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MAG HET IETS MEER ZIJN ?

Het einde van de grote vakantie is in zicht en iedereen 
maakt zich op voor het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat 
jullie, ondanks de hete zomer, een goede verkoop gehad 
hebben en allemaal mochten genieten van een deugd-
doende vakantie.

Tijdens de komkommertijd in de media vernamen we dat 
de minister wil toezien of het gewicht dat de consument 
mee naar huis krijgt klopt met het gewicht op de verpak-
king. 

Een goed initiatief voor zij die voorverpakte waren kopen 
en niet krijgen waarvoor ze betalen.

Bij onze beenhouwers speelt dit minder. De klant ziet 
immers direct op de weegschaal welk gewicht op het 
beenhouwerspapier ligt. De beenhouwer of het verko-
pend personeel in de winkel zal bovendien altijd vragen 
of het afgesneden of ingeschepte gewicht goed is. 

In dit nummer

Indien er iets meer op de weegschaal ligt zal de been-
houwer de klant altijd vragen of het iets meer mag zijn. 
De klant bepaalt in de beenhouwerij dus zelf of hij “iets” 
meer of “iets” minder wenst en de beenhouwer bedient 
de klant met de glimlach. 

In de supermarkt is er geen beenhouwer of geen ver-
koopster die kan vragen aan de klant of het iets meer of 
minder mag zijn en gaat de consument ervan uit dat het-
geen op de verpakking staat ook klopt.

Ook in de zelfbediening in de beenhouwerij moet de 
inhoud correct zijn. Dat is niet meer dan normaal…

Na de zomervakantie gaan wij verder met de voorberei-
dingen van BIBAC PLUS FRESH & voorbereiding voor de 
plechtige prijsuitreiking voor de Laureaten van de Arbeid. 

Op 22 september aanstaande worden de laureaten in het 
beursgebouw van Antwerpen in de bloemetjes gezet. Na 
de plechtige prijsuitreiking volgt een receptie die zal 
doorgaan op de stand van de Landsbond op BIBAC PLUS 
FRESH. 
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Het beursprogramma staat verder in dit nummer. Wij 
organiseren in samenspraak en met ondersteuning van 
de beursorganisatie tal van evenementen met o.a. een 
demonstratie hapjes maken met leerlingen van het CVO 
onderwijs. Het Gouden Mes voor de Syntra-leerlingen 
en een demonamiddag met de youngsters van het dag-
onderwijs slagerij. Op die manier zetten wij, als natio-
nale beroepsvereniging, onze opleidingen in de kijker 
en geven we slagers in opleiding de kans om zich te 
profileren. 

Door onze uitstekende samenwerking met de sector-
groepen rund en varken worden er door VLAM dage-
lijks degustaties voorzien op de stand van de 
Landsbond. VLAM stelt ook promotiemateriaal ter 
beschikking voor onze leden. 

Ik hoop dat ik jullie allemaal op onze stand mag 
begroeten. 

Tot dan,

Carine vos
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De vakantie loopt op haar laatste benen en de boekentas-
jes worden alweer tevoorschijn getoverd. Heel wat ouders 
zijn blij dat hun kroost terug naar school kan en wij zijn 
blij dat het vertrouwde ritme stilaan weer op gang komt. 

Deze zomerperiode mochten we eens te meer vaststel-
len dat de consument steeds meer kiest om zijn aanko-
pen lokaal te doen en dus de weg naar de plaatselijke 
ambachtelijke slager terugvindt. En dat is geen toeval 
maar een bewuste keuze. Niet alleen stelt men meer ver-
trouwen in lokale producten maar men waardeert ook de 
klantvriendelijkheid, nabijheid en kwaliteit van de produ-
cent.

Consumenten hebben nood aan de vakkennis van hun 
ambachtelijke slager. Het is een hype om als gastvrouw-
gastheer de gepaste uitleg te kunnen geven bij de kwali-
teitsvolle gerechten die men serveert. Onze kwaliteitsvolle 
producten en deskundige uitleg zijn dan ook een echte 
meerwaarde voor onze klanten.

Wij horen ook positieve echo’s in verband met de inschrij-
vingen in onze slagerijscholen. Wij hopen dan ook dat 
heel wat collega-slagers bereid zijn om die enthousiaste 
jongeren op te leiden. Ambachtelijke beenhouwers kun-
nen jongeren opleiden via het systeem van de leertijd of 
het duaal leren. Op die manier dragen we als sector zelf 
bij tot de opleiding van de jongeren die later in onze 
beenhouwerijen komen werken of als zelfstandig slager 
aan de slag gaan. 

Als we in onze eigen middens jongeren helpen opleiden, 
weten we zeker dat zij over voldoende ambachtelijke 
stielkennis beschikken en alle facetten van het ambacht 
bestudeerden tijdens de opleiding.

We willen er ook nog even op wijzen dat handige verko-
pers misbruik maken van de goede trouw van onze sla-
gers als het aankomt op de verkoop van (bio)zakjes.  

Het staat iedereen natuurlijk vrij om biozakjes te kopen of 
niet, weet alleen dat het enige criterium om gratis zakjes 
te geven in Vlaanderen de dikte (tot 15 micron en vanaf 
50 micron = mag gratis) is. Al de rest is marketingpraat. 

Op 22 september gaat de Bibac Plus Fresh beurs in 
Antwerpen van start. De Landsbond trekt ook hier uit-
drukkelijk de kaart van de jeugd. Met de organisatie van 
Het Gouden Mes op maandag en de demo voor onze 
youngsters op dinsdag willen we onze toekomstige sla-
gers een podium geven. 

Op zondag geeft het volwassen dagonderwijs van diverse 
SVO-Centra en Syntra –Vlaanderen een demonstratie 
tapasbuffet en mogen ook zij hun kunnen tonen aan het 
grote publiek. 

Alle Laureaten van de Arbeid worden zondagavond 22 
september ontvangen in de vergaderzaal van Antwerp 
Expo voor de plechtige uitreiking van hun ereteken. 

Na de uitreiking biedt de Landsbond een receptie aan ter 
ere van de Laureaten. Het Koninklijk Instituut van de 
Laureaten van de Arbeid zal alle laureaten een uitnodiging 
toesturen met inschrijfstrook. Om organisatorische rede-
nen vragen wij aan de laureaten om zo snel mogelijk te 
bevestigen of ze al dan niet aanwezig zullen zijn zodat wij 
ons goed kunnen voorbereiden. 

Ook dit najaar komen de voorzitters in alle provincies 
langs voor de jaarlijkse infoavonden. Wij hopen dat u iets 
opsteekt van de door ons gekozen onderwerpen. Het 
FAVV geeft, samen met de Landsbond, zijn jaarlijkse voor-
dracht voor onze leden, Joyn en Edenred zullen de nieu-
wigheden voorstellen en Hof van Ossel zorgt voor een 
degustatie. 

Tot slot nodigen wij iedereen uit op de BIBAC PLUS FRESH 
beurs. Op de stand van de Landsbond kan u terecht voor 
een gezellige babbel en een verfrissend drankje.

Tot dan,
De voorzitters,
Ivan Claeys en Philippe Bouillon

WOORD VAN DE VOORZITTERS

DE KONINKLIJKE LANDSBOND 
VIERT FEEST!

U leest het goed. De koninklijke Landsbond 
der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van 

België bestaat 125 jaar.
Om alle leden de kans te geven het feestjaar met ons 
in te zetten heeft er op zondag 22 september om 18 
uur een receptie plaats op BIBAC PLUS FRESH waar-

op u van harte uitgenodigd bent. Voor zij die niet 
naar Antwerpen komen, voorziet de Koninklijke 

Landsbond een natje en droogje ter gelegenheid van 
de feestelijkheden in Saint-Hubert.

Het feestelijk jaar wordt afgesloten op 13 september 
2020 met een event of familiedag voor alle leden. 

Meer hierover in de vakbladen 2020.

Philippe Bouillon,covoorzitter

Ivan Claeys, covoorzitter
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www.mauricemathieu.be

Bestaat er een wettelijke garantie onder handelaars ?
Iedere consument ( privéaankoop) beschikt over een wette-
lijke garantieperiode van 2 jaar bij de aankoop van een 
nieuw product zoals een auto, een koelkast, een GSM,…. 
Deze wettelijke garantie geldt evenwel niet voor beroeps-
aankopen en dus niet voor de verkopen onder handelaars 
(B2B)( vb. een GSM aangekocht door een onderneming met 
factuur en BTW-nummer) . Eis dan ook van uw leverancier 
dat een redelijke garantieperiode ( commerciële garantie) 
opgenomen wordt in de koopovereenkomst indien dit niet 
het geval mocht zijn. 

Evenwel, tenzij in de koopovereenkomst de vrijwaring voor 
verborgen gebreken uitdrukkelijk uitgesloten of aan bepaal-
de voorwaarden onderworpen wordt, is de verkoper, ook bij 
een B2B transactie, wel steeds verantwoordelijk voor even-
tuele verborgen gebreken

Dienaangaande luidt art 1641 van het Burgerlijk Wetboek : 
De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen 
gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt 
maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit 
gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de 
gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een min-
dere prijs zou hebben gekocht.

Een verborgen gebrek zou dus kunnen ingeroepen worden 
tegen een verdeler die het normale gebruik van een toestel 
niet kan garanderen voor zijn klant omdat hijzelf in de rela-
tie met zijn eigen leverancier-fabrikant onderworpen is aan 
bepaalde beperkende voorwaarden zonder zijn eigen klant 
hiervan geïnformeerd te hebben. 

vb. Software die niet meer geüpdatet kan worden omdat de 
verdeler dienaangaande slechts beschikt over een garantie-
periode van 2 maanden gegeven door de fabrikant en deze 
beperking niet opgenomen werd in de koopovereenkomst 
met zijn klant, zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. 

Ik heb vernomen dat Beedrop in faling is en moet nog 
vergoed worden voor gedane leveringen . Wat staat er 
mij te doen?
Zoals dit steeds het geval is bij een faillissement is er steeds 
de vraag in welke mate de schuldeisers vergoed zullen wor-
den. 

Dit neemt uiteraard niet weg dat het altijd aangewezen is 
om uw schuldvordering in te dienen om op zijn minst een 
fiscaal verliesattest te bekomen.

Daarvoor moet u niet wachten op een bericht van de cura-
tor die u, voor zover hij op de hoogte is van uw schuldvor-
dering, zal contacteren. 

Sinds 1 april 2017 is de wijze waarop de schuldvordering 
ingediend moet worden, gewijzigd, en moet/kan dit elektro-
nisch via de website https://www.regsol.be.

Rechtspersonen zijn verplicht om de aangifte elektronisch in 
te dienen, natuurlijke personen hebben de keuze en kunnen 
dit ook via een aangetekend schrijven gericht aan de aange-
stelde curator. 

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering raden wij u aan uw 
verzekeraar aan te spreken aangezien het best mogelijk is 
dat deze de aangifte van uw schuldvordering voor u uit-
voert.

Indien niet kan u uiteraard zelf de aangifte indienen of even-
tueel laten indienen door ons. 

In voorkomend geval moet u ons uiteraard de schuldvorde-
ring overmaken. 

VRAAG EN ANTWOORD

Philippe Bouillon,covoorzitter
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REPORTAGE

Culinaire slagerij Brecht, 
Moerkerke

In Moerkerke bij Damme baten Brecht(31) en 
Katlijn (29) een culinaire ambachtelijke slagerij 
uit die bekend staat voor de huisgemaakte 
kwaliteitsproducten. De slagerij biedt haar klanten 
een prachtig assortiment aan vers vlees, bereide 
gerechten, vleeswaren, kazen etc. Daarnaast is dit 
jonge koppel tevens gespecialiseerd in bbq’s en 
feestaanneming. Brecht en Katlijn zijn de trotse 
ouders van Karel (2).

Waar leerden jullie de stiel?
Brecht : Als jonge gast droomde ik van een leven op de boer-
derij maar toen een studiekeuze zich opdrong koos ik toch 
voor een slagerijopleiding. Mijn ouders komen niet uit het sla-
gersmilieu en ik kreeg wellicht goesting voor de opleiding door 
een neef die een jaartje ouder was en voor slager ging stude-
ren. 
Na de beenhouwersopleiding volgde ik een specialisatiejaar 
traiteur. Ik rondde mijn studie succesvol af in KTA Diksmuide en 
liep stage bij Peter & Sabine in Brussel. Nadien werkte ik twee 
en een half jaar bij Slagerij Dries in Roeselare. Om alle facetten 

van het beroep onder de knie te krijgen en nog meer ervaring 
op te doen ging ik nog 2 jaar in een supermarkt werken. 
Nadien namen we hier de slagerij over. Er was al 2 jaar geen 
activiteit meer in de slagerij maar voor ons was dat geen pro-
bleem. In 2016 werd het atelier en de winkel volledig aange-
pakt en vernieuwd. Een helse klus voor een jong koppel maar 
noodzakelijk. Een deel van de koeltoonbank was stuk en moest 
dus sowieso vernieuwd worden. We beten dan maar ineens 
door de zure appel heen en hebben het hele gebouw, dus ook 
de privévertrekken, aangepakt. 
Bij de verbouwingen hebben we vooral gelet op duurzaamheid 
en deden we enkele milieuvriendelijke ingrepen. Zo hebben we 
gekozen voor warmterecuperatie van de koelinstallatie, overal 
ledverlichting, het atelier werd volledig geïsoleerd, ... Het 
besluit om alles over te zetten op led heeft trouwens al geren-
deerd aangezien er kort na elkaar 2 lampen defect gingen en 
ze kosteloos vervangen werden. 
Toch kenden we ook al tegenslag. De slagerij draaide op volle 
toeren toen er in de straat voor een lange periode werken van 
start gingen. Gelukkig beleefden we een droog seizoen zodat 
de klanten toch nog de weg naar de winkel vonden. Helaas viel 
de passage door de wegenwerken omzeggens volledig stil, 
waardoor we inkomsten verloren. De werken zijn gelukkig ach-
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TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS 

jonge leerkracht echt niet veel kansen en wordt 
van hier naar daar gestuurd. Na 4 jaar alles op 
alles gezet te hebben was ik het echt beu. 
Hier in de slagerij was er enorm veel werk en 
we besloten dat het best was dat ik mee in de 
slagerij zou komen werken. Ik kende het leven 
van het zelfstandig ondernemen perfect daar 
mijn ouders een bloemenwinkel uitbaten en ik 
dus altijd gezien heb hoe het werkt als je zelf-
standig bent. Ik ben ook blij dat we in 
Moerkerke terecht gekomen zijn voor de uitba-
ting van de slagerij. Mijn familie heeft hier een 
verleden. Het was dus in zekere zin terugkeren 
naar de roots voor mij. 

