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VOOR WIE MEER VERWACHT.

CASE IH 

DE BESTE ZOMERDEAL 

www.caseih.com

 CASE-IH

TEST ZIJN TOPPRESTATIES  

NU WEL 730 DAGEN LANG
Case IH selecteerde 30 modellen die u maar liefst 2 jaar uitprobeert aan scherpe voorwaarden. Zoals de Maxxum Active Drive 8, 

winnaar van verschillende prijzen, met het laagste brandstofverbruik volgens DLG. Of test u graag de Active Drive 4 of CVXDrive? 

Dat kan ook! Deze actie is ook geldig op tal van Puma SWB Active Drive 6 en Powerdrive tractoren.

ACTIE GELDIG DE HELE ZOMER, VAN 21 JUNI TOT 21 SEPTEMBER 2019. 
VRAAG SNEL NAAR DE VOORWAARDEN BIJ UW DEALER, WANT OP = OP!
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De sociale onderhandelingen in het paritair comité 132 zijn achter de rug en werden eind juni 
beklonken met een akkoord. Het akkoord valt volledig binnen hetgeen interprofessioneel werd 
overeengekomen. Nochtans waren het geen gemakkelijke onderhandelingen. We komen uitge-
breid terug op het akkoord in dit magazine. Ook tijdens de volgende informatievergaderingen zal 
tekst en uitleg worden gegeven.

Op 26 mei 2019 zijn we allemaal naar de stembus gegaan om onze nieuwe vertegenwoordigers 
in het regionaal, Federaal en Europees parlement te kiezen. Veel thema’s kwamen deze keer in 
het vizier, het klimaat, de pensioenen, de vluchtelingen,... De vorming van onze nieuwe regeringen 
is gestart, maar dat het niet van een leien dakje zal lopen, heeft iedereen reeds begrepen. Wij 
blijven alvast hopen op een ondernemersvriendelijke regering, zowel op regionaal, federaal als 
Europees niveau. 

Bij onze contacten met de leden, blijven veel ondernemers klagen over administratieve romp-
slomp.  Vereenvoudiging bij aanwerving, maar evenzeer bij de loonberekening zou niet misplaatst 
zijn. Op technisch gebied kijken we ook wel uit naar een duidelijke regels voor uitzonderlijk ver-
voer, liefst in gans Europa.  Veel ondernemers zien het bos door de bomen niet meer…  Daarnaast 
is er ook een nieuwe vennootschapswetgeving, en die heeft gevolgen voor alle ondernemers 
in België.  Een aantal ondernemers vraagt zich zelfs af of er nog wel tijd is om te ondernemen.

Dit bleek eveneens tijdens de laatste algemene vergadering van CEETTAR, de Europese loonwer-
kersfederatie. De loonwerkers uit alle landen kampen met gelijkaardige problemen.  Dat is dan 
ook de bestaansreden van CEETTAR. In het verleden werd dat al bewezen. Via het lobbywerk van 
CEETTAR hebben we bekomen dat tractoren geen tachograaf nodig hebben. Heeft u al eens bere-
kend welke besparing dit voor u heeft opgeleverd (aantal tractoren x kostprijs van de tachograaf…). 
Alleen door als groep naar buiten te komen, kunnen we ook meer bereiken. Samen Sterk !

Traditioneel staat het zomernummer van Landbouw-Service in het teken van de Landbouwbeurs 
van Libramont. Op maandag 29 juli organiseert Landbouw-Service ook de studiedag voor loon-
werkers. We zullen er Otto Oestges in de bloemen zetten voor zijn jarenlange inzet voor onze 
sector. We verwachten u dan ook allen !

We wensen u alvast een prettige zomer toe. Vergeet ook niet even tijd te nemen om te herbron-
nen. Iedereen heeft dit op tijd en stond nodig. We hopen dat dit magazine u hierbij ook kan hel-
pen. Lees daarom zeker het dossier mechanisatie, met alle nieuwigheden. Mist u nog iets in dit 
magazine ?  Aarzel niet om het secretariaat te contacteren met uw ideeën en suggesties !

Tot in Libramont !

Bij onze 
contacten 
met de leden 
blijven veel 
ondernemers 
klagen over 
administratieve 
rompslomp
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SECRETARIS-GENERAAL LANDBOUWSERVICE



Actie geldig tot 30 september 2019. 

www.newholland.com

De unieke T6.180

6 CILINDERS VOOR 

DE PRIJS VAN 4!

De unieke T6.180 is beschikbaar in 3 transmissies:

Electro, Dynamic of Auto Command.

Ga snel langs bij uw dealer en maak kennis met de meest compacte, 

wendbare, zuinige en lichtste 6-cilinder op de markt!
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