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Pneumatische cabinevering

Persoonlijke instellingen van het rijgedrag

Volledig geïntegreerde fronthef

Een echt werkpaard van 185 tot 270 pk

Aantrekkelijk prijsvoordeel bij introductie

www.steyr-traktoren.com
 SteyrTraktoren

INCL.

3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
STEYR 

PROTECT*

DE NIEUWE ABSOLUT CVT.
ABSOLUT KLAAR VOOR HET VOORJAAR.

*Contacteer snel uw Steyr dealer voor de voorwaarden. 
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3Landbouw-service

2020 ligt definitief achter ons. Gelukkig maar! Hoewel onze sector behoort tot de 
essentiële sectoren, en we toch mochten blijven werken, hebben vele leden ons ge-
contacteerd omdat ze toch de gevolgen van de coronacrisis voelen in hun activiteiten.  
Denken we maar aan de attesten voor woon-werkverkeer, ziekteverzuim, werknemers 
die schrik hebben om te komen werken, het verluchten van de voertuigen en ate-
liers, problemen met leveringen van nieuwe machines uit het buitenland,…  Ongeziene  
chaos.  Een jaar om snel, heel snel te vergeten.

Toch zijn er ook opportuniteiten gekomen. Ook de werking van de beroepsverenigin-
gen werd aangepast. Landbouw-Service heeft een aantal interessante online webinars 
georganiseerd, gratis voor alle leden. Dergelijke webinars hebben een aantal voorde-
len: de leden moeten zich niet verplaatsen (dus tijdswinst) en toch kan er dieper inge-
gaan worden op vragen en problemen. Het netwerken met andere leden, dat wordt 
wel gemist. Tijd om dan ook verder te kijken naar een toekomst zonder Covid-19, een 
tijd dat we terug sociaal contact kunnen leggen, kunnen netwerken en kunnen leren 
van elkaar.

Net zoals onze Eerste Minister Alexander De Croo spreekt van een “team van 11 mil-
joen Belgen”, zo is de leuze van Landbouw-Service: een team van 800 Belgische loon-
werkers !  Samen sterk, samen komen we er door en gaan we er voor.

Landbouw-Service professionaliseert ook verder. Antoine Theijs heeft eind vorig jaar 
het secretariaat verlaten. De sollicitatiegesprekken zijn bezig om een nieuwe adviseur 
op het secretariaat aan te werven, die u zal helpen bij uw vragen over signalisatie, 
uitzonderlijk vervoer, breedtes en dergelijke.

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

ALGEMEEN SECRETARIS LANDBOUWSERVICE

Tijd om verder 
te kijken naar 
een toekomst 
zonder Covid-19, 
een tijd dat we 
terug sociaal 
contact kunnen 
leggen, kunnen 
netwerken en 
kunnen leren 
van elkaar.



6 Redenen om 
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Landbouw-service Magazine

66
 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.

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

6  U bereikt de Belgische loonwerkers en 
dienstenleveranciers aan de landbouw.

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

nLBS_passePartout_pub.indd   1 7/07/17   13:30

Voor advertentietarieven en meer informatie: https://www.landbouwservice.be/nl/magazine of landbouwservice@sectors.be
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“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 
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Nationale Centrale Landbouw-Service, Anspachlaan 111 B13,  
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E-mail: landbouwservice@sectors.be
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Lidmaatschapsbijdrage 2021
Jaarlijks schrijven wij u aan om lid te worden van Landbouw-Service.  Wij begrijpen dat in tijdens 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. 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 loonwerkers, 
aannemers van land- en tuinbouwwer-
ken, mestvoerders en van alle toeleve-
ranciers van de landbouwsector.  De 
leden zijn zowel zelfstandige onderne-
mers als KMO-leiders met personeel, 
kortom ondernemers die bewust voor 
Landbouw-Service gekozen hebben 
om hun belangen te verdedigen en die 
dagelijks de vruchten ervan plukken.

Landbouw-Service is uw partner om u 
te helpen met uw onderneming: tips om 
beter zaken te doen, voedselveiligheid, 
Vegaplan, milieu, BTW, personeelszaken, 
sociaal overleg, transportproblematiek, 
onderhandelingen met de Mestbank, uw 
stem tijdens het landbouwoverleg, ,…  U 
noemt het, onze experts staan u bij.  

