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Twee grote gebeurtenissen
voor het einde van het jaar!
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grootste professionele beurs voor landbouw en groenvoorziening in België. Op de beurs krijgt
u niet alleen de kans in een ontspannen sfeer collega’s uit de volledige landbouwsector te
ontmoeten, u kan bovendien zeer gericht toeleveranciers aanspreken met uw specifieke wensen, verwachtingen en aankoopplannen. Agribex 2017 gaat door van 5 tot en met 10 december 2017. 5 december is de professionele dag, afspraak genoteerd?
Congres 2017: op vrijdag 15 december 2017 om 13.00 u nodigt de Nationale Centrale LandbouwService alle leden uit op de Algemene Vergadering. Om 17.00u is er het Nationaal Congres, waar ook
tal van genodigden van leveranciers, opinion leaders en overheden aanwezig zullen zijn. Het Congres
wordt bovendien afgesloten met een speech van Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van
Werk, Economie en Consumenten.
Tijdens de Algemene Vergadering zullen ook de bestuursmandaten worden vernieuwd. Wenst u ook
deel uit te maken van de nieuwe bestuursploeg? Contacteer dan zo spoedig mogelijk het secretariaat
van Landbouw-Service.
Voor Landbouw-Service is het dossier uitzonderlijk vervoer een absolute prioriteit. Het is onze taak
om de leden in dit dossier uitdrukkelijk te begeleiden. Door de regionalisering zijn er immers veel
problemen qua interpretatie. Zo moeten bij de nieuwe vergunningen de effectieve afmetingen en
gewichten worden ingevoerd, zoals deze door de constructeurs zijn opgegeven. Veel voertuigen zijn
immers te zwaar of te breed om vergund te kunnen worden. Indien u ook problemen ondervindt,
gelieve uw dossier te bezorgen aan het secretariaat.
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Het is niet logisch dat traag vervoer, dat betrekking heeft op landbouwactiviteiten kilometers moet omrijden. De betrokken gemeentes
hebben vooral problemen met sluipverkeer qua grondverzet en effectief transport. Bent u ook een slachtoffer ? Raadpleeg het secretariaat.
Administratieve rompslomp, controle-acties,… Als beroepsvereniging
zijn we voor een eerlijke concurrentie, maar er zijn als maar meer
extra kosten die niet renderen en niet kunnen worden doorgerekend
naar de klanten.
Stof genoeg tot nadenken. Afspraak op 5 december in Brussel! Tot dan.
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Nationaal Congres
Op vrijdag 15 december 2017 om 13.00u nodigt de Nationale Centrale Landbouw-Service alle leden
uit op de Algemene Vergadering. Locatie: Belchim Trial Farm, Brusselsestraat 134, 1840 Londerzeel.
Om 17.00u is er het Nationaal Congres, waar ook tal van genodigden van leveranciers, opinion leaders en overheden aanwezig zullen zijn. Het Congres wordt bovendien afgesloten met een speech van
Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten. Er is simultaanvertaling (Nederlands – Frans)

Namens de Nationale Centrale
Landbouw-Service en haar
aangesloten leden:

Ten einde alles administratief vlot te laten verlopen, zouden wij U willen vragen om het secretariaat in kennis te stellen van:

Nationale Beroepsvereniging
van Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken
• Nationale Beroepsvereniging
van Loonsproeiers en
Sproeistoffenhandelaars
• Nationale Beroepsvereniging van
Handelaars in Meststoffen
• Nationale Beroepsvereniging van
Handelaars in Veevoeders

1. Uw deelname aan de Algemene Vergadering
2. Uw kandidatuurstelling voor de Raad van Bestuur

·

De Raad van Bestuur zal tijdens
de Algemene Vergadering verkozen
worden. Daarom zijn alle bestuurders uittredend op deze vergadering, zodat, conform de statuten,
nieuwe bestuurders kunnen verkozen worden.
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Contacteer dan zo spoedig mogelijk het secretariaat van Landbouw-Service.
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Statutaire Algemene vergadering
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13.30u
13.45u
15.00u
15.30u