Katlijn, hoe viel jouw carrièreswitch mee?
Katlijn: Zeer goed. Ik heb van mijn beslissing 
nog geen seconde spijt gehad. Ik doe dit werk 
zeer graag en zou voor geen geld meer terug 
naar het onderwijs willen gaan. Bovendien was 
ik reeds vertrouwd met het werk in de slagerij 
omdat ik tijdens mijn studententijd altijd in een 
slagerij gewerkt heb als jobstudent. Het werk 
en de werkuren schrikten mij dus zeker niet af. 
En wat ik nog niet onder de knie had, leerde ik 
hier in huis. Brecht was een goede leraar en 
met een beetje gezond verstand kom je een 
heel eind. 

ter de rug en we kunnen nu terug gaan opbouwen. 
Katlijn: Ik ben leerkracht van opleiding maar na 4 jaar in het 
onderwijs werd er mij nog altijd geen vaste lesplaats toegewe-
zen. Alhoewel men in de media vaak toetert dat er een tekort 
is aan leerkrachten is het de dag van vandaag enorm moeilijk 
om in het onderwijs een vaste baan te vinden. Je krijgt als 
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Wat biedt deze regio?
Brecht: Wij zijn met de gemeente 
Moerkerke een onderdeel van de stad 
Damme, de toeristische regio hier in de 
buurt. Damme is vooral gekend om zijn 
oude gebouwen, fietstoutes en profileert 
zich de laatste jaren als boekenstad. 
Moerkerke, ons dorpje, telt een kleine 3000 
inwoners en is volop in ontwikkeling. Er 
komen steeds meer jonge gezinnen wonen 
in de nieuwe wijken die men hier bouwt. 
We hebben in de beenhouwerij een 
gemengd publiek en wij bieden voor elk 
wat wils aan. In deze regio wordt er nog 
gekookt maar er zijn toch ook veel jonge 
gezinnen of alleenstaanden die regelmatig 
iets uit de traiteurafdeling kopen. 
We zijn, naast enkele hoeveslagers, de 
enige ambachtelijke slagerij in dit dorp. Dat 
heeft natuurlijk het voordeel dat heel wat 
dorpelingen bij ons hun inkopen doen. 
Opvallend is dat er in het weekend heel 
wat mannen specialiteiten zoals een zesrib, 
speciaal gebraad etc komen kopen om zelf 
klaar te maken. Kokende mannen zijn een 
beetje een trend hier. (lacht)
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Hoe zit het met de taakverdeling?
Katlijn: Ik sta vooral in de winkel en zorg dat onze klanten 
tevreden naar huis gaan. Verder ben ik verantwoordelijk voor 
de kaasafdeling en maak ik de salades. Ik kies de kazen uit, 
snijd ze aan en leg zelf de kaastoonbank. 
Brecht: Ik ben vooral te vinden in het atelier. Maar ik sta ook 
graag in de winkel. In het weekend kunnen we rekenen op job-
studenten om ons te helpen maar in de week doen we alles 
zelf. 
Ik ben vooral bezig met het maken van charcuterie, maken van 
bereidingen en het werk in het atelier. Daarnaast moet je als 
ondernemer ook nog tijd vrijmaken voor de papiermolen, 
bestellingen doen etc. Ons werk is altijd gevariëerd omdat we 
alle aspecten van het ondernemen moeten doen.
In mijn vrije tijd ben ik ook bestuurslid van de slagersbond van 
Brugge. Het bestuur heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in 
jonge bestuurders. Ons bestuur bestaat wel voor het grootste 
deel uit actieve slagers en is met de komst van mezelf en Chris 
stevig verjongd. 
Het is een leuke uitdaging om je als jonge slager in te zetten 
voor het beroep. We hebben een toffe groep en proberen 
vooral activiteiten te organiseren die interessant zijn voor onze 
actieve ambachtelijke slagers. 
We zien ons geruggesteund doordat onze nationale voorzitter, 
de heer Ivan Claeys, die tevens ondervoorzitter is van het 
bestuur van de slagersbond Brugge.
Ik weet niet waar hij zijn energie vandaan haalt maar hij is wel 
de geknipte persoon om het slagersvak altijd en overal te ver-
dedigen. 

Wat bieden jullie de klanten aan?
Brecht: Kwaliteit en service, zoveel is duidelijk. Wij bieden onze 
klanten een uitgebreid assortiment vlees en vleeswaren, berei-
dingen en kazen van zeer hoge kwaliteit aan. 
Zowel het rundvlees als het varkensvlees wordt hier in het 
eigen atelier uitgebeend en verwerkt. Als je garant staat voor 
de kwaliteit van je producten is het zeker een pluspunt dat het 
vers vlees in karkas toekomt. Af en toe koop ik bij een lokale 
boer een lammetje dat we hier uitbenen en versnijden. Ons 
assortiment bestaat uit een degelijke basis aangevuld met pro-
ducten die met het seizone meegaan.
Wij proberen zoveel mogelijk te werken met lokale leveranciers 
die dezelfde waarden als wijzelf hanteren. Naast rund- en var-
kensvlees verkopen we ook kalkoen en kip. In het weekend zor-
gen wij voor vers gebraden kip aan het spit. De kippen zijn 
afkomstig van de beste boerderijen en voldoen ook aan hoge 
kwaliteitseisen die wij stellen. 
Ook op vlak van feestaanneming proberen wij onze klanten te 
verwennen. Ze kunnen kiezen voor de volledige catering van 
hun feest of voor een koud buffet, warme schotels of een heer-
lijke BBQ, … We bereiden alles met zorg en met oog voor 
detail.
Op vlak van vleeswaren zijn we vooral gekend voor onze 
Americain Préparé. We maken zelf onze salades, beenham, 
hespenworsten, droge worsten, bloedworst, patés, kippenchar-
cuterie, pur porc, vleesbrood etc. 
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REPORTAGE

Hoe zien jullie de toekomst van het ambacht?
Brecht: Ik denk dat de ambachtelijke slagerij altijd zal 
blijven bestaan. Of dat in de huidige vorm is, weet ik 
niet. Ik vermoed dat, naar Nederlands voorbeeld, de 
ambachtelijke slagerijen groter zullen worden. Er 
wordt nog steeds vlees gegeten en dat zal altijd zo 
blijven. Ik zie dat de mensen wel voor meer kwaliteit 
kiezen en bewust naar een goed stukje vlees op zoek 
gaan. Dan zitten ze goed bij de ambachtelijke slager. 
Wij, van onze kant, moeten zorgen dat we de binding 
met onze klanten niet verliezen. We moeten blijven 
aanbieden wat de klanten wensen. In het verleden was 
dat vooral vers vlees. Vandaag moeten we ook inzet-
ten op traiteurgerechten en charcuterie. Maar de reali-
teit is ook dat je niet alles zelf kan doen. Op een gege-
ven moment moet je als ondernemer keuzes maken of 
meer personeel in dienst nemen, wat een enorme ver-
antwoordelijkheid met zich meebrengt. Ik denk dat de 
ambachtelijke slagers moeten blijven kiezen voor kwa-
liteit en eigen bereidingen maar ook voor service naar 
de klant toe. We moeten mee met onze tijd. Op éen 
van de vorige infoavonden die we als Brugse bond 
organiseerden is er een uiteenzetting gegeven rond 
online verkoop. Ik denk dat slagers die in de juiste 
omgeving wonen en klanten zouden kunnen hebben 
voor dit soort verkoop daar zeker en vast moeten op 
inzetten maar in een klein dorpje zoals het onze zal de 
opbrengst uit onlineverkoop veel te klein zijn en zal de 
inspanning wellicht niet renderen. Je moet dus als 
ondernemer meegaan met je tijd maar ook afwegen 
wat voor jouw zaak het beste is. 
Persoonlijk hebben wij zwaar geïnvesteerd in deze sla-
gerij en hoop ik dat de komende jaren onze investe-
ring gaat renderen. Ik doe dit werk met veel plezier en 
besef dat ik geluk heb dat mijn echtgenote graag mee 
in de zaak werkt, dat ik van thuis kan werken en dat ik 
mijn eigen zaak de richting kan uitsturen die ik zelf 
wens. Als het werk er ’s avonds opzit, gaan we naar 
boven en klaar is Kees. We staan nooit in de file...Elk 
soort werk heeft voor-en nadelen. 
Katlijn: En we zien ons kind opgroeien. Ik denk dat 
dat ook een serieus voordeel is. Karel loopt hier rond 
en hij is thuis in zijn vertrouwde omgeving. In het 
begin was het een aanpassing om te werken in de sla-
gerij met Karel. Maar nu is het fantastisch om hem 
altijd bij je te hebben. 

Hebben jullie nog tijd voor ontspanning en vrije tijd?
Brecht: Onze winkel is alle dagen, behalve donderdag en zondagnamid-
dag, open. Ik sta op om 5u30 en sluit de deur rond 19u30. Daarna maak 
ik af en toe graag nog eens een ritje op de moto - als het weer het toe-
laat - en ik ben dol op skiën en snowboarden. In de zomerperiode wer-
ken wij door en in september sluiten we de winkel dan weer even. 
Katlijn: Ik werk iets minder uren dan Brecht en ik besteed mijn vrije tijd 
liefst aan Karel. Karel is graag in de winkel en wie weet wordt hij de vol-
gende beenhouwer in de famillie. Niet dat dat van ons moet. Karel mag 
zelf beslissen wat hij wil doen met zijn leven. Al zou het natuurlijk mooi 
zijn moest hij de zaak verder zetten. We zullen hem alleszins niet 
pushen. Ik heb geleerd dat je vooral moet doen wat je graag doet en 
dat je alles kan leren, zelfs het slagersberoep!
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WEDSTRIJD

a) de wedstrijd is verdeeld in drie groepen
¬ 1ste groep : voorbehouden aan slagers-spekslagers
¬ 2de groep: voorbehouden aan leerjongens slager-spekslager en 

scholen
¬ 3de groep: voorbehouden aan restauranthouders – traiteurs 

(enkel voor wedstrijd paté.)
b) De wildpaté en paté in korst moeten minimum 2 kg wegen en 

op zijn geheel aangeboden worden. Uiteraard dienen ze 
gemaakt te zijn door de deelnemer. 

c) De hoeveelheid pensen bedraagt minimum 2 kg.

Alle decoratie moet eetbaar zijn! Decoratie aan de buitenzijde van 
de schotel is niet toegelaten. Enkel schotels die voldoen aan het 
reglement worden aanvaard. Luchtledige verzending is toegestaan. 
Wij garanderen niet dat de deelnemers de schotel of inhoud terug 
kunnen meenemen. Het inschrijvingsbulletin moet duidelijk lees-
baar ingevuld worden. U moet 1 inschrijvingsbulletin per product 
indienen. Het inschrijvingsbulletin moet samen met de betaling of 
het betalingsbewijs overgemaakt worden aan de organisatie. 

Het inschrijvingsgeld werd vastgesteld op
¬ 1ste product: € 25
¬ vanaf het tweede tot het vijfde product in dezelfde categorie: € 

20, per product
¬ vanaf het 6de product in dezelfde categorie: gratis

Producten worden verzonden naar of afgegeven bij Guy Gilles, 
Grand’Place, 12 te 6470 Sivry tel.: 060/45 56 41. De producten wor-
den in de koeling bewaard. De verzending kan gebeuren met Taxi 
Post. Voor alle bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen 
met de heer Gilles op het nr 060 45 56 41. 

Op volgende afgeefpunten kan u eveneens terecht:
¬ Pierre Flamant, Grand Rue 88 te Mons-tel.: 065 35 39 46
¬ Centre de Formation de Waremme, Rue de Waremme 101, Villers-

le-Bouillet tel.: 085 27 88 60

¬ ITCA Namur, Chaussé de Nivelles 204, Suarlée tel.: 081 56 85 32

De inzendingen moeten toekomen op 9/11/2013 van 10 tot 20 uur 
of op 10/11/2013 voor 20 uur. Alle verzendkosten zijn ten laste van 
de deelnemer. Elke inzending krijgt een identificatienummer dat 
gegeven wordt in orde van ontvangst van de producten. 
Voor alle verdere inlichtingen kan u terecht bij de heer Guy Gilles, 
Grand’Place, 12 te 6470 Sivry tel.: 060/45 56 41 gsm 0476 56 37 24 
of per mail lu.her23@yahoo.fr

De puntentelling verloopt als volgt:
Paté
¬ algemene presentatie: -/20
¬ snijvastheid: -/20
¬ smaak: -/20
¬ kruiding: -/20
¬ originaliteit : -/20

Pensen
¬ algemene presentatie: -/20
¬ kwaliteit en samenstelling van de vulling: -/20
¬ smaak: -/20
¬ kruiding: -/20
¬ originaliteit : -/20

d) de deelnemer verbindt er zich toe het regelement te aanvaar-
den. Men kan niet in beroep gaan tegen een beslissing van de 
jury.

De prijsuitreiking gebeurt de dag van de wedstrijd vanaf 17 uur in 
Brasserie du Casino, Place des Ormeaux te Chimay. Vanaf 17 uur 
worden er patéschotels verkocht ten voordele ten voordele van 
oncologische afdeling van de klinieken van Chimay en Lobbes.
De uitslagen worden onder geen enkel beding telefonisch mede-
gedeeld. Al wie het regelement niet eerbiedigt, wordt gediskwalifi-
ceerd.

25STE INTERNATIONALE VAKWEDSTRIJD VOOR 
WILDPATÉS EN WITTE-EN ZWARTE FEESTPENSEN

11 NOVEMBER 2019 - GEORGANISEERD DOOR DE SLAGERSBOND VAN CHIMAY EN OMSTREKEN

INSCHRIJFFORMULIER TERUG TE STUREN PER POST NAAR : GUY GILLES, GRAND’PLACE, 12 TE 6470 SIVRY 

Naam: ...................................................................................................................................... Voornaam: .............................................................................................

Beroep: .................................................................................................................................... Geboortedatum:..................................................................................

Straat + nr: .................................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer + gemeente: ............................................................................................... Land:........................................................................................................

Naam van het product:...................................................................................................... Categorie: ..............................................................................................

Na kennis genomen te hebben van het reglement van de 25ste Internationale vakwedstrijd voor wildpatés en witte-en zwarte feestpen-

sen die plaatsvindt op 11 november 2019, verklaar ik hierbij dat het door mij ingediende product door mij zelf gemaakt werd. Ik maak 

hierbij de som van ……….....…………. over op naam van de organisatie.

Opgemaakt te ……………………................................…… op ……………………….....….

Handtekening
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Meer dan ooit bepalen klimaat en duurzaamheid het economisch leven. En dat geldt ook voor de 
vleessector in het algemeen en de ambachtelijke slagerijsector in het bijzonder. Steeds meer laten 
kritische consumenten, hun keuze bepalen door kwaliteit, gezondheid, ecologische voetafdruk én 

dierenwelzijn. Criteria die niet altijd in het voordeel pleiten van vlees en vleesproducten. Althans zo wil 
het de perceptie bij de mensen.

En dat de perceptie niet altijd strookt met de realiteit mag blijken uit de aanpak van Slagerij Vande 
Walle www.slagerijvandewalle.be uit Kluisbergen. De met respect voor het milieu gekweekte dieren 

worden er in het eigen slachthuis geslacht en in de slagerij ernaast volledig verwerkt tot kwaliteitsvolle 
producten. Alles in eigen beheer, met duurzaamheid als bindend element in elke stap van de productie. 

Wat  de combinatie slachten-slagerij betreft, is Slagerij Vande Walle nog de enige in Vlaanderen. Wat 
jammer is omdat hierdoor voor de slager de band met het dier is verdwenen. Nochtans begint de 

kwaliteit van vlees met de kwaliteit van het slachtdier: het dier zelf én de manier van slachten. Deze 
werkwijze mag dan wel uniek zijn, gecombineerd met dierenwelzijn, is zij in het duurzaam produceren 

van tegenwoordig  actueler dan ooit. Het relaas….