Enkele voorbeelden van onze realisaties:
•  Dossier vervoer: landbouw-

rijbewijs (rijbewijs G) en expertise 
over uitzonderlijk vervoer.

• U ontvangt een aanzienlijke kor-
ting bij het inschrijven op de 
Vegaplan-standaard (kwaliteits-
systeem voor loonwerkers).

• Loonwerkers die producten vervoeren 
naar GMP-bedrijven, hebben geen 
GMP-certificaat nodig, maar moeten 
voldoen aan de Vegaplan-regels, 
indien dit vervoer ondergeschikt 
is aan de activiteit op het land (wel 
controle secundair transport).

• Diverse opleidingen, vergade-
ringen en studie-avonden over 
diverse onderwerpen van belang 
voor de sector.  Tevens worden 
studiereizen georganiseerd.

• Individueel ledenadvies (tegen betaling). 
• Toegangskaarten voor de professionele 

dag van Agribex tegen voordeeltarief
• Netwerking tijdens de volgende edi-

tie van de Contractor Days op 14 
en 15 december 2022 in Brussels 
Kart Expo (Groot-Bijgaarden)

• Relevante informatie op de website 
via een afgesloten ledenportaal.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 160,00 
(exclusief BTW - € 193,60 incl. BTW) 
Betaal vandaag uw lidgeld en geniet 
van de ledenvoordelen tot eind 2021!  

U kan dit bedrag storten op 
rekeningnummer IBAN: 
BE04 4263 1568 2131 
BIC: KREDBEBB van Landbouw-Service, 
Anspachlaan 111 B13, 1000 Brussel.  l

LEDENVOORDELEN



7Landbouw-service

Leden helpen leden
Wij ontvingen volgende adviesvraag van één van onze leden:

Antwoord:

De afschrijvingsduur van een machine is  
afhankelijk van de gebruiksduur of levensduur van 
de machines. Er is dus altijd discussie mogelijk met 
de administratie hierover. Als men kan aantonen 
dat een machine op 5 jaar versleten is en moet  
vervangen worden, dan kan er afgeschreven wor-
den op 5 jaar.  
Als blijkt dat de machine eerder 10 jaar gebruikt kan 
worden, dan zal men moeten afschrijven op 10 jaar.
Er zijn voor bepaalde goederen algemeen aan-
vaarde termijnen vastgelegd om discussies te 
vermijden. Voor machines zijn deze vastgelegd 
op 10 jaar. Dit is een weerlegbaar vermoeden, en 
tegenbewijs van een kortere levensduur is mogelijk. 
U kan een kortere levensduur aantonen aan 
de btw administratie op verschillende wijzen. 
Zo kan men bewijzen dat machines inder-
daad om de 4 of 5 jaar vervangen worden, de 
afschrijvingen in het verleden reeds zo aan-
vaard werden door de administratie,… l

Vraag:

Beste,
Wij hebben controle van de BTW-administratie 
en zij vinden dat wij onze machines op veel te 
korte tijd afschrijven. De regels die wij hanteren:

•  Nieuwe machines schrijven we af op 5 jaar.
•  Tweedehands machinschrijven we af op 4 jaar.

De BTW-administratie gaat er van uit dat alle 
landbouw machines moeten afgeschreven wor-
den op 10 jaar. Volgens ons is dit eerder bedoeld 
voor landbouwers. Kunt u ons zeggen hoe wij 
onze eigen afschrijvings regels aan de BTW-
administratie kunnen verantwoorden ?  Bestaan 
daar ergens richtlijnen voor ? 
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Webinars en online seminaries
De coronacrisis belet ons voorlopig om fysieke vergaderingen te organiseren.  Wij hebben de eer om u uit te 
nodigen op een aantal interessante online webinars, gratis voor alle leden.  Dergelijke webinars hebben een 
aantal voordelen: de ondernemer/deelnemer moet zich niet verplaatsen (dus tijdswinst) en toch kan er dieper 
ingegaan worden op vragen en problemen.