16.00u
16.15u

Ontvangst
Opening door Jean Steenwinckels en Annie Van Landuyt, Co-Voorzitters van Landbouw-Service
Wat heeft Landbouw-Service voor U gedaan?
Professionalisering van de beroepsvereniging, het Deense model
Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur
• Nationale Beroepsvereniging van Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken v.z.w.
• Nationale Beroepsvereniging van Loonsproeiers en Sproeistoffenhandelaars v.z.w.
• Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Mest en Meststoffen v.z.w.
• Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoeders v.z.w.
• Nationale Centrale Landbouw-Service v.z.w.
Presentatie Belchim: gewasbescherming gisteren, vandaag en morgen
Pauze

Nationaal Congres: Loonwerk in de 21e eeuw

,%

Loonwerk in de 21e eeuw: hoe overleef je als loonwerker?
Boekvoorstelling: de generatiewissel
Johan Van Bosch, algemeen secretaris van Landbouw-Service

17.20u

Bedrijfsoverdracht: jouw kinderen en medewerkers: de toekomst voor jouw bedrijf.
10 tips voor een geslaagde overdracht
Jos Thys, Executive professor Antwerp Management School en Flanders Business School.
Raadgever Familiebedrijven

17.40u

Samenwerking in de loonwerksector
Pierre-Henry Hamon, Cléo

18.00u

Kijken in de ruimte: gevolgen voor de loonwerksector
Steven Krekels, Unit Manager VITO Remote Sensing

18.20u

Big data: wat kunnen we aanvangen met alle gegevens die verzameld worden?
Bent-Juul Jorgensen, ondervoorzitter van CEETTAR

18.40u

Belang van de loonwerksector voor het ondernemerschap
Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten

19.00u

Conclusies door Jean Steenwinckels en Annie Van Landuyt,
Co-Voorzitters van Landbouw-Service

19.10u

Receptie en walking dinner
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In deze wereld van digitalisering
worden persoonlijke gegevens een
kostbaar gegeven waar op een
bepaalde manier mee moet
worden omgegaan. Denken
we maar aan gegevens die via
Facebook worden gedeeld.
Veel loonwerkers delen eveneens
filmpjes via Facebook.

GDPR
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op het eerste gezicht een vervan-mijn-bedshow. Maar niets
is minder waar! Ook u gebruikt persoonlijke gegevens. Elke onderneming,
groot én klein, gebruikt en bewaart
vandaag de dag persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei 2018 zijn er nieuwe Europese
privacyregels over hoe u met die gegevens
mag omgaan. Hierbij een overzicht van de
“GDPR” en haar mogelijke impact op uw
onderneming.

de nieuwe Europese
privacyregels
Deze Europese verordening zal de
Privacy Commissie toelaten controles uit te voeren en ondernemingen te
beboeten die niet in orde zijn. Reden te
meer om als onderneming de privacyregels te respecteren.

De GDPR raakt verschillende sectoren;
een loonwerkbedrijf houdt het e-mailverkeer en financiële gegevens bij van zijn
leveranciers, houdt statistieken per
perceel bij van klanten, via bepaalde
systemen,…

Geldt de GDPR ook voor u
als zelfstandige of KMO?

Het komt er met andere woorden op
neer dat praktisch élke onderneming
zich in regel moet stellen tegen mei
2018. De verordening maakt globaal
geen onderscheid tussen kleine en grote
bedrijven, met een kleine nuance voor
ondernemingen die big data verwerken
als ‘core business’ (wellicht ook voor het
sociaal fonds 132).

Wat is GDPR?
`
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privacyregels in werking. GDPR, ofwel de
General Data Protection Regulation, vervangt de nationale privacywetgeving van
alle Europese lidstaten. De meeste nationale wetgevingen dateren uit de jaren
negentig en zijn dus al lang niet meer aangepast aan de digitale realiteit van de
eenentwintigste eeuw.
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persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt.
Elke onderneming die een database
heeft met klantengegevens, prospects,
personeelsgegevens, gegevens van toeleveranciers, … is verplicht om zich in
regel te stellen.

