
Ontbreken op de foto: Evelien Vandemaele,  
Bernard Saintenoy, Emmanuel Deflandre
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WORD LID VAN 
LANDBOUW-SERVICE

De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 
155,00 euro excl. BTW.  Betaal 187,50 euro 
via overschrijving op rekeningnummer 
BE04 4263 1568 2131 (BIC: KREDBEBB) 
van Landbouw-Service vzw, met vermel-
ding “lidmaatschap + uw ondernemings-
nummer”. Na betaling wordt een factuur 
met btw overgemaakt. Deze bijdrage is 
100% fiscaal aftrekbaar.

• Algemeen secretaris: Johan Van Bosch
• Algemeen Co-Voorzitters: Jean Steenwinckels en  

Annie Van Landuyt
• Ondervoorzitters: Marc Wullen en Jean-Marie Nix
• Secretariaat: Antoine Theijs, Noella Van Mulders

Sectie loonwerk - aannemers van 
land- en tuinbouwwerken
• Voorzitter: Annie Van Landuyt (Braine-le-Château)
• Ondervoorzitter: Evelien Vandemaele (Lendelede)
• Ondervoorzitter: Marc Wullen (Leisele)
• Bestuurders: Eric Avermaete (Linter), Carla Gijsels 

(Wiekevorst), Jan Haveneers (Bree), Arlette Heyerick 
(Nazareth), Dietrich Leuridan (Lo-Reninge), Eddy 
Patfoort (Alveringem), Jean Steenwinckels (Landen), 
Louis Vandijck (Peer), Emmanuel Deflandre (Scry-
Tinlot), Yves Henry (Paifve), Bernard Saintenoy 
(Rouveroy), David Van den Heede (Gerpinnes)

 

Sectie loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars
• Voorzitter: Christel Spincemaille (Oostrozebeke)
• Ondervoorzitter: Jean-Marie Nix (Welkenraedt)
• Bestuurders: Carla Gijsels (Wiekevorst), Evelien 

Vandemaele (Lendelede), Louis Vandijck (Peer),  
Yves Henry (Paifve), Annie Van Landuyt  
(Braine-le-Château)

 
Sectie mest en meststoffenhandel
• Voorzitter: Carla Gijsels (Wiekevorst)
• Ondervoorzitters: Dietrich Leuridan (Lo-Reninge) en 

David Van den Heede (Gerpinnes)
• Bestuurders: Louis Vandijck (Peer), Yves Henry (Paifve), 

Jean-Marie Nix (Welkenraedt),  
Annie Van Landuyt (Braine-le-Château)

 
Sectie handel in veevoeders
• Voorzitter: Arlette Heyerick (Nazareth)
• Ondervoorzitter: Jean Steenwinckels (Landen) en David 

Van den Heede (Gerpinnes)
• Bestuurder: Louis Vandijck (Peer)

Nationale Centrale

W I E  I S  W I E ?
Nationale Centrale
Landbouw-service

Gasthuisstraat 31 B2, 1000 Brussel
T 02 274 22 00 • F 02 400 71 26
E-mail: landbouwservice@sectors.be
www.landbouwservice.be

Landbouw-Service 
komt op voor uw 
belangen, informeert 
en adviseert!

Secretariaat



V O O R S T E L L I N G

De Nationale Centrale Landbouw-Service is de enige 
erkende beroepsvereniging van de toeleveranciers van de 
landbouwsector. De vereniging richt zich tot ondernemers 
uit de volgende doelgroepen:

• loonwerkers en aannemers van land- en tuinbouwwerken
• loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars
• handelaars in mest en meststoffen
• handelaars in veevoeders
• ondernemers met grondverzetactiviteiten

De leden zijn zowel zelfstandige ondernemers 
als KMO-leiders met personeel. De roepnaam 
van de Nationale Centrale Landbouw-Service is: 
Landbouw-Service.
De beroepsvereniging werd opgericht in 1961 en 
heeft het statuut van een vereniging zonder winst-
oogmerk.

1 | Netwerking
Kom naar de netwerkactiviteiten 
van Landbouw-Service. Dé gele-
genheid om op een spontane 
manier over zaken te spreken 
en interessante collega’s en 
leveranciers te ontmoeten. 
Er is altijd wel iemand die u 
verder kan helpen met uw 
specifieke vragen, of ze nu 
van technische of sectorale 
aard zijn. En hoe groter uw 
netwerk, hoe sneller de 
oplossing voorhanden is!

2 | Helpdesk
Wetten, regels en voorschriften... Onze sector wordt er 
mee overdonderd. Landbouw-Service vindt dat correcte 
informatie en betrouwbaar advies de basis zijn van elke 
goede beslissing. Ook voor uw onderneming.
Mail of telefoneer naar het secretariaat van Landbouw-
Service: landbouwservice@sectors.be - T 02 274 22 00.
Het probleem wordt dan geanalyseerd en u wordt op weg 
geholpen naar de juiste dienst of oplossing.

U bent altijd welkom met uw:
Syndicale vragen - personeelsgebonden kwesties - 

technische vragen - vragen van juridische, sociale, 
economische aard - ...
Kortom, alles wat ook maar met uw beroepsac-
tiviteiten te maken heeft. Zoek uw antwoorden 
niet op het internet, maar laat u rechtstreeks met 

raad en daad bijstaan. We helpen u graag verder 
en, indien nodig, verwijzen we u graag door 

naar de juiste instantie.

3 | Opleidingen en informatiesessies
Een steeds veranderende omgeving vraagt om continue aan-
passingen. Daarom organiseert Landbouw-Service actuele 
opleidingen en opleidingssessies, gebaseerd op de specifieke 
vraag ernaar. Tegen een betaalbare prijs weet u alles wat u 
moet weten. 
Hebt u een concreet voorstel voor een opleiding? Vertel het 
ons via landbouwservice@sectors.be. Wij zorgen voor de rest.

4 | Stem op sociaal overleg
We schatten dat de zelfstandigen en 

KMO’s in onze sector meer dan 5.000 
mensen te werk stellen. Een stem 

in het sociaal overleg dringt zich 
bijgevolg op: hoe meer leden 
Landbouw-Service telt, hoe meer 

werkruimte om uw rechten en belan-
gen met kracht bij te staan.
U kan steeds terecht bij de vertegen-

woordigers van Landbouw-Service 
en het Paritair Comité 132.

5 | Lobbywerk
Brussel is het centrum van Europa. Hier worden alle 
wetten gemaakt. Landbouw-Service wil een voet tus-
sen de deur van de wettenmakers. Want enkel door 
te anticiperen in de juiste commissies is het mogelijk 
de wetten en richtlijnen om te buigen in het voordeel 
van de ondernemers. Een werk van lange adem waarin 
Landbouw-Service het nodige doet om het u gemakke-
lijk te maken.
Daarom is Landbouw-Service ook zelf lid van de 
Europese koepelorganisatie CEETTAR. Zij behartigen 
de belangen van de Europese zelfstandigen en KMO-
bedrijven, loonwerkers en aannemers van landbouw-
werken. 

Meer info www.ceettar.eu.

6 | Contractor Days
Op 16 en 17 december 2020 organiseert Landbouw-Service 
een uniek event voor de sector (zelfstandigen, werkge-
vers én werknemers): CONTRACTOR DAYS in Groot-
Bijgaarden.  Reserveer deze datum al in uw agenda.
Meer informatie: www.contractordays.be
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