Hierbij vindt u een overzicht van de webinars die ook op de website (ledenportaal) beschikbaar zijn:

ONLINE 
INFORMATIEVERGADERING 
MESTPROBLEMATIEK
Dit seminarie ging door op don-
derdag 11 februari 2021.
Onderwerp: MAP6: focus op 
kunstmest en burenregeling

 
ONLINE 
INFORMATIEVERGADERING 
FLEXIBILITEIT IN PC 132
Dit seminarie ging door op 
dinsdag 16 februari 2021.
Onderwerp: tijdsregistra-
tie en flexibele uren

ONLINE  
INFORMATIEVERGADERING 
ASBEST
Dit seminarie ging door op donderdag  
18 februari 2021.
Onderwerp: asbest in de  
loonwerksector, ook uw probleem ?

ONLINE  
INFORMATIEVERGADERING  
GDPR
Op 25 mei 2018 trad de GDPR in werking, het 
gaat over de privacyregels.  Houdt u klantgege-
vens bij?  Houdt u gegevens van uw leveran-
ciers bij?  Heeft u personeel en beschikt u dus 
over personeelsgegevens?  Elke onderneming, 
zelfstandige of KMO, zal zich in regel moeten 
stellen met de regels.  In het on-line seminarie 
wordt u begeleid om u in orde te stellen.  De 
checklist wordt stap per stap verder uitgelegd.

ONLINE 
INFORMATIEVERGADERING 
KILOMETERHEFFING
Vanaf april 2016 vervangt het sys-
teem van de kilometerheffing het 
Eurovignet. Er wijzigt heel wat door 
dit systeem. De belangrijkste wijzi-
gingen en de uitleg over het nieuwe 
systeem vindt u in deze video. 

ONLINE 
INFORMATIEVERGADERING 
TRACTOREN
Seminarie over de nummerplaten 
voor landbouwtractoren, met bijko-
mende toelichting over accijnzen.

Meer informatie:  
https://www.landbouwservice.be/
nl/landbouw-service-webinars. 

LEDENVOORDELEN



Contractor Days  
14 en 15 december 2022  
in Brussels Kart Expo
2020 had het jaar moeten worden dat Landbouw-Service een nieuw event organiseerde: Contractor Days.   
De coronacrisis heeft echter gezorgd dat fysieke vergaderingen en events niet mochten doorgaan. Evenwel  
niet getreurd: we hebben nieuwe data gevonden: 14 en 15 december 2022.

Praktisch
Noteer deze data in uw agenda ! 
Woensdag 14 en donderdag  
15 december 2022, van 10 tot 18u.

Brussels Kart Expo,  
Alfons Gossetlaan 9,  
1702 Groot-Bijgaarden
Contractor Days is een 
cashless evenement.
Info: www.contractordays.be

Contractor Days is een nieuw 
tweedaags evenement voor de 
loonwerker en zijn medewerkers. 
Voor de beroepsfederatie Landbouw-
Service wordt dit event de ultieme 
ontmoetingsplaats voor alle betrok-
ken professionals uit de sector.

Contractor Days gaat over technologie, 
informatie, gezelligheid en geavanceer-
de training op zijn best.  U wordt van de 
eerste tot de laatste minuut goed ver-
zorgd en vermaakt.  U ontmoet een on-
eindig aantal professionele collega’s uit 
heel België en de buurlanden. Wij, loon-
werkers kunnen bij de Contractor Days 
laten zien wie we zijn en wat we zijn.

Naast tal van bedrijven die zich voor-
stellen met een stand is er ook een 
uitgebreid programma met lezingen en 
seminaries. Het beroep van loonwerker 
is permanent in beweging met niet al-
leen nieuwe technieken die elkaar snel 
opvolgen (met telkens een aangepaste 
dienstverlening), maar ook aangepaste 
reglementeringen en opleidingen. De 
sector vormt een belangrijk aandeel 
binnen onze economie. Het seminarie-
programma met diverse onderwerpen 
en discussies zal u overtuigen. Leren 
staat bij de Contractor Days centraal.  En 
daarbij hoort ook het leren van collega’s 
en van leveranciers.  Hiervoor moet je 
uiteraard vooraf online inschrijven. l