SLACHTERIJ-SLAGERIJ 
VANDE WALLE

Een verdwijnende traditie, 
maar actueler dan ooit

TECHNISCH ARTIKEL
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SLACHTHUIS-SLAGERIJ VANDE WALLE 
Het familiebedrijf heeft een  bijzonder lange traditie in het slachten en verwerken 
van vlees. Het begin van de activiteiten gaan immers terug tot de 18e eeuw, wan-
neer in 1777 Pieter Vande Walle zich als slachter vestigt in Berchem. Zijn zoon 
Frederik beoefent er ook het beroep van slachter. De slagerijactiviteiten starten 
met diens zoon – Louis – die in 1856 een beenhouwerij begint in de  Stationsstraat 
in Kluisbergen. De winkel met de deur op de hoek van de straat, gebruikelijk in die 
tijd, is er nog altijd en floreert als nooit tevoren. Zeven generaties later worden de 
klanten er nog steeds bediend met de glimlach: nu door Paul en zijn zoon Ruben, 
zijn vrouw Ingrid en schoondochter Tamara. Nog steeds met liefde voor het dier 
én het vlees dat hen dat oplevert. Van duurzaamheid gesproken.

MET LIEFDE VOOR HET DIER
Bedrijfsfilosofie van Paul en Ruben Vande Walle is dat alleen met gezond 
gekweekte dieren, gezonde en lekkere vleesproducten kunnen worden bekomen. 
Daarom al werd in de tachtiger jaren van vorige eeuw door Gaston Vande Walle 
het gebruik van hormonen en dergelijke volledig gebannen bij de runderen die zij 
zelf kweekten. Daarom ook werd een eigen kweek van schapen opgezet. Later 
zouden alleen nog runderen en varkens levend worden aangekocht bij eerlijk wer-
kende kwekers. Dit is  een halve eeuw later nog steeds het geval is. Het dier staat 
er nog altijd centraal en duurzaam produceren is daarbij een blijvende bekommer-
nis geworden, zowel voor lamsvlees, rundvlees als varkensvlees.

REDACTIE EN FOTO’S: EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK - KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK - R & D PILOOT REJO
BERTRAND VANDE GINSTE - ERE VAKLERAAR SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL - DIKSMUIDE

IN BEELD….
Slachterij-slagerij Vande Walle
Uniek in Vlaanderen!

4) In 1856 bouwde Louis, zoon van Frederik, de sfeervolle 
gezellige winkel met de deur op de hoek van de 
Stationsstraat.

7) Eigen ambachtelijke vleeswaren zijn een grote troef…

3) Winkel bewust retro gelaten! 
Slagerij Vande Walle is een authentieke ambachtelijke sla-
gerij, met een winkeldecor dat zo weggelopen is uit de nos-
talgische setting van de jaren 50-60 van de vorige eeuw 
maar wel met de meest moderne technieken…

6) Vandaag zorgen Paul en Ruben voor vlees van prima 
kwaliteit en met een vlotte, vriendelijke bediening.

8) Zoonlief… super fan… geniet van al dat lekkers!

  

9) Van korte keten gesproken…
Slagerij Vande Walle kweekt, slacht, versnijdt zijn lammeren 
en verkoopt deze in zijn slagerij. Van lamsvlees met het 
‘Pastorale’ keurmerk maken Paul en Ruben hun speciali-
teit… eigen kweek garandeert een gezond en lekker pro-
duct. Het vertrouwen dat ze van hun klanten blijven krijgen 
is dan ook hun beste reclame.
‘lamsvlees van eigen kweek’

talgische setting van de jaren 50-60 van de vorige eeuw 
maar 

5) Sindsdien hebben 7 generaties Vande Walle hun klanten 

goed bediend. Na Louis bouwden Emile en Gaston de zaak 

verder uit.

Slachterij-slagerij Vande Walle

2) In 1777 vestigde Pieter Vande Walle zich als slachter in Kluisbergen. Zijn zoon Frederik was eveneens slachter. Het eigen slachthuis bepaalt mede het unieke karakter van de ambachtelijke slagerij.

Uniek in Vlaanderen!

1) Het eigen ambachtelijk privéslachthuis met slagerij 

heeft hier een cruciale positie in de korte vleesketen. 

Deze slachterij is een belangrijke schakel in de kringloop-

economie (duurzaamheid) van slagerij Vande Walle.

PRIMA LAMSVLEES VAN EIGEN KWEEK
Hun schapen kweken de Vande Walle’s nog 
altijd zelfop een hoeve in Zulzeke, in de scha-
duw van de Koppenberg, in volle natuur. 
Daarbij wordt uitgegaan van een kruising tus-
sen Bleu du Maine en Texel schapen. De 
meeste lammeren worden daar ook geboren. 
Een beperkt aantal dieren wordt in Nederland 
aangekocht. De lammetjes die hier opgroeien 
doen dat op basis van een uitgebalanceerd 
dieet van gras, hooi en granen. Op een 
gewicht van circa 40 kg zijn de dieren slacht-
rijp en klaar om naar Kluisbergen overge-
bracht te worden, om er in de eigen slachtfa-
ciliteiten de laatste uren van hun bestaan door 
te brengen. Zonder stress; om kort daarop op 
de meest diervriendelijke manier het tijdelijke 
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voor het eeuwige te wisselen.
Specialiteit van slagerij Vande Walle is 
dan ook ‘lamsvlees van eigen kweek’.

WIT-BLAUW UIT DE VLAAMSE 
ARDENNEN
Voor de winning van rundvlees gebruikt 
Slagerij Vande Walle uitsluitend vrou-
welijke dieren van het Belgisch 
Witblauwe ras. In regel na 1 maal kal-
ven. Afgemestte dieren worden aange-
kocht bij een beperkt aantal bedrijven 
in de omgeving van Kluisbergen. 
Daarbij wordt erop gelet dat deze zo 
duurzaam mogelijk worden gehouden. 
‘t Is te zeggen dat zij worden grootge-
bracht met groenvoeders (gras, hooi, 
mais,…) voortgebracht op de hoeve zelf, 
met reststromen uit de voedingsindus-
trie (pulp, draf, …) en met krachtvoeders 
aangekocht op de markt.
Slachtrijpe dieren worden door Ruben 
zelf op de boerderijen geselecteerd. 
Eens de koop bedongen wordt het dier 
door hem persoonlijk opgehaald,met 
een minimum aan stress vervoerd en 
‘thuis’, na een korte rust, vakkundig 
geslacht.

BRASVARKEN VAN NEVELE
Voor hun slachtvarkens doen Paul en 
Ruben beroep op kwekers van 
BRASVAR’kens. Voor dit retro-type var-
ken wordt uitgegaan van genetisch heel 
gezonde dieren. Onder de strikt hygië-
nische omstandigheden dat deze dieren 
worden gehouden is de nood aan medi-
cijnen erg laag. Resultaat: heel gezonde 
dieren… en gezond vlees!
Anderzijds gebeurt de opfok op heel 
duurzame wijze. Zo bestaat de voeding 
uit een natte brij van gestoomde aard-
appelen, draf (o.a. van jeneverstokerij 
Filliers), kaaswei, meel, olijfolie….aange-
vuld met vers hooi. Een beetje zoals 
vroeger de varkens gebrast werden op 
de boerderij. Vandaar trouwens ook de 
benaming BRASVAR’ken.
Onder de perfecte slachtomstandighe-
den in Kluisbergen resulteert dat in var-
kensvlees met een mooi rode kleur, dat 
vast aanvoelt en nauwelijks dripverlie-
zen geeft bij het aansnijden. Hierdoor is 
het ook langer houdbaar. Mede door 
het hoge gehalte intramusculair vet 
levert dat malser en sappiger vlees op, 
met een unieke en verfijnde smaak. 
Varkensvlees dus zoals het vroeger was: 
botermals en vol van smaak.

13) De meest hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding 
zorgt voor de optimale gezondheid en kwaliteit van de dieren.

16) Dieren in optimale conditie gekweekt is één van de prio-

riteiten van slager Ruben.

12) De dieren kunnen vrij in en uit de stal lopen.

15) Respect voor de korte keten.
Aankoop van levende runderen bij de lokale boer. 

16) Dieren in optimale conditie gekweekt is één van de prio-
17) De slachtrijpheid van het dier is een niet te onderschat-

ten factor.

zorgt voor de optimale gezondheid en kwaliteit van de dieren.12) De dieren kunnen vrij in en uit de stal lopen.

15) Respect voor de korte keten.
Aankoop van levende runderen bij de lokale boer. 

14) Kruising tussen Bleu du Maine en Texel schapen.

Op een gewicht van circa 40 kg zijn de dieren slachtrijp.

De Texellammeren worden gekweekt tot een slachtgewicht 

van 18 à 22 kg.

11) Ecologische en visuele aantrekkelijke schapenstal.
11) Ecologische en visuele aantrekkelijke schapenstal.

10) Het kweken van de schapen gebeurt op een duurzame 

manier in weiden op de bergflanken van Kluisbergen.

riteiten van slager Ruben.

18) Ruben komt langs bij de lokale boer om het dierenvoe-
der te controleren.

de boerderij. Vandaar trouwens ook de 

den in Kluisbergen resulteert dat in var-

vast aanvoelt en nauwelijks dripverlie-
zen geeft bij het aansnijden. Hierdoor is 

Varkensvlees dus zoals het vroeger was: 

ten factor.

19) Diertransport van korte reisduur.

Vrijwel alles draait hier in de slachterij om dierenwelzijn, 

hygiëne, voedselveiligheid en controle van het vee én ver-

volgens van het vlees.
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23) Het verwijderen van de ingewanden gebeurt op een 
uiterste hygiënische wijze.

26) Klaar voor de keuring.

22) Manueel doormidden klieven van het schaambeen dat 
vraagt veel aandacht.vraagt veel aandacht.

25) Vakmanschap is meesterschap!

27) Keuring na het slachten (postmortem keuring).

Nadat het dier is geslacht, volgt een controle door de vee-

arts van het karkas en de organen.

25) Vakmanschap is meesterschap!24) De rug doormidden hakken of kieven vergt uiterste precisie.

22) Manueel doormidden klieven van het schaambeen dat 
vraagt veel aandacht.vraagt veel aandacht.
22) Manueel doormidden klieven van het schaambeen dat 
vraagt veel aandacht.vraagt veel aandacht.

21) Het vakkundig villen van de huid… dat is werk van erva-ren vaklui.
21) Het vakkundig villen van de huid… dat is werk van erva-ren vaklui.20) Bij aankomst worden de dieren eerst door een dieren-

arts van FAVV onderzocht op gezondheid en welzijn.

Het slachtproces gebeurt in twee stappen. Eerst wordt een 

dier buiten bewustzijn gebracht (verdoofd) met het slacht-

pistool. Direct aansluitend wordt een snee aangebracht in 

de halsslagader. Het bloed verlaat het lichaam en leidt dan 

direct tot een pijnloze dood.

MET LIEFDE VOOR VLEES
Als geen ander weten Paul en Ruben dat vleeskwaliteit start met het dier, en het 
slachten daarvan. Met de eigen kweek van schapen en door beroep te doen op de 
competentie van derden garanderen zij de kwaliteit van het dier. Door het zelf te 
slachten voorkomen zij dat de kwaliteit verloren zou gaan door fouten begaan voor, 
tijdens en na het slachten.

EIGEN SLACHTHUIS 
Belangrijk in het geheel van het slachtproces is dat de dieren individueel worden 
opgehaald en na een kort transport en een korte rust - zonder stress – kunnen wor-
den geslacht. Dit gebeurt door ‘stielmannen’ die weten wat ze doen en ook voldoen-
de  tijd krijgen om het goed te doen, met het nodige respect voor het levende dier 
en een oog voor details bij het uitslachten. Zo worden runderen en varkens nog 
handmatig, met de bijl, gekloven, wat verhitting van het bot voorkomt en een lange-
re houdbaarheid garandeert.  Daarom ook worden de karkassen direct na het uit-
slachten naar een ruime frigo overgebracht, waar zij bij een temperatuur van 2 °C 
worden uitgekoeld. Het oppervlak van de karkassen blijft daarbij mooi droog. De 
bacteriologische contaminatie van de karkassen blijft dan ook laag, wat een langere 
bacteriologische houdbaarheid van het vlees, dat eruit wordt gewonnen, tot gevolg 
heeft. Omdat de spieren onder deze omstandigheden ook perfect ‘versterven’ levert 
dat bij het bereiden erg sappig en mals vlees op, met een fijne vleessmaak en dito 
aroma. Dit laatste ook door de natuurlijke wijze waarop de dieren zijn opgekweekt.
Kortom vlees van topkwaliteit en een ideale grondstof voor de bereiding van vlees-
producten van topkwaliteit. Lekker én gezond.

25) Vakmanschap is meesterschap!

28) Een goedgekeurd karkas krijgt keuringstempels door de veearts.
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32) Om het ontharen te vergemakkelijken verblijven de kar-
kassen een korte tijd in een broeibad met warm water (± 
60°C) om vervolgens geschraapt (gepolijst) te worden.

31) Bij het diervriendelijk slachten (Eng. ‘humane slaughter’) 
wordt zoveel mogelijk angst, pijn, onbehaaglijkheid of lijden 
vermeden. Het verdoven moet zo zorgvuldig en zo stressvrij 
mogelijk gebeuren en met respect voor het dier. Hier, bij de 
elektrische verdoving krijgt elk varken een stroomstoot 
zodat het dier direct het bewustzijn verliest. Dit is een pro-
ces dat individueel bij elk varken gebeurt. Het dier wordt 
min of meer van de groep gescheiden. Via een smalle gang 
komen de varkens achter elkaar bij het verdovingsapparaat.
Varkens zijn heel gevoelig voor stress. Als een varken wordt 
afgescheiden van de groep geeft dat stress. De tijdsduur 
hangt af van het verloop bij het verdoven en het slachten. 
Gemiddeld is dat enkele tientallen seconden. Acute stress 
voor het slachten zorgt voor een snellere verzuring in de 
spieren van het varken… zelfs na slachting blijft de verzu-
ring doorgaan.60°C) om vervolgens geschraapt (gepolijst) te worden.

34) Goed afspoelen met ruim ijskoud water is bevordelijk 
voor de bewaring.

31) Bij het diervriendelijk slachten (Eng. ‘humane slaughter’) 
wordt zoveel mogelijk angst, pijn, onbehaaglijkheid of lijden 
vermeden. Het verdoven moet zo zorgvuldig en zo stressvrij 
mogelijk gebeuren en met respect voor het dier. Hier, bij de 

30) Het vakkundig drijven van de varkens is een bijzonder welzijnsaspect voor het slachten!

30) Het vakkundig drijven van de varkens is een bijzonder welzijnsaspect voor het slachten!

29) Koelen en opslag…  gescheiden ambachtelijke koelcel-

len voor de karkassen bevordert de betere doorkoeling en 

er is minder kans op kruiscontaminatie. Volgens de  filosofie 

van Ruben moet de karkas van binnen naar buiten afkoe-

len… het vlees verkrampt een beetje wanneer het te snel 

van warm naar koud gaat.

