte informatie met betrek-
king tot een uiteindelijke begunstigde 
adequaat, nauwkeurig en actueel is.
Niet iedereen kan deze documenten raad-
plegen, enkel de bevoegde autoriteiten.
 

Deadline verschoven van 30 
april naar 31 augustus
Informatieplichtigen die de registratie na 
11 oktober 2020 in orde brengen, laden 
deze documenten op bij de registratie.
Informatieplichtigen die vóór 11 oktober 
2020 zijn geregistreerd hebben tot 31 
augustus 2021 om de documenten op 
te laden. Dat was eerst 30 april maar 
de FOD Financiën heeft de deadline 
verlengd tot 31 augustus 2021.
 
Omdat over de aard van de bewijsstuk-
ken in de praktijk veel onduidelijkheid 
bestond, heeft de FOD Financiën enkele 
verduidelijkingen toe gevoegd aan het 40 

pagina’s tellende FAQ-document op zijn 
website. Het is nu bijvoorbeeld duidelij-
ker wie moet worden geregistreerd als 
begunstigde in bijzondere situaties en 
welke juridische entiteiten geen UBO’s 
moeten registreren. De FOD vermeldt 
nu ook specifiek welke informatie juist 
zichtbaar is voor het ‘grote publiek’ en wat 
moet worden ondernomen om niet in het 
UBO-register te worden opgenomen.

De FOD Financiën zegt werk te maken 
van een gebruiksvriendelijke e-service. 
Nieuwe koppelingen zullen het mogelijk 
maken gemakkelijker documenten toe 
te voegen aan het UBO-register. l
 

Sinds 2019 moeten alle vennootschappen (dus niet voor eenmanszaken) hun uiteindelijk begunstigden  
registreren in het UBO-register. 

Info:  Voor meer info raadpleegt u best uw boekhouder.  