Waarmee moet u rekening houden
als u persoonsgegevens bijhoudt?
b
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persoonsgegevens mag verzamelen. Veel
van die regels bestonden al, maar worden vanaf 2018 duidelijk veel strenger. Het
gaat o.a. over volgende zaken:
• Wanneer een ‘opt-in’ nodig is (de
betrokkene moet uitdrukkelijk instemmen).
• Hoe minderjarigen beschermd worden.
• Hoe persoonsgegevens doorgegeven
mogen worden aan derden.
• Regels rond profiling van klanten/
prospects (dit is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij bepaalde aspecten
van een natuurlijke persoon worden
geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke
voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen
te analyseren of te voorspellen).

Welke acties moet u ondernemen
binnen uw onderneming?
b

We vroegen aan UNIZO-expert Anna Craps
hoe een ondernemer best tewerk gaat.
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Stap 1: denk na over uw privacybeleid
Uw privacy policy wordt de komende jaren steeds belangrijker. U zal
steeds vaker van klanten en toeleveranciers te horen krijgen dat u moet
kunnen aantonen dat u ‘privacy compliant’ bent. Een van de verplichtingen onder de nieuwe verordening is immers om enkel te werken met
‘veilige’ bedrijven en om altijd en overal geschreven contracten met de
nodige garanties te voorzien.
Stap 2: wacht niet te lang
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat 25 mei 2018 een einddatum
is, zonder uitzondering. Vanaf die datum kan u boetes oplopen (tot 20 miljoen of 4% van uw wereldwijde omzet).
Stap 3: licht uw onderneming door op vlak van gebruik van data en
persoonlijke gegevens
Wat er verder precies nodig is, zal verschillen van bedrijf tot bedrijf.
Allereerst zal u in kaart moeten brengen welke data worden gebruikt binnen uw onderneming, waar die vandaan komt, wie er toegang toe heeft,
waarom u die bijhoudt, welke onderaannemers (bv. Online marketing
bedrijf) die gegevens in handen krijgen, etc. We raden u aan om uw bevindingen goed te documenteren en bij te houden; enerzijds voor uzelf om
meer zicht te krijgen op uw onderneming, en anderzijds als bewijs dat u
de oefening heeft gemaakt.
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gaan over de interne organisatie binnen
uw onderneming.
Het gaat o.a. om volgende verplichtingen:
• Meldplicht bij datalekken: Als gegevens verloren gaan of gestolen worden,
moet u de overheid én de betrokken
klanten binnen de 72 uur verwittigen.
• Register voor verwerkingsactiviteiten: Als u persoonsgegevens verwerkt,
moet u een register bijhouden. Het
komt erop neer dat u een aantal gegevens (verwerkingsdoeleinden, termijn
waarbinnen gegevens worden gewist,
categorieën van persoonsgegevens,
categorieën van ontvangers, beveiligingsmaatregelen, …) zal moeten bijhouden in een Excelbestand.
• Data Protection Officer (DPO): Een
DPO is een soort preventieadviseur
voor privacy die in bepaalde ondernemingen verplicht wordt (bv. in het
geval direct marketing of profiling uw
core business is). Dat kan zowel een
werknemer als een externe consultant
zijn die enkele uren per week of per
>
maand beschikbaar is.

Stap 4: doe de nodige aanpassingen
Op basis van deze analyse kan u dan aan de slag gaan met het doorvoeren
van de nodige aanpassingen op drie niveaus:
1. Bijkomende technische beveiliging waar nodig;
2. Aanpassen van processen binnen uw bedrijf;
3. Aanpassen van uw contracten met leveranciers, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, privacy policy, ‘bring your own device policies’, etc.
De mate waarin u aanpassingen moet doen, zal afhangen van meerdere
factoren (aard, grootte, complexiteit, … van uw onderneming). In ieder
geval raden we u aan om dit tijdig te bekijken en u eventueel te laten
bijstaan door een gespecialiseerd advocatenkantoor en/of IT consultant.
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