BEENHOUWERIJ-CHARCUTERIE VANDE WALLE
Na enkele dagen rijpen – het vlees heeft dan zijn maximale malsheid 
bereikt -  worden de karkassen versneden tot braadvlees. De rest 
wordt verwerkt tot panklare gerechten en charcuterieproducten. 
Omdat men uitgaat van hele dieren, in plaats van deelstukken, 
moet men alles zelf verwerken,lees ‘valoriseren’. Slagerij Vande 
Walle bereidt daarom zelf een heel gamma aan rauwe zouterijpro-
ducten, spek, droge worst, kookham, kookworst, paté, kop,… 
Daarbij worden zowat alle bijkomstige ingrediënten zoals brood, 
kaas, melk, vis, alle groenten, fruit, spijsolie … betrokken bij leve-
ranciers uit de directe omgeving van Kluisbergen. Een gedeelte 

ring doorgaan.

35) Het hygiënisch verwijderen van de ingewanden is een 

must!

36) Het vakkundig manueel doormidden klieven/hakken voorkomt opwarming en verkleuring van de carré i.p.v. het  elektrisch doorzagen.
38) Uitkoeling op 2 °C.

  

37) Het bandspek is tot het wervelbeen doorgesneden met 
een mes.

van de groene kruiden komt zelfs uit de eigen moestuin op de hoeve 
in Zulzeke. Niets gaat hierbij verloren.

DUURZAAMHEID = PLANET + PEOPLE + PROFIT
Zoals uit bovenstaande mag blijken is door zijn ‘korte 
keten’ aanpak Slachterij-Slagerij Vande Walle een 
voorbeeld van duurzaam ondernemen. Zowel dier als 
vleesproduct worden er lokaal geproduceerdmet een 
optimale benutting van de diverse voederstromen. Met 

een minimum aan CO2 uitstoot door transport. Dit alles op ambachte-
lijke wijze, met respect voor het dier en de natuur (PLANET).  Ook de 

len… het vlees verkrampt een beetje wanneer het te snel 

van warm naar koud gaat.

33) Om de overblijvende haren te verbranden en de ziekte-

verwekkers op de huid te verminderen worden de karkas-

sen nog even manueel gebrand.
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39) De prima bevleesde lammeren met het Pastorale-
keurmerk staan garant voor kwalitatief hoogstaand lams-
vlees dat voldoet aan de strenge eisen inzake gezondheid 
en afkomst.en afkomst.

44) Vers kwaliteitslamsvlees heeft een bordeauxrode kleur.

42) Hier is een echte ambachtsman aan het werk.  
42) Hier is een echte ambachtsman aan het werk.

43) Zeg niet zomaar lamsvlees tegen Pastorale-lamsvlees. Pastorale is al sinds 1992 hét keurmerk dat garant staat voor puur en lekker kwaliteitslamsvlees van eigen bodem.

42) Hier is een echte ambachtsman aan het werk.  
40) Vakkundig uitbenen… met passie.

43) Zeg niet zomaar lamsvlees tegen Pastorale-lamsvlees. Pastorale is al sinds 1992 hét keurmerk dat garant staat voor puur en lekker kwaliteitslamsvlees van eigen bodem.

40) Vakkundig uitbenen… met passie.

41) De finesse zit in de vingers…

‘mens’ (PEOPLE) vaart er goed bij omdat hij 
hiermee lekkere én gezonde levensmiddelen 
ter beschikking krijgt (aan betaalbare prij-
zen). Dit met het nodige rendement 
(PROFIT) om het bedrijf duurzaam in de tijd 
leefbaar te houden. Het vertrouwen dat zij 
hierbij dagelijks van hun klanten krijgen is 
een erkenning van hun vakmanschap en een 
stimulans om de ingeslagen weg verder te 
bewandelen. VLEES kan er alleen wel bij 
varen.
Infofilms zie www.bb-bb.be

41) De finesse zit in de vingers…

45) Lamsvlees biedt heel wat culinaire mogelijkheden.

44) Vers kwaliteitslamsvlees heeft een bordeauxrode kleur.

47) In het archief van de familieonderneming bevindt zich 
een handgeschreven orderboek waarvan de eerste inge-
schreven bestellingen teruggaan tot 1880.

45) Lamsvlees biedt heel wat culinaire mogelijkheden.

48) Het lokale dierenruwvoeder op de velden krijgt van 
Ruben extra aandacht.

49) Eigen groenten- en kruidentuin.

50) Eigen serres met heerlijke vruchten o.a. tomaten…

49) Eigen groenten- en kruidentuin.

51) Appelsap van eigen teelt. 51) Appelsap van eigen teelt. 

53) Het traiteurgedeelte wordt ingevuld met klassiekers zoals vol-au-vent, stoofvlees of balletjes in tomatensaus, in het weekend aangevuld met seizoensgebonden vleesge-rechten en/of dagschotels.

52) Alle basiselementen zoals fonds, bouillons, roux… voor de culinaire gerechten worden in eigen keuken gemaakt.

voor puur en lekker kwaliteitslamsvlees van eigen bodem.

46) Alles op maat van de klant… 
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ALGEMENE VERGADERING VAN DE GROOTORDE VAN DE 
BELGISCHE SLAGERS IN KUURNE OP 23 JUNI 2019

Omstreeks 15 uur waren de eerste genodigden present op de 
ruime parking van het Huis van Wonterghem te Kuurne. De aan-
blik van de prachtige inkom en feestzaal deed het beste verho-
pen. Met de zuiderse temperaturen was het aangenaam vertoe-
ven in de binnenkoer, ook de koffiebar met versnaperingen was 
perfect. 
Verschillende leden hadden moeite om de locatie te vinden 
doordat er verschillende “Wonterghems” in de omgeving zijn. 
Daardoor kwamen enkelen te laat voor de algemene vergade-
ring die bijgewoond werd door 43 leden en waarvoor 6 vol-
machten ontvangen werden. Met een totaal van 88 genodigden 
was er ook deze editie weer een mooie opkomst. 
De vergaderzaal bood voldoende ruimte, een goede geluidsver-
sterking en een aangenaam kader. Er stonden 2 belangrijke 
punten op de agenda: de bepaling van het lidgeld en het voor-
stellen van een nieuw soort lidmaatschap.
Aangezien het ongeveer 10 jaar geleden was dat het lidgeld 
werd verhoogd en de kas jaarlijks moet aangesproken worden 
om het financiële verlies bij te passen, ging de vergadering 
akkoord om het lidgeld te verhogen tot € 160,00. 
Het creëren van een nieuw soort lidmaatschap, namelijk het 
sympathiserend lid bracht heel wat vragen en nood aan verdui-
delijkingen. Het moet duidelijk zijn dat het de bedoeling is om 
personen die een activiteit uitoefenen die diensten of leveringen 
aanbiedt aan de slagerijsector in aanmerking te laten komen 
voor dit soort lidmaatschap. Bovendien moeten deze nieuwe 
leden voldoen aan een goed omschreven profiel. Er kan geen 
sprake zijn van een massale aanwerving van sympathiserende 
leden. Slagers kunnen uiteraard geen sympathiserend lid wor-
den; zij worden of actief lid of aangesloten lid als ze niet meer 
actief zijn. De vergadering ging hiermee akkoord.
Om 17u15 was de vergadering afgelopen en kon de receptie 
starten op de binnenkoer. Daarna werden de genodigden uitge-
nodigd aan tafel. Het menu en de vlotte bediening verdienen 
een pluim. Onze man aan de draaitafel deed, naar goede 
gewoonte, zijn best, wat de stemming opperbest maakte.
Het was alles samen een geweldige editie van onze algemene 
vergadering die moeilijk verbeterd kan worden. Van harte profi-
ciat aan onze Chefs van het Protocol die duidelijk genoten van 
deze succesvolle editie.
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TEKST: WILLY VERBUST EN FOTO'S: BERT VOGELS
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Dit artikel handelt over de verplichte 
registratie in het UBO-register dat enkel 
geldt voor slagerijen die uitgebaat wor-
den onder de vorm van een vennoot-
schap. De term UBO staat voor de 
Engelse term Ultimate Beneficial Owner 
wat in het Nederlands uiteindelijke 
begunstigde betekent. Deze verplichting 
vloeit voort uit een Europese Richtlijn 
2015/849 inzake voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld of terrorismefi-
nanciering. Deze richtlijn voorziet in de 
oprichting van een dergelijk register in 
elke lidstaat van de EU. Deze richtlijn is 
omgezet door de wet van 18 september 
2017 tot voorkoming van het witwassen 
van geld en de financiering van terroris-
me en tot beperking van het gebruik van 
contanten.

Dit register heeft tot doel om de natuur-
lijke personen vast te stellen die een zeg-
genschap uitoefenen of de uiteindelijke 
eigenaar zijn over o.a. een vennootschap 
die in deze regelgeving benoemd wordt 
als informatieplichtige. 

Het gaat er dus om te kunnen vaststellen 
wie er effectief achter een juridische con-
structie staat (zeggenschap) of econo-
misch voordeel haalt uit de juridische 
constructie (eigendomsbelang), teneinde 
beter te kunnen strijden tegen het wit-
wassen van geld, de financiering van ter-
rorisme en de daar bijhorende misdrijven.
Het is aan de vennootschap zelf als infor-
matieplichtige om na te gaan welke 
natuurlijke personen moeten opgenomen 
worden in dit register.

CATEGORIEEN UITEINDELIJKE 
BEGUNSTIGDE (UBO)
Categorie 1
De natuurlijke perso(o)n(en) die recht-
streeks of onrechtstreeks een toereikend 
percentage van de stemrechten of van 
het eigendomsbelang in het kapitaal van 
een vennootschap houdt/houden. (indi-
catie van een toereikend percentage: 
meer dan 25%)

Categorie 2
Dit betreft natuurlijke personen die zeg-
genschap hebben over de vennootschap 
via andere middelen (bijvoorbeeld het 
recht om bestuurders te benoemen of te 
ontslaan).

Categorie 3
Indien niemand van de hierboven bedoel-
de personen kan worden geïdentificeerd 
of indien er enige twijfel bestaat of de 
geïdentificeerde persoon of personen de 
uiteindelijke begunstigde is of zijn, is de 
uiteindelijke begunstigde de persoon of 
personen die behoort /behoren tot het 
hoger leidinggevend personeel.

WELKE INFORMATIE MOET ER 
OVERGEMAAKT WORDEN
¬ naam en voornaam;
¬ geboortedatum (dag, maand en jaar);
¬ Nationaliteit(en);
¬ volledig verblijfadres;
¬ de datum waarop hij/zij UBO is 

geworden. Het mag hierbij gaan om 
de meest recente datum die bekend is 
bij de informatieplichtige.;

¬ Identificatienummer van het 
Rijksregister van natuurlijke personen 
of van de Kruispuntbank van de socia-
le zekerheid, en waar van toepassing 
elk vergelijkbaar identificatiemiddel 
dat wordt afgeleverd door de staat 
waar hij verblijft of waarvan hij onder-
daan is;

¬ de categorie(ën) van UBO waartoe hij/
zij behoort;

¬ of het gaat om een alleenstaande of 
gegroepeerde UBO (zie verder). 

¬ De omvang van het uiteindelijk belang 
in de informatieplichtige, namelijk: 
- in het geval van een rechtstreekse 

UBO ( zie verder) en wanneer de 
zeggenschap voortvloeit uit de 
eigendom van de aandelen of stem-
rechten: het percentage van de aan-
delen of stemrechten in de informa-
tieplichtige

- in het geval van een onrechtstreekse 
UBO( zie verder)en wanneer de zeg-
genschap voortvloeit uit de onrecht-
streekse eigendom van de aandelen 

of stemrechten in de informatieplich-
tige: de gewogen percentages van 
aandelen of stemrechten in de infor-
matieplichtige. 

¬ Indien de UBO niet over een eID-kaart 
beschikt (vb. een buitenlander die niet 
is ingeschreven in het nationaal regis-
ter), moet deze informatie manueel 
worden ingegeven in het UBO-register. 

WAT IS EEN ALLEENSTAANDE/ 
GEGROEPEERDE UBO? 
Een UBO is “alleenstaand” indien deze op 
een autonome wijze aan de voorwaarden 
van de definitie van uiteindelijke begun-
stigde voldoet. 
Een UBO is “gegroepeerd” wanneer, in 
rechte of in feite, in overleg met andere 
personen wordt gehandeld, om zo samen 
de zeggenschap over de informatieplich-
tige entiteit uit te oefenen, de betreffen-
de personen die deel uitmaken van de 
gegroepeerde UBO dienen dus opgeno-
men te worden in het register. 
In het geval van vennootschappen, wor-
den beschouwd als handelend in overleg 
met andere personen: 
¬ de natuurlijke personen die samen-

werken, op basis van een akkoord, for-
meel of stilzwijgend, mondeling of 
geschreven, met het oog op het beko-
men van de controle over de beoogde 
vennootschap,

¬ de natuurlijke personen die een 
akkoord hebben gesloten met betrek-
king tot de uitoefening van hun stem-
rechten, teneinde dat beslissingen 
omtrent de oriëntatie van het beleid 
niet zonder hun gemeenschappelijke 
instemming kunnen worden genomen. 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN 
RECHTSTREEKSE UBO EN EEN 
ONRECHTSTREEKSE UBO? 
Een “rechtstreekse” UBO is een natuurlij-
ke persoon die rechtstreeks eigenaar is of 
zeggenschap heeft over de informatie-
plichtige zonder dat hierbij via één of 
meerdere intermediaire juridische entitei-
ten moet worden gegaan. 
Een “onrechtstreekse” UBO is een 
natuurlijke persoon die eigenaar is of 

VENNOOTSCHAPPEN: 
VERPLICHTE REGISTRATIE UBO-REGISTER 

UITERSTE DATUM 30/09/2019
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zeggenschap heeft over de informatie-
plichtige via één of meerdere intermedi-
aire juridische entiteiten.
Hoe een onrechtstreekse UBO geïdenti-
ficeerd moet worden kan u terugvinden 
in de FAQ op de website van de FOD 
Financiën https://financien.belgium.be/
nl/E-services/Ubo-register

DOCUMENTEN DIE TOEGEVOEGD 
KUNNEN WORDEN AAN UW 
VERKLARING
Het onlineplatform biedt u de mogelijk-
heid om toelichtende documenten of 
bewijsdocumenten toe te voegen bij de 
registratie van een UBO. Deze mogelijk-
heid wordt u aangeboden om uw verkla-
ring te verduidelijken. 

HOE PRAKTISCH TE WERK GAAN ?
De verbinding met de online applicatie 
gebeurt uitsluitend via het onlineportaal 
MyMinFin, tabblad "Toepassingen", of op 
het adres https://financien.belgium.be/
nl/E-services/ondernemingen de link 
"UBO-register" te volgen. 

U kunt alleen verbinding maken met de 
online applicatie door middel van uw 
elektronische identiteitskaart of een 
andere veilige, door de FOD BOSA 
goedgekeurde authenticatiemethode 
(bijv. token, Itsme, mobileapp).
U kan de aangifte eveneens laten indie-
nen door uw boekhouder of een andere 
mandataris.

Meer uitgebreide en praktische infor-
matie vindt u op de website van de 
FOD Financiën https://financien.belgi-
um.be/nl/E-services/Ubo-register

Marktberichten van de prijzen voor levend vee
MAXIMUMPRIJZEN ZOALS VASTGESTELD OP DE HIERNA VERMELDE MARKTEN

RUNDEREN De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg

Week 30/2019 Week 31/2019 Week 32/2019 Week 33/2019
Battice Stieren (S) 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00

Ciney Stieren dikbil 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90

Brugge Stieren dikbil 2,95 - 3,10 2,95 - 3,10 2,95 - 3,10 2,95 - 3,10

Vaarzen dikbil 2,80 - 3,10 2,80 - 3,10 2,80 - 3,10 2,80 - 3,10

OPMERKINGEN

Week 30/2019

Week 31/2019

Week 32/2019

Week 33/2019

Zoals ieder jaar verzoekt de dienst financiering van het FAVV u om uw activitei-
ten aan te geven, opdat wij uw jaarlijkse wettelijke heffing zo nauwkeurig moge-
lijk kunnen bepalen. 
Vanaf 11 juni, krijgt u, indien u in 2018 gekende activiteiten uitoefende, de 
mogelijkheid om uw aangifte voor 2019 in te dienen via het portaal FOODWEB 
- luik “Heffing”, sectie “Heffing Aangiften”.
In het luik "Mijn dossier", kunt u controleren of uw activiteiten correct geregis-
treerd zijn en kunt u de gegevens met betrekking tot de controles en analyses 
die het FAVV in uw inrichting heeft uitgevoerd raadplegen. Indien u uw activitei-
ten heeft stopgezet, dan moet u dit ook in dit gedeelte registreren. Belangrijk: 
indien de onderbreking van de activiteiten heeft plaatsgevonden in 2019, dan 
blijft u de heffing verschuldigd en moet u uw aangifte voor dat jaar nog invul-
len.
Indien u vragen heeft, kunt u elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 
16u30 terecht bij ons contact center op het nummer 02/211.99.00 (standaardta-
rief).
Alvast bedankt voor uw medewerking,
De dienst Financiering van het FAVV 

BOODSCHAP TER ATTENTIE VAN 
BEDRIJVEN DIE ONDER DE 

BEVOEGDHEID VAN HET FAVV VALLEN

14/10/2019 Aalst

28/10/2019 Gent

4/11/2019 Kortrijk

13/11/2019 Hasselt

14/11/2019 Antwerpen

18/11/2019 Ieper

19/11/2019 Sint-Niklaas

25/11/2019 Brugge

02/12/2019 Brussel

04/12/2019 Moeskroen

Naar jaarlijkse gewoonte komt het FAVV langs 
en worden de zaken die de beroepsfederatie 
aangaan, besproken.
Het smakelijk gedeelte van het programma 
wordt uitgewerkt door onze partner Het Hof 
van Ossel. 
Joyn en Edenred stellen hun nieuwigheden 
voor.

NAJAARSINFOAVONDEN
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Syndicale kamer der beenhouwers 
van Menen & omliggende: Brand-
veiligheid in de slagerij en woning 

Na onze vorige demo over reanimatie 
en verwondingen in de slagerij gege-
ven door het RODE KRUIS, dachten 
we dat brandpreventie ook een boei-
end onderwerp is dat onze leden zou 
kunnen interesseren.
Na een rondvraag om te zien wie we 
hiervoor moesten aanspreken, kwa-
men we uit bij de brandweer van 
WESTHOEK Wervik.
Het theoretische gedeelte werd uit 
de doeken gedaan door de Kapitein-
arts van de brandweer. Het prakti-
sche gedeelte met onder andere het 
blussen van een frituur werd buiten 
gedemonstreerd. 
Na de deskundige uitleg konden we 
zelf aan de slag onder het toeziend 
oog van de brandweercommandant. 

Daarna werden de voordelen en 
vooral het nut van de verschillende 
soorten branddetectoren toegelicht.
We sloten af met een drankje.

Het programma omvatte: 
¬ Voorkomen van brandongevallen 

in de slagerij (gevaar van ovens, 
barbecues, enz..)

¬ Snel ingrijpen bij brand
¬ Eerste hulp bij brandwonden 
¬ Praktische demo (zowel binnen 

als buiten).

De aanwezigen hebben heel veel bij-
geleerd en wie afwezig was heeft 
echt iets gemist.

Het bestuur.

Vlaams Brabant 
Oost: Verrassings-
feest voor Boni Ver-
boven en Louis Hias
Boni Verboven & Louis Hias zijn beiden 50 jaar 
bestuurslid van de Leuvense slagersbond.
Dat beide heren onmisbaar zijn voor de bond 
bewijst hun loopbaan binnen het beenhouwers-
verenigingsleven. Louis is reeds jaren bestuurs-
lid van de Leuvense bond en Boni is sinds men-
senheugenis schatbewaarder van deze regiona-
le beroepsfederatie. Door 
“personeelstekort”nam hij er de laatste 20 jaar 
ook nog eens het mandaat van secretaris bij. 
Boni heeft steeds op de achtergrond gewerkt 
want in de belangstelling staan was niet aan 
hem besteed.
De feestelijkheden gingen door in aanwezigheid 
van de naaste familieleden en de gewezen en 
huidige bestuurders van de Beenhouwersbond 
Vlaams Brabant Oost.
Vanuit de nationale beroepsfederatie wensen 
bij Boni en Hias een dikke proficiat en bedan-
ken we hen voor hun jarenlange inzet.

Op donderdag 6 Juni zijn enkele leden gaan indoor-karten in Kortrijk.
Op de foto in bijlage staan de deelnemers vaan het evenement genietend van 
een drankje na hun koers.
Tekst en foto: Martin Vancaeyzeele - Gaby Mylle

Slagersbond Zuid-West gaat karten
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In augustus bestaat beenhouwerij VANGRAMBEREN 40 jaar en dat 
moet gevierd worden. Daarom organiseert de familie een heuse ver-
jaardagsspaaractie voor hun klanten. De familie kijkt volop naar de toe-
komst en vernieuwde de volledige winkel en huisstijl. 
Dikke proficiat van onze redactie aan de familie Vangramberen!

Beenhouwerij Vangramberen
Stationsstraat 47, 3370 Boutersem 
Facebook: beenhouwerij.vangramberen 
Instagram: beenhouwerij_vangramberen

Familie Vangramberen 
viert feest!

POLYESTER & INOX
Roest en Corrosie vrij

Muren - Plafonds - Deuren - Beschermplinten
Geleverd en/of geplaatst

PANELCO bvba
Tel. 055/38.51.33 • Fax 055/38.51.34 • info@becopanel.be 

www.becopanel.be

Familie Vangramberen 
viert feest!

REGIONAAL TIELT 
De Slagersbond Tielt en Provinciaal Verbond der Slagers West-
Vlaanderen organiseren een bezoek aan de Versmarkt van 
Rungis met aansluitend bezoek aan wereldstad Parijs. 
Datum: woensdag 16 oktober 2019.

Programma: 
Samenkomst parking station Tielt op dinsdagavond 15 oktober 
om 23u45'.
Vertrek om 24u stipt. De collega's uit regio Kortrijk pikken wij op 
bij de parking van Syntra West te Kortrijk om half één (00.30h). 
Gelieve stipt aanwezig te zijn a.u.b !
De vroegmarkt van Rungis is één van de grootste overdekte 
markten ter wereld. Het aanbod van verse producten van over 
de hele wereld is dan ook fenomenaal.
*Aankomst Rungis is voorzien + 3u30 – 4u. Vervolgens rondlei-
ding met plaatselijke gids door alle markthallen (vis- vlees- wild 
en gevogelte- charcuterie-kaas- groenten en fruit en bloemen)
Voor meer info: www.marché de Rungis.fr.
Na de rondleiding (3u –3u30) is er een uitgebreid ontbijt voor-
zien in een plaatselijk restaurant.
Daarna is er een busrit voorzien in centrum van Parijs waarna wij 
omstreeks 9u worden afgezet aan de beroemde Champs Elysées 
waar er voor iedereen vrije tijd is tot 16u30.
Om u een beetje wegwijs te maken, ontvangt iedereen een 
stadsplan van het centrum van Parijs. 
Om 16u30 wordt de terugreis aangevat. Thuiskomst is voorzien 
omstreeks 20u.
Kostprijs voor deze uitstap is 110,00€ p/p dit omvat: busreis 
heen en terug, rondleiding met gids in Rungis en uitgebreid ont-
bijt ter plaatse (dranken inbegrepen). 

Inschrijven: Uiterlijk tegen 5 oktober bij Ivan Claeys: info@onna-
vesta.be 056/ 21 12 94 of bij Herbert Vanhaelewyn: slagersbond.
tielt@skynet.be 0471/ 42 41 58.

Gelieve uw deelnamekost te storten op rekening : BE 72 6528 
1526 8716 van Slagersbond Tielt vóór 5 oktober a.u.b.
Er worden max 40 pers. toegelaten en uw betaling geldt als 
bevestiging voor uw deelname!
Vriendelijke groeten,
Ivan Claeys, Co-voorzitter Landsbond der Beenhouwers, 
Provinciaal voorzitter West-Vlaanderen.
Herbert Vanhaelewyn, Voorzitter Slagersbond Tielt
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VLAM

DE WEEK VAN DE STEAK-FRIET!

VLAM-ACTIES
Voor het derde jaar op rij organiseert VLAM deze week. Via de 
online kanalen wordt de actie ruim ondersteund.

U als slager kan deze actie mee tot een succes maken. In de 
Belgische Beenhouwerij van eind september vindt u in het mid-
den een affiche die u in uw winkel kan ophangen. U kan ook uw 
steak in die bepaalde week in promotie zetten of een degustatie 
organiseren voor uw klanten. Inspireer ze alvast met diverse 
recepten op onze website lekkervanbijons.be. Laat het smaken!

Wij danken u alvast om de week van de steak-friet mee te onder-
steunen in uw slagerij.

Van 10 tot en met 17 oktober is het week van de steak-friet. Net zoals vorige jaren zet VLAM deze Belgische 
klassieker extra in de kijker. Gebakken of gegrilde steak, hoe je het ook doet, kies voor rundvlees van bij 
ons, want dat betekent minder impact op het milieu én een maximale zorg voor het dier.

24 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 
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VLAM: KALFSVLEES

Kalfsvlees in de kijker met gesmaakte Europese 
campagne ‘1 goed idee voor 1000 goede ideeën’

NIEUWE RECEPTENLEALFLET IN HANDIGE DISPLAY
Ook jij als slager kan meewerken aan het succes van deze 
campagne. Zorg met het originele campagnemateriaal voor 
de nodige zichtbaarheid op uw verkooppunt en bestel dus 
vliegensvlug via onderstaand formulier de NIEUWE recepten-
leaflet (verpakt in een handige display). In het midden van dit 
vakblad vind je ook een affiche.

ONLINE WEDSTRIJD
Van 2 september tot en met 2 oktober organiseert VLAM een 
online wedstrijd. Er zijn 10 etentjes (voor 2 personen) te win-
nen bij restaurant Volta in Gent. Chefkok Anthony Snoeck is 
trouwens ook ambassadeur van onze kalfsvleescampagne. In 
het midden van dit vakblad vind je een affiche. Hang deze op 
in uw beenhouwerij en moedig de klanten aan om deel te 
nemen aan de wedstrijd! Deelnemers draaien aan een virtueel 
rad. Wanneer het rad stopt met draaien en er verschijnt een 
perfect bord met een kalfsvleesgerecht dan heeft de deelne-
mer gewonnen.

Kalfsvlees is zonder enige twijfel een delicaat stukje vlees met 
verfijnde aroma’s en een subtiele smaak. Gelukkig betekent 
dat niet dat het moeilijk te bereiden is of dat je er lang voor 
hoeft te zwoegen in de keuken. Door de grote verscheiden-
heid in de verschillende stukken vlees kun je jezelf laten inspi-
reren door recepten van over de hele wereld, ongeacht het 
seizoen.

VLAM rolt in het najaar de Europese campagne 
‘Kalfsvlees, 1 goed idee voor 1000 goede ideeën’ 
verder uit in België. Consumenten kunnen 
nog steeds terecht op de inspirerende website 
“gekopkalfsvlees.be”, boordevol informatie over 
kalfsvlees en overheerlijke gerechten. In september 
wordt een opvallende onlinecampagne opgezet met 
een inspirerend promotiefilmpje.

EUROPA SMAAKT!
1 GOED IDEE VOOR
1000 GOEDE IDEEËNKALFSVLEES

BESTELFORMULIER RECEPTENFOLDER VERPAKT IN HANDIGE DISPLAY. 

terug mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of faxen naar 02/736 64 93

Naam: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam: .....................................................................................................................................................................................................................................

Straat + nr: .....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Gemeente + postnummer: ......................................................................................................................................................................................................

Sluitingsdag: .................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Datum: .............................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening:...............................................................................................................................................................................................................................
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REPORTAGE

Kalfsvlees in de kijker bij topslagerij 
Marc en Hilde

VLAM lanceerde dit voorjaar de Europese campag-
ne ‘Kalfsvlees, 1 goed idee voor 1000 goede ideeën’ 
in België. Deze campagne is een samenwerking 
met Frankrijk, Nederland en Italië.
Voor slagers boden we een promotiepakket aan. 
Deze werden ruim verdeeld en ook topslagerij Marc 
en Hilde deed een bestelling. Zo zetten ze kalfs-
vlees extra in de kijker in hun beenhouwerij. En met 
succes!
VLAM nodigde op 19 juni een delegatie van 
Frankrijk, Nederland en Italië uit om te kijken hoe 
slagers het materiaal gebruiken. We werden harte-
lijk onthaald door Marc en Hilde in hun beenhou-
werij in Gent. Marc koopt zijn kalfsvlees aan bij 
vleesgroothandel Vercaro. In de versnijdingsruimte 
van de slagerij konden we een achterkwartier van 
een kalf bekijken. Marc, Dirk Vercauteren (Vercaro) 
en Norbert Van Speybroeck gaven de nodige des-
kundige uitleg bij het kalfsvlees.
Daarna bezochten we de winkelruimte waar de 
klanten hun vlees bestellen. In de beenhouwerij is 
een uitgebreid aanbod aan kalfsvlees aanwezig. 
Voor elk wat wils! Marc en Hilde maakten rijkelijk 
gebruik van het promotiemateriaal. De affiche hing 
op en de receptenfolders werden uitgedeeld. Op 
hun digitaal scherm was het campagnebeeld van 
kalfsvlees zichtbaar.
De delegatie was het er roerend over eens. Een 
prima gebruik van het promotiemateriaal dat de 
kalfsvleescampagne extra ondersteunt!
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RECEPTENINFORMATIEFVIS-PROJECT

Brugse specialiteit - Spécialité de Bruges
Gedroogd volgens oud Vlaams recept - 
Séché selon une vieille recette flamande

Natuurlijk - Naturel
20% minder zout - 20% mois de sel
Zonder glutamaat - Sans glutamate

Brugse Ham
Jambon de Bruges

Tip: zorg steeds voor proevertjes in de winkel, vooral voor de kids! 
 Conseil : prenez soins de présenter des petits morceaux de 

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

Voor meer informatie contacteer de firma Hoste op het nr.  050713655  
of mail naar info@brugseham.be, www.brugseham.be

Pour plus d’info contactez la firme Hoste tél. : 050/713 655 ou 
par mail info@brugseham.be, site web: www.brugseham.be 

BrugseHam-PUB.indd   1 12-05-2009   11:16:45

TWEEMAANDELIJKSE WEDSTRIJD

VOOR SNELLE EN SNUGGERE SLAGERS!

Win een Brugse Ham!
Om ons partnerschap met de firma Hoste te onderstrepen en om de Brugse Ham bij onze leden een grotere bekendheid te geven, 

start de redactie van de Belgische Beenhouwerij in samenwerking met Vleeswaren Hoste een nieuwe WEDSTRIJDCAMPAGNE.

Tweemaandelijks kunnen jullie deelnemen aan de wedstrijd en één van de vijf ontbeende Brugse Hammen winnen. 
Om kans te maken op zo’n heerlijke Brugse Ham dien je eenvoudigweg het juiste antwoord op de wedstrijdvraag door te mailen 

of te faxen naar Carine Vos – fax: 02/736 64 93 – mail: carine.vos@landsbond-beenhouwers.be

De winnaars worden bekendgemaakt in onze vakbladen en kunnen door middel van de verkregen waardebon de gewonnen 
Brugse Ham laten leveren door hun groothandelaar.

De firma Hoste en de redactie van de Belgische Beenhouwerij wensen jullie veel succes!

Wedstrijdvraag: WIE SCHREEF HET TECHNISCH ARTIKEL? 

Zorg dat we je antwoord vóór 10-09-2019 hebben! De namen van de 5 gelukkige winnaars die een waardebon ontvangen van de firma HOSTE 
verschijnen in onze volgende editie. 

NAAM:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 DE FORFAITAIRE GRONDSLAGEN VAN AANSLAG 
AANSLAGJAAR 2019 (INKOMSTEN 2018)

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste rubrie-
ken.

RUBRIEK II.A VERKOOP VAN VLEES
a) Rund-, kalfs-, varkens- en schapenvlees 
a) aankopen op voet:   € 2,95 
b) aankopen “geslacht”:    € 2,95
c) aankopen in losgesneden stukken  € 3,50

b) Paardenvlees 
a) aankopen op voet   € 2,95 
b) aankopen “geslacht”   € 2,95 
c) aankopen in losgesneden stukken  € 3,08 

RUBRIEK II. B. MEEROPBRENGST (EXCL.BTW) VAN 
AANGEMAAKTE BEREIDINGEN VOORTVLOEIEND UIT VERS 
VLEES.
Aankopen van vers vlees (*): 
….kg(totaal aantal kg) X 18 % X € 1,90 
(*) Procentuele verhouding tussen het aantal kg vleesbereidin-
gen en het aantal aangekochte kg vers vlees. 

RUBRIEK IV. SUPPLEMENTAIRE WINST WEGENS HET ZELF 
VERVAARDIGEN VAN VLEESPRODUCTEN
In deze rubriek wordt het maximaal bedrag van de supplemen-
taire winst die individueel wordt bepaald verhoogd tot € 2,30 
per kg

RUBRIEK V; VERKOOP VAN AANGEKOCHTE KOOPWAREN 
ZONDER BEWERKING
Koopwarengroep 
11 A: aangekochte vleeswaren (BTW 6%)  68 % 
11 B1: wild (seizoenwild) (BTW 6%)   55 % 
11 B2: gevogelte, konijnen en verse 
paddestoelen (BTW 6%)    61% 
11 C1: conserven, diepvriesproducten 
(andere dan C3), kruiden,….(BTW 6%)  32 % 
11 C2: quiches,pizza's, toasts, lasagne,
pastaschotels, vis- en kipbereidingen,…(BTW 6%) 53 % 
11 C3: alle aardappelbereidingen (zowel vers als diepgevroren) 
zoals frieten, kroketten,aardappelgratin,…(BTW 6%) 65 % 
11 D1: kaas en kaasroulades (BTW 6%)  47 % 
11 D2: Andere dranken dan deze bedoeld 
in koopwarengroep 11F (BTW 6%)   37% 
11 E: margarine (BTW 12%)    26 % 
11 F: dierenvoedsel, houtskool, dranken(**), 
andere koopwaren aan 21 % BTW, (BTW 21%)  28 % 

(**) Bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer 
dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alocoholvo-
lumegehalte van meer dan 1,2% vol.
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VERBOD OP HET GRATIS TER BESCHIKKING STELLEN VAN 
LICHTE PLASTIC DRAAGTASSEN IN VLAANDEREN

In de vorige uitgave van de Belgische 
Beenhouwerij (nr.6 van 2/6/2019) 
besteedden wij reeds aandacht aan deze 
problematiek. 

Het verbod op het gratis ter beschikking 
stellen van lichte plastic draagtassen 
voor éénmalig gebruik met een wand-
dikte > 15 micron en < 50 micron in het 
Vlaams Gewest, werd gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2019 
en trad in werking vanaf 17 juni 2019. 
Zoals reeds vermeld mogen dergelijke 
draagtassen, aangekocht voor de inwer-
kingtreding van dit besluit, nog gratis 
ter beschikking gesteld worden gedu-
rende 6 maanden. 
Voor herbruikbare draagtassen van 50 
micron of meer, mag, maar moet er 
geen vergoeding gevraagd worden. Om 
discussies bij een eventuele controle te 
vermijden raden wij u aan dienaangaan-
de te beschikken over een geschreven 

bevestiging (vb. vermelding op factuur 
of leveringsbron, attest leverancier).
De vergoeding mag vrij bepaald wor-
den. De klant moet hierover wel geïn-
formeerd worden. Dit kan via het kas-
ticket of en affiche in de winkel. 

Opgelet
Wij vernemen dat er vertegenwoordi-
gers op pad zijn die verkondigen dat 
dit verbod niet geldt voor zakken 
samengesteld uit biologisch afbreekba-
re plastic. Dit is niet correct. Ook voor 
dergelijke draagtassen met hoger ver-
melde wanddikte moet een vergoeding 
aangerekend worden. 
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REGIONAAL

De Confrérie Royale Saint-Hubert des Bouchers heeft het ple-
zier u uit te nodigen op het jaarlijkse feest van Saint-Hubert op 
23 september te Saint-Hubert.

Programma:
10u00 Samenkomst aan de Place du Fays te Saint-Hubert
10u15 Vertrek van de stoet met vlaggen en vaandel
10u45 Bloemlegging aan het Monument van de Gesneuvelden
11u00 Misviering met de blazers Royal-Forêt Saint-Hubert
12u30 Eredrank en academische zitting
13u30 Banket opgediend in de salle communale des fêtes de
  Saint-Hubert, rue Général Dechesne te Saint-Hubert.

MENU



Tartaar van rundvlees met een salade 

van pompoen en hazelnoten



Filet van zeebarbeel met gemengde groenten,

groene appel en emulsie van chorizo



Eend met appels en kastanje



Ardense Ham met Ravigote salade



Gekarameliseerde ananas, espuma van rum en 

amandelcrumble



koffie



 Aangepaste wijnen

Uitnodiging voor het jaarlijkse feest van 

Saint-Hubert op 29 september te Saint-Hubert

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ik, ondergetekende .......................................................................................................................................................................................................................

van de slagersbond van ..............................................................................................................................................................................................................

Neem deel aan het banket op zondag 29 september aanstaande te Sint-Hubert 

Ik zal vergezeld zijn van................ personen

Het inschrijvingsgeld (75 € per persoon) zal voldaan worden
 de dag van het banket
 heden op rekeningnr BE63 2670 1150 3108 van de corporatie

te ........................................................................................................................... op ........................................................................................................................

Handtekening ..................................................................................................................................................................................................................................

Deze inschrijving moet voor 20/09 toekomen bij: 
Mevrouw LIGOT Micheline, Place de l’église, 18 te 6681 Lavacherie - Tel.: 061/68 80 19 – mail: boucherie.ligot@skynet.be
Opgelet! De eerste inschrijvingen hebben een gereserveerde plaats
Bedankt

UITNODIGING
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RECEPTEN

DE SMAAK VAN DEGENS

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP 
WWW.DEGENS.EU 

DEGENS, 
ALLE INGREDIËNTEN
VOOR SUCCES
IN VERS

POMPOENTJES
TASTE SENSATION CAMPAGNARD

INGREDIËNTEN
- 1 kg varkensvlees
- 150 g pompoen, in julienne 
gesneden en geblancheerd
- 150 g wortel in julienne gesneden 
en geblancheerd
- Verse tijmtakjes

DEGENS ARTIKELEN
- 25 g/kg Taste Sensation Campagnard 
(D7048557)
- Paneermeel Oranje Paprika (D7021145)
- 55 g/kg Premium Vekamix (D7048779)

BEREIDING
1. Meng het varkensvlees met de Premium Vekamix, draai tweemaal door de 
3,5mm plaat.
2. Meng bij het gehakt de Taste Sensation Campagnard, voeg als laatste de 
pompoen en worteltjes toe, alles zeer krachtig mengen.
3. Draai balletjes van ongeveer 150 à 180 g, haal deze door het Paneermeel 
Oranje Paprika, breng in de gehaktbal inkepingen met een touwtje precies 
zoals een pompoen er uit ziet. Garneer af met een takje tijm bovenaan.

HOISIN REEPJES MET 
PANGANGSAUS
PANGANSAUS SPECIAAL

INGREDIËNTEN
- 1 kg varkensreepjes

DEGENS ARTIKELEN
- 1 kg Pangangsaus Speciaal (7016669)
- 50g/kg Dry Glaze Hoisin (7049125)

BEREIDING
1. Kruid de varkensreepjes met de Dry Glaze Hoisin.
2. Bak de reepjes tot ze gaar zijn.
3. Presenteer de gekruide reepjes samen met de Pangangsaus Speciaal.

+32 (0)9 385 56 15
DEGENS@SOLINA-GROUP.EU 

RECEPTEN VOOR DE AMBACHTELIJKE VERSSPECIALIST

Solina Belgium AG/NV
Rozenstraat 15 

9810 Eke-Nazareth

Degens is a brand of Solina Group
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RECEPTEN

PENNE MET GROENE PESTO EN GEGRILDE KIP

Ingrediënten:
• 600 g zongedroogde 
  tomaten
• 1,8 kg   kip, in reepjes 
  gesneden
• 300 g gemalen kaas

REJO producten:
• 1,5 kg AW06069_01 BECHAMELSAUS  
  Bevat: melk, gluten
• 1 kg  S09332 PENNE ZITI RIGATE 23 DIVELLA
  Bevat: gluten
• 1 kg  S09618 KAASSAUS Bevat: gluten, melk
• 200 g  S10579 PESTO VERDE Bevat: ei, melk
• 25 g  S06084 KIPKRUIDEN ZZ APOLLO 
  Bevat: selderij, mosterd

Bereiding & presentatie:
1. Kook de PENNE ZITI RIGATE 23 gaar, koel zo snel mogelijk terug.
2. Meng de BECHAMELSAUS, PESTO VERDE, KAASSAUS en zongedroogde tomaten koud onder elkaar.
3. Kruid de kippenreepjes met de KIPKRUIDEN ZZ APOLLO en gril ze kort op de plaat of in de grillpan (of 
werk met kippenvlees gebakken aan het spit), koel zo snel mogelijk terug.
4. Meng alles koud goed onder elkaar en plaats in een schotel of individuele portiebakjes.
5. Bestrooi met de gemalen kaas.

Tip: bereiding klant, 25 minuten op 180°C, in een voorverwarmde oven. Bereiding kip kan ook met 
SATEKRUIDEN Z/ZOUT, zal licht pikanter zijn. Vervang de PESTO VERDE door PESTO ROSSO voor een 
leuke variant op dit gerecht.

MAKING SENSE OF TASTE
Heeft u een vraag voor ons? 

Mail rejo@solina-group.eu of bel +32(0)9 385 56 15

Recepten, tips, ideeën & weetjes!

KALKOENBLANKET GRAND CRU

Ingrediënten:
• 500 g kalkoenfilet in reepjes of blokjes
• 1 flesje Hoegaarden Grand Cru
• 100 g   gerookt spek in reepjes, 
  aangebakken
• 125 g   champignons in schijfjes
• 125 g   ajuin in brunoise

REJO producten:
• 10 g S02689 KIPKRUIDEN EXOTIQUE  
  Bevat: mosterd, selderij
• 1 l  AW06868-01 CHAMPIGNONSAUS
  Bevat: melk
• 20 g  S02746 WITTE ROUX DU CHEF 
  Bevat: gluten

Bereiding & presentatie:
1. Het spek, de ajuin en de champignons aanbakken. 
Overgieten met de helft van het bier. 
Enkele minuten laten inkoken en overbrengen in 
een andere kom of gastrobak, hou even opzij. 
2. Vervolgens de kalkoen in reepjes aanbakken met 
KIPKRUIDEN EXOTIQUE en overgieten met het 
overige gedeelte van het bier. Enkele minuten laten 
inkoken tot het vlees gaar is.
3. Nadien het gebakken spek, ajuin, champignons 
en de CHAMPIGNONSAUS toevoegen en aan de 
kook brengen. 
4. Binden met de WITTE ROUX DU CHEF.
5. Koel zo snel mogelijk terug.

Tip: uiteraard kan het bier vervangen worden door 
een gelijkaardig biertje, eventueel eentje uit eigen 
streek.

MAKING SENSE OF TASTE
Heeft u een vraag voor ons? 

Mail rejo@solina-group.eu of bel +32(0)9 385 56 15

Marinades, 
seasonings, 
sauces, 
herbs & spices...

CRISPY BLACKWELLSALADE

Ingrediënten:
• 1 kg   gekookte ham, in fijne julienne

REJO producten:
• 650 g S00992 PICKLES    
  Bevat: mosterd
• 650 g  AW06175-02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd
• 15 g  S05062 KNOFLOOKPEPER APOLLO
  Bevat: selderij, gluten

Bereiding & presentatie:
1. De gekookte ham kruiden met de 
KNOFLOOKPEPER en 10 minuten bakken op 100°C,
koel zo snel mogelijk terug.
2. Meng de REJONAISE en de PICKLES samen.
3. Meng er de gebakken ham onder.
4. Presenteer in een mooie schotel of schaal.
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RECEPTEN

Tasty and healthy
plant-based food
for everyone.

+32 (0)9 385 56 15
nextera@solina-group.eu

NEXTERA FRANSE SPREAD
Ingrediënten:
• 1,15 l   plantaardige olie
• 5,85 l  ijswater

REJO producten:
• 3 kg  S11905 VEGAN BURGER S GRILL
  Bevat: soja
• 7,5 kg  S00935 FRANSE SALADE SAUS
  Bevat: ei, mosterd

Bereiding & presentatie:
1. Meng de VEGAN BURGER S GRILL met het ijswater 
en de plantaardige olie in een menger, laat dit goed 
mengen tot een homogeen geheel.
2. Laat minimum 12 uur rusten en doorkoelen in de 
frigo.
3. Maal door een 5 mm plaat (kan uiteraard ook met 
een ander kaliber).
4. Meng met de FRANSE SALADE SAUS, garneer met 
een fijngesneden uitje en verse groene kruiden, 
presenteer in een mooie schotel of verpak 
individueel.

NEXTERA STOOFPOTJE FINESSE
Ingrediënten:
• 150 g   paprika, in brunoise
• 200 g ajuin, in brunoise
• 250 g   champignons, in schijven
• 50 g   plantaardig bakvet
• 250 g   culinaire room

REJO producten:
• 800 g  S00924 SAUS FINESSE
  Bevat: melk, selderij
• 30 g  S02551 KALKOENKRUIDEN 
  MET ZOUT Bevat: selderij, mosterd
• 1,2 kg  S11761 NEXTERA CHUNKS S
  Bevat: gluten

Bereiding & presentatie:
1. Stoof de ajuin en paprika aan in het bakvet, voeg de champignons toe en laat even kort stoven.
2. Voeg de FINESSE SAUS en culinaire room toe en laat even rustig sudderen.
3. Meng er NEXTERA CHUNKS S onder en koel zo snel mogelijk terug.
4. Presenteer in porties of een grote schotel en werk af met wat groene verse kruiden.

Solina Belgium AG/NV
NEXTERA is a concept of Solina Group

NEXTERA
T H E F U T U R E G E N E R A T I O N O F P R O T E I N F O O D S
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W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Le Volailler, Moeskroen

Tasty and healthy
plant-based food

for everyone.

PeopleAnimals

Planet

Met NEXTERA introduceert Solina Group
een nieuwe generatie plantaardige 
proteïnevoeding die een compleet nieuwe
eetervaring biedt.

Met innovatieve technologieën slagen we erin 
plantaardige ingrediënten zoals tarwe en 
(kikker)erwt om te zetten in gezonde substraten 
met een hoog eiwitgehalte en een ongeëvenaarde 
ervaring op het gebied van smaak, textuur en uiterlijk. 

Met het NEXTERA gamma is het voortaan mogelijk om 
eender welk gerecht vegetarisch of veganistisch aan te 
bieden. Salades, stoofpotjes, pasta’s, éénpansgerechten, 
ovenschotels, schnitzels... Het kan allemaal.

Snel en eenvoudig te verwerken in al uw bereidingen. 
Afsmaken naar eigen wens kan met uw favoriete 
Rejo Spices of Degens kruiden. NEXTERA biedt voor het 
eerst een plantaardig alternatief dat echt iedereen kan 
bekoren.

+32 (0)9 385 56 15
nextera@solina-group.eu
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Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

• Past perfect in de nieuwe 
vleescultuur “minder maar beter”

• Wordt onze nieuwe ambassadeur
en onderscheid je van de rest

BELGISCH
WAGYU
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RECEPTEN

PENNE MET GROENE PESTO EN GEGRILDE KIP

Ingrediënten:
• 600 g zongedroogde 
  tomaten
• 1,8 kg   kip, in reepjes 
  gesneden
• 300 g gemalen kaas

REJO producten:
• 1,5 kg AW06069_01 BECHAMELSAUS  
  Bevat: melk, gluten
• 1 kg  S09332 PENNE ZITI RIGATE 23 DIVELLA
  Bevat: gluten
• 1 kg  S09618 KAASSAUS Bevat: gluten, melk
• 200 g  S10579 PESTO VERDE Bevat: ei, melk
• 25 g  S06084 KIPKRUIDEN ZZ APOLLO 
  Bevat: selderij, mosterd

Bereiding & presentatie:
1. Kook de PENNE ZITI RIGATE 23 gaar, koel zo snel mogelijk terug.
2. Meng de BECHAMELSAUS, PESTO VERDE, KAASSAUS en zongedroogde tomaten koud onder elkaar.
3. Kruid de kippenreepjes met de KIPKRUIDEN ZZ APOLLO en gril ze kort op de plaat of in de grillpan (of 
werk met kippenvlees gebakken aan het spit), koel zo snel mogelijk terug.
4. Meng alles koud goed onder elkaar en plaats in een schotel of individuele portiebakjes.
5. Bestrooi met de gemalen kaas.

Tip: bereiding klant, 25 minuten op 180°C, in een voorverwarmde oven. Bereiding kip kan ook met 
SATEKRUIDEN Z/ZOUT, zal licht pikanter zijn. Vervang de PESTO VERDE door PESTO ROSSO voor een 
leuke variant op dit gerecht.

MAKING SENSE OF TASTE
Heeft u een vraag voor ons? 

Mail rejo@solina-group.eu of bel +32(0)9 385 56 15

Recepten, tips, ideeën & weetjes!

KALKOENBLANKET GRAND CRU

Ingrediënten:
• 500 g kalkoenfilet in reepjes of blokjes
• 1 flesje Hoegaarden Grand Cru
• 100 g   gerookt spek in reepjes, 
  aangebakken
• 125 g   champignons in schijfjes
• 125 g   ajuin in brunoise

REJO producten:
• 10 g S02689 KIPKRUIDEN EXOTIQUE  
  Bevat: mosterd, selderij
• 1 l  AW06868-01 CHAMPIGNONSAUS
  Bevat: melk
• 20 g  S02746 WITTE ROUX DU CHEF 
  Bevat: gluten

Bereiding & presentatie:
1. Het spek, de ajuin en de champignons aanbakken. 
Overgieten met de helft van het bier. 
Enkele minuten laten inkoken en overbrengen in 
een andere kom of gastrobak, hou even opzij. 
2. Vervolgens de kalkoen in reepjes aanbakken met 
KIPKRUIDEN EXOTIQUE en overgieten met het 
overige gedeelte van het bier. Enkele minuten laten 
inkoken tot het vlees gaar is.
3. Nadien het gebakken spek, ajuin, champignons 
en de CHAMPIGNONSAUS toevoegen en aan de 
kook brengen. 
4. Binden met de WITTE ROUX DU CHEF.
5. Koel zo snel mogelijk terug.

Tip: uiteraard kan het bier vervangen worden door 
een gelijkaardig biertje, eventueel eentje uit eigen 
streek.

MAKING SENSE OF TASTE
Heeft u een vraag voor ons? 

Mail rejo@solina-group.eu of bel +32(0)9 385 56 15

Marinades, 
seasonings, 
sauces, 
herbs & spices...

CRISPY BLACKWELLSALADE

Ingrediënten:
• 1 kg   gekookte ham, in fijne julienne

REJO producten:
• 650 g S00992 PICKLES    
  Bevat: mosterd
• 650 g  AW06175-02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd
• 15 g  S05062 KNOFLOOKPEPER APOLLO
  Bevat: selderij, gluten

Bereiding & presentatie:
1. De gekookte ham kruiden met de 
KNOFLOOKPEPER en 10 minuten bakken op 100°C,
koel zo snel mogelijk terug.
2. Meng de REJONAISE en de PICKLES samen.
3. Meng er de gebakken ham onder.
4. Presenteer in een mooie schotel of schaal.
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website en social media zoals Facebook kunt u als ondernemer op een directe 

en inspirerende manier meer en beter dan ooit tevoren met uw klanten com-

municeren. Wij raden aan om daar echt gebruik van te maken. 

Houdt FRIGOMIL er rekening mee dat een slager het vandaag al heel erg 

druk heeft?

Natuurlijk. Wij zien ook dat onze klanten nu al bijna dag en nacht werken om 

hun zaak te doen bloeien. Ons Vijfstappenplan is eenvoudig en helder maar de 

uitvoering ervan vraagt tijd - tijd die er vaak niet is. Daarom biedt FRIGOMIL 

deze nieuwe diensten op de markt aan, als bijkomende ondersteuning van onze 

klanten.

Waarop is jullie Vijfstappenplan gebaseerd?

Op essentiële informatie. Informatie die u als individuele slager niet makkelijk 

vindt. Eerst en vooral hebben we ons oor te luister gelegd bij de grote ‘vijver’ 

van onze eigen klanten en geluisterd naar hun echte noden. Daarna hebben 

we, in samenwerking met de Universiteit Hasselt, een onderzoek gedaan naar 

onder andere de nieuwe tendensen in de voedingssector en de klantenservice. 

Hebben jullie tot slot nog een passende quote die jullie filosofie samenvat?

Gisteren was de slager een winkelier, vandaag is de winkelier een ondernemer. 

En FRIGOMIL is de partner voor ondernemers die vooruit willen.

sector aan de slag kan. We leggen op een glasheldere manier uit wat de winke-

lier vandaag zou moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn winkel het 

ook morgen nog goed doet. En dat begint bij een sterk profiel.

‘Profilering’ is de eerste stap naar de winkel van de toekomst?

Een duidelijk profiel is de hoeksteen van elke onderneming die het verschil wil 

maken met de concurrentie. Wie ben ik? Wat is mijn karakter? Wat is mijn ge-

schiedenis? Wat zijn mijn passies? Wat zijn mijn vaardigheden? Wat zijn mijn 

sterke punten? Op basis van een eenvoudige vragenlijst stellen wij samen het 

profiel van onze klanten op. Een duidelijk profiel, authenticiteit, eigenheid en 

zich onderscheiden van de rest zijn van commercieel belang voor de onderne-

mer die vooruit wil gaan.

Zonder alle vijf stappen in jullie plan al te verklappen: wat is voor jullie een 

belangrijke stap die wel eens over het hoofd wordt gezien?

Eerst en vooral blijven winkelinrichting en koeling natuurlijk belangrijke pij-

lers voor elke zaak. Maar vandaag is ook een goede communicatie van groot 

belang, en dat wordt inderdaad wel eens over het hoofd gezien.

Communicatie wordt dus steeds belangrijker in onze sector?

Met communicatie bedoelen we dan wel iets meer dan een praatje slaan met 

de klant in de winkel en we bedoelen ook niet zomaar ‘reclame’. Dankzij goede 

communicatie in de echte wereld, gecombineerd met bijvoorbeeld een sterke 

Frigomil Partner in vooruitgang
De leden van de ‘Landsbond der Beenhouwers’ hebben tijdens de ontmoetingsdagen hun voordeel 

kunnen doen met een inspirerende presentatie van FRIGOMIL.

Hans Jacobs, sales & marketing director bij FRIGOMIL heeft geantwoord op de vraag of de slager nog 

een toekomst heeft (wees gerust: het antwoord is ja).

We hadden hierover een gesprek met Hans. Want de toekomst, die begint niet morgen, maar vandaag.

FRIGOMIL is een bekende naam in de Belgische voedingssector.

FRIGOMIL is actief in de Benelux en Frankrijk, maar we zijn een echt Belgisch 

Merk, actief sinds 1948. We zijn een van de marktleiders op het gebied van win-

kelinterieurs en koeling voor de voedingssector. We hebben een ontwerpteam 

dat gespecialiseerd is in winkelinrichting, we beschikken over een productie-

atelier onder eigen dak en we zijn waarschijnlijk de enige op de Belgische markt 

met een volwaardig ingenieursbureau voor koeltechnieken.

Waar komt jullie nieuwe slogan ‘Partner in Vooruitgang’ vandaan?

Wij beschouwen onze klanten als ondernemers. Wat willen ondernemers? 

Vooruitgaan. Wij willen daarbij helpen, door een echte partner te zijn voor 

onze klanten. Vandaar ‘Partner in Vooruitgang’.

Waarom koos FRIGOMIL voor het thema ‘De Toekomst van de Winkelier / 

De Winkelier van de Toekomst’?

Vroeger hoefde u bij wijze van spreken maar een slagerij in te richten, een goed 

product te verkopen, vriendelijk te zijn tegen uw klanten - en klaar was kees. 

Vandaag volstaat dat niet meer, en morgen zeker niet.  De consument is de laat-

ste jaren erg veeleisend geworden en klantentrouw een heel rekbaar begrip, 

onder andere door het grote aanbod en het fenomeen van de online winkels. 

Als onze klanten, de winkeliers, onder druk staan, dan is dat ook niet goed voor 

FRIGOMIL. Dus besloten wij te onderzoeken wat wij kunnen doen om onze 

klanten te helpen.

Dat is dan het ‘FRIGOMIL Vijfstappenplan voor de winkelier van de toe-

komst’ geworden?

Precies. Ons Vijfstappenplan is geen metersdik academisch dossier of gebak-

ken lucht, maar een handzame gids waarmee elke ondernemer in de voedings-

“Zich onderscheiden is essentieel 
voor wie wil overleven als 

winkelier van de toekomst”.

  ‘t Worstje, Izegem   Van den Buys, Kalmthout

 Serry, Gent

 Eetalage, Aalter

  De Kapblok, Leuven

 Frederik, Oostduinkerke

 Dierendonck, Brussel

 St. Breugel, Tervuren

We zijn benieuwd naar De Toekomst van de Winkelier / 
De Winkelier van de Toekomst!

Realisaties kan u bekijken op www.frigomil.be
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ste jaren erg veeleisend geworden en klantentrouw een heel rekbaar begrip, 

onder andere door het grote aanbod en het fenomeen van de online winkels. 

Als onze klanten, de winkeliers, onder druk staan, dan is dat ook niet goed voor 

FRIGOMIL. Dus besloten wij te onderzoeken wat wij kunnen doen om onze 

klanten te helpen.

Dat is dan het ‘FRIGOMIL Vijfstappenplan voor de winkelier van de toe-

komst’ geworden?

Precies. Ons Vijfstappenplan is geen metersdik academisch dossier of gebak-

ken lucht, maar een handzame gids waarmee elke ondernemer in de voedings-

“Zich onderscheiden is essentieel 
voor wie wil overleven als 

winkelier van de toekomst”.

  ‘t Worstje, Izegem   Van den Buys, Kalmthout

 Serry, Gent

 Eetalage, Aalter

  De Kapblok, Leuven

 Frederik, Oostduinkerke

 Dierendonck, Brussel

 St. Breugel, Tervuren

We zijn benieuwd naar De Toekomst van de Winkelier / 
De Winkelier van de Toekomst!

Realisaties kan u bekijken op www.frigomil.be
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STREEKPRODUCTENMARKT
Noteer alvast de datum van de 
streekproductenmarkt: 
De Streekproductenmarkt in Oostende breidt uit! De 
6de editie telt minstens 28 standen. Noteer het week-
end van 31 augustus en 1 september in je agenda. 

Met spijt in het hart nam Lutgarde 
Tack het besluit om het slagersmuse-
um “Ter Wilgenhof” te sluiten. 
Lutgarde zette gedurende jaren het 
levenswerk van haar echtgenoot, sla-
ger Omer Gardin, voort. 
Omer Gardin en zijn vrouw Lutgarde 
Tack hebben vele jaren een gekende 
slagerij uitgebaat in Kortrijk. 
Daarnaast waren zij ook de trotse 
bezitters van een rustiek feestzaaltje 
in Anzegem. In 1999 gingen Omer en 
Lutgarde op pensioen en veranderde 
het feestzaaltje in een beenhouwerij-
museum. 
Het beenhouwerijmuseum kon reke-
nen op heel wat belangstelling en 
gaf een goed overzicht van het reilen 
en zeilen in de slagerswereld. Omer 
was, naast een voorbeeldig syndica-
list tevens ondervoorzitter van de 
slagersbond van Kortrijk en een fer-
vent verzamelaar van oud beenhou-
wersmateriaal. 
Sinds de opening 8 jaar geleden 
werd de verzameling steeds maar 

groter. Talrijke albums werden gevuld 
met de geschiedenis van de slagers-
bonden, archiefmateriaal van de vak-
wedstrijden, foto’s van vroeger en 
kregen een plaatsje in het intussen 
goed gevulde museum.
In 2015 overleed Omer. Zijn weduwe 
Lutgarde zette het werk van haar 
man met glans verder. Omdat de 
jaren ook op Lutgarde beginnen 
door te wegen, nam de familie 
Gardin het besluit om een oplossing 
te zoeken om de uitgebreide collec-
tie niet verloren te laten gaan. 
Een deel van de verzameling kon, 
onder impuls van de erevoorzitter 
van de Landsbond, de heer Willy 
Verbust, onderdak vinden in het nati-
onaal beenhouwersmuseum dat zich 
bevindt in het stadsmuseum op de 
markt van Lokeren. 
De heer Verbust die, als lid van de 
museumcommissie de collectie 
opvolgt en gidst in het museum, 
maakte een selectie van de collectie 
van Omer en Lutgarde en bracht 

Het slagersmuseum sluit

Tekst: Carine Vos – foto’s : Willy Verbust.
Foto’s : Lutgarde aan het slagersmuseum “Ter Wilgen“
Lutgarde en de erevoorzitter van de Landsbond, de 
heer Willy Verbust, met een laatste blik in het muse-
um. Nostalgie verzameld in vele foto’s en albums.

persoonlijk de stukken naar Lokeren. 
De collectie vormt een mooie aanvulling op de 
vaste collectie maar er werd ook een deel 
gestockeerd. Zo beschikt het nationaal been-
houwersmuseum van Lokeren over een unieke 
verzameling van slachtmateriaal, vleesmolens, 
vulbussen, weegtoestellen en nog zoveel klein 
materiaal dat de evolutie van de ambachtelijke 
slagerij volgt gedurende ruim 100 jaar. 
De albums met de beenhouwersgeschiedenis 
zullen overgemaakt worden aan de Landsbond 
en zullen bewaard worden in het archief van de 
nationale beroepsvereniging. Wellicht zal er in 
de toekomst nog belangstelling zijn voor meer 
dan een eeuw verenigingsleven en de evolutie in 
het beenhouwersleven.
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Achille (84) knalt naar 
werelduurrecord 

Het nationaal feest van de bakkersbond vond dit jaar 
plaats te Lokeren, Oost-Vlaanderen. 
Aan de Lokerse slagers werd gevraagd of zij, samen met 
andere foodtrucks, de Lokerse paardenworsten wilden 
aanbieden aan de aanwezige bakkers. 
Ongeveer 200 aanwezigen konden genieten van deze ori-
ginele lunch-formule. Er waren ook nog wafels en brood-
jes kalkoen te verkrijgen. 
Ikzelf, Frank De Nul, en Chris Baert van slagerij De 
Wandelaer, verzorgden samen met onze echtgenotes de 
bediening. 
Vele tevreden reacties vielen ons te beurt.

De 84-jarige Lauwenaar en ex-slager Achille Margo 
heeft op de wielerpiste in Roubaix het officiële wereld-
uurrecord bij de 80-plussers gebroken. Tussen 10.30 en 
11.30 uur legde de kranige Achille maar liefst 31,186 
kilometer af. Binnen zes jaar wil de Lauwenaar een 
gooi doen naar het record bij de 90-plussers.
Bron: Knack/Christophe Lefebvre-foto : CLL

Het nationaal feest 
van de bakkersbond 
Lokeren REGIONAAL

BRUGGE
Familiedag: Fietstocht en 
gezellige groepsactiviteit
PROGRAMMA:
14.00 Vertrek Zaal De notelaar in Zuienkerke

Fietstocht naar De Polderwind 
15u30 Groepsactiviteit In De Polderwind

Met de fiets terug naar De Notelaar 
18u00 Barbecue:

Aperitief met hapje
Warm gerookte zalm BBQ worst Kippenkotelet
Brugs ovenspek Koffie en dessert

PRIJS:
45 € per persoon all in
25 € per persoon enkel de BBQ 20 € voor kinderen onder 12 jaar
met aangepaste randanimatie en BBQ

INSCHRIJVEN:
Voor 29/08/2019
Overschrijven op rek nr. BE33 1210 4031 0046
Inschrijving pas geldig na volledige betaling

In Oostende hebben leerlingen van de kokschool uit Hoogstraten een 
workshop Charcuterie gevolgd bij Streekproducten Deschildere.
In het atelier hebben ze geleerd om onder meer droge worsten, witte 
worsten en paté te maken. Vader en zoon Deschildre willen met hun 
workshops het verschil tonen tussen ambachtelijke bereidingen en 
industriële producten. In het atelier kregen de leerlingen de funda-
menten van de ambacht te zien. Streekproducten Deschildre zorgt 
hiermee voor een educatief luik aan het project op Oosteroever.
Leuk filmpje waarin Willy Deschildre tieners die een koksopleiding vol-
gen de kneepjes van het beenhouwersvak leert: www.focus-wtv.be/
nieuws/jongeren-leren-ambachtelijke-charcuterie-maken?fbclid=
IwAR0fI7NW3_hAxLvMZZ5SF2HNmeBGCxtAiyRXK1NKYma301Vv_
OvxPD73CY

Jongeren leren ambachtelijke 
charcuterie maken
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FOODSHARING, lekker eenvoudig!

Wilt u weten hoe u charcuterie anders kan inzetten? 
Breng dan zeker een bezoekje op de najaarsbeurzen.

Vernieuwend, gevarieerd 

en heerlijk om met elkaar 

te ontdekken en 

te delen.

Disney 
Kippenworstje

Kip�let 
Boschampignons

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij uw vertegenwoordiger
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Binnen exact 2 maanden is het 
zover: van zondag 22 tot en met 
woensdag 25 september gooit 

BIBAC PLUS zijn deuren open in 
Antwerp Expo! 

Tijdens deze 4-daagse vakbeurs dompe-
len Bakkers Vlaanderen en de Landsbond 
der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België de héle Belgische 
voedingsbranche opnieuw onder met tal 
van verrassende nieuwigheden, primeurs, 
wedstrijden en vakgerichte activiteiten.

Bibac Plus profileert zich als dé ontmoe-
tingsplaats voor de detailhandel en biedt 
de bezoeker een nationale voedingsbeurs 
aan waar hij de nieuwste ontwikkelingen 
van zijn ambacht kan ontdekken. De vers-
markt speelt hierin een prominente rol, de 
beurs zet daarom volop in op ‘Fresh’, wat 
zich ook vertaalt in een mooie diversiteit 
aan verse producten.

Het programma met randactiviteiten staat 
eveneens garant voor een actieve beurs-
beleving: noteer alvast de finale van het 
Belgisch Kampioenschap van Aspirant 
Baker en Richemont Club, het Gouden 
Mes, de prijsuitreiking van de Laureaten 
van de Arbeid en meer…

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig 
om BIBAC PLUS – samen met u! – 
opnieuw perfect op smaak te brengen!

PROGRAMMA:
Zondag 22/09
Plechtige prijsuitreiking Laureaten van de 
Arbeid | Meetingcenter

Maandag 23/09
Gouden Mes met aansluitend prijsuitrei-
king | Stand 2157

Dinsdag 24/09
Demo Youngsters | Stand 2157

Woensdag 25/09
Finale Belgisch Kampioenschap 
Richemont Club | Stand 4149
Prijsuitreiking Belgisch Kampioenschap | 
Stand 4146

BEREIKBAARHEID / PARKING BEURS:
Met de wagen
Gratis parkeren kan op de openbare weg:
Vogelzanglaan (500 parkeerplaatsen)
Jan Van Rijswijcklaan (200 parkeerplaat-
sen)

Desguinlei (400 parkeerplaatsen)
Verschillende parkings in de omgeving 
(Le Grellelaan, Beukenlaan, …)

Betalend parkeren kan op de bezoekers-
parking naast Antwerp Expo op de cam-
ping van de Vogelzanglaan.

Aan beide ingangen van Antwerp Expo 
zijn aangepaste parkeerplaatsen voorzien 
voor rolstoelgebruikers.

Antwerp Expo bevindt zich niet in de 
LEZ-zone maar ligt wel op de grens.

Openbaar vervoer
Met de trein
Tot Antwerpen Centraal Station.
Daarna tram 2 (Merksem-Hoboken) of 
tram 6 (richting Olympiade) die voor de 
ingang van Antwerp Expo stopt.

Met de tram
Tram 2 : Merksem-Hoboken
Tram 6 : Luchtbal-Olympiade

Met de bus
Bus 1 : Centraal station-Wilrijk-UZA
Bus 22: Groenplaats-Valaar-UZA
Bus 38: Schijnpoort-Berchem-Antwerpen 
Zuid

Toegang bezoekers:
Gratis toegang na registratie op de web-
site, op uitnodiging van een exposant of 
met vrijkaart (zonder registratie of uitno-
diging betaalt u € 10,00 aan de kassa).
De toegang is uitsluitend voorbehouden 
aan professionelen.

VRIJKAART BIJ 
DIT VAKBLAD!
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Communicatienaam Stand

Bakkers Vlaanderen 4146 + 4137

         De Landsbond der    
         Beenhouwers, Spekslagers en 
         Traiteurs van België

2157 + 2153 + 
2257

Aspirant Baker 4156 + 4149

Richemont Club 4156 + 4149

Valentyn - Van Hauwermeiren 1150 + 1154

Van Den Broucke Bakkerijmachines 4246

Eurokip 2220

Hendrickx 4450

FoodDesk 2253

Royal Smilde Bakery 4232

Woertman België 1117

Aseq 1210

Mesa Coating 2243

HorecaTouch 4345

Jermayo 2229

Duroc d'Olives 1123

Klaartjes Kaas 2145

Ireks Belgium 4352

Digi Belgium 1214

Made2Wear 1211

Orizon West 4353

Jos Leemput 1161

AVT 4143

DRD 4250

Mitera 2225

Délifrance 4231

Claes Machines 2126

Bakkersonline 4464

Dossche Mills 4346 + 4444

QNH Solutions 4256

Evlier 1148

Fincioen 4124

Chocolates Fierens 4139

Leopard 2217

Devagro 4416

Bodart & Co 4333

Quality Guard 4133 + 1252

Xerxes Software 4460

Vandemoortele Professional 4217

Devafloor 1108

Label King 4436

Flandrien Kaas 1228

Fruit Asie 4424

Frigomil 1118

Komplet 4113

Atimo Cleantech 4440

Food & Vision 4351

Integral Interiors 4336

Ranson 4118

Hein 4244

Communicatienaam Stand

Kalmeijer 4125

ECD 4260

Belgian Bakery Software 4332

Corman 4356

Meynendonckx 4160 + 4155

Gebroeders Vermeulen 4408

Peeters Bakkerij & Winkelinrichting 4251

Hanot Vending 1216

Shop & Go Automaten 4117

La Lorraine Bakery Group 4343

BDS Automaten 1124

Itreflex 2123

Best Matic 1205

VDM Systems 4318

Molens Morreels 4318

Wouters 4318

Verstegen 2236

Brood & Banket/Food & Meat 4426

Madame Cocos 4310

Etimedia 4337

Panistar 4355

Alterbake 4428

CCV Belgium 4456

Refood 4316

Nowjobs 1119

Touch Systems 1162

Van der Pol en Zonen 4359

Deweco 1143

ES Textiel 2238

Meat-Time 2245

Solco 1129

Duquaine Construct 1125

Carpigiani Ambachtelijk Benelux 4237

Mobile Cooking 1241

Paniflower 4331

Vers d'Anvers 2144 + 4321

Jean Gotta 2130

Willy Vanilli Concepts 4226

Leman Cake Decorations 4132

St Michel Biscuits 4225

B&O Bakkerij Techniek 4443

One2Three 2248

Clevermac 4112

Brouwers Slagroom 4218

Roomkoetje 4218

Agora Culinair - Vleesboerke 4218

Resinit 1260

MoMe 4326

Antenor Payment Systems 4432

Essent.be 4140

Braine Light 2249

Bleuzé Interfood 4258

Communicatienaam Stand

Amnimeat 2240

Brasvar 2240 + 2130

Molens 'T Kindt 4362

Morocco Trading 1234

De Kaasboer 1238

Diversi Foods 4114

Charles 2143 + 4425

Smeva Group 1112

Bizerba 1151

Bragard 2154 + 2150

Worldline 1136

VDB Plateaus 4109

Stephan 1127

Holeki 4152

Hacos 4315

Verbeke Bakkerijmachines 4107

Brood, een Goed Verhaal 4163

Bossuyt Shop Interiors 1128

Dutchhomemade Macarons 2113D

Chocolate World 4418

Bleijenberg 1144

Lux 2219

Beko Groothandel 4358

Engels 1168

Van Vaeck New Technologies 1158

Ter Groene Poorte 1235

Galana 4211

Delisouth 2113F

Piva Antwerpen 4239

La Concorde 2113C

Jan Gevers 4324

Hollebeekhoeve 4324

Groothandel Claessens 2233

Gomad 2233

Lixero 1126

Belgian Cutting 1147

Rational 2147

Verbeek 4212

Fresh & Saucy Foods 1250

Lc Company 1155

Harmonica-Screen 4313

Breex Europe 1129

Dewaele Technical Agencies 4323

Valrhona 4412

Bäro 1102

Joyn 1115

Imperial Meat Products 4415

Petit Forestier 1256

Norbert Piceu 1104

Wimag 1109

Wijnen bvba 4361

Chocolaterie Camargue 2113B

EXPOSANTELIJST

         De Landsbond der    
         Beenhouwers, Spekslagers en 
         Traiteurs van België

         De Landsbond der    
         Beenhouwers, Spekslagers en 
         Traiteurs van België
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Donderdag 23 mei, tijdens een aange-
name lenteavond, mochten we met een 
honderdtal aanwezigen het bedrijf 
bezoeken van de familie Hanselaer. Jos, 
Stijn en Steven gaven een rondleiding 
op hun bedrijf met een professionele 
uitleg over het reilen en zeilen op de 
hoeve. De gastvrouwen Hilde en 
Lieselotte zorgden voor een warme ont-
vangst ten huize Hanselaer terwijl zoon 
Jef en zijn team van Restaurant “Le 
Boeuf” iedereen verwende met culinaire 
hapjes. Hilde was tijdens het welkomst-
woord een echte ambassadeur voor het 
Wit Blauwe ras. Het demoteam van de 
provincie Oost-Vlaanderen tracht zijn 
leden op deze manier een bijscholing te 
geven over de meest diverse onderwer-
pen in de slagerij.

REGIONAAL OOST-VLAANDEREN
Bedrijfsbezoek bij de familie Hanselaer te Zele
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Nationale infoavonden 
Landsbond in 

West-Vlaanderen
Maandag 4 november 2019 om 20u stipt
SYNTRA Kortrijk, in gebouw F 16 of 17(nieuwbouw)
Doornikse steenweg 220, 8500 Kortrijk

Maandag 25 november 2019 om 20u stipt
SYNTRA Brugge, Aula
Spoorwegstraat 14, 8000 Brugge 

Maandag 18 november 2019 om 20u stipt
SYNTRA Ieper, naast het station (nieuwbouw)   
Grachtstraat 13/8900 Ieper

Woensdag 4 December 2019 om 20 uur stipt 
Zelfde zaal van vorig jaar in Moeskroen Naast M.donals 
Beste collega’s

Betreft infoavonden.: Hierbij het programma
Verwelkoming door de nationale voorzitter

Presentatie 1 / FAVV uitleg wat u moet weten .

Presentatie 2 / Hof van Ossel stelt zijn Wagyu  beef voor en 
laat u proeven 

Presentatie 3/ Joyn: vernieuwing van het product + u voor-
deel als lid van de Kon.Nat.Federatie 

Presentatie 4/Edenred = ticket restaurant

Het is van belang dat u deelneemt aan deze interessante 
informatieavond.
Ter plaatse wordt u een certificaat van opleiding overhan-
digd. 
Gratis toegang voor leden.
30 euro voor niet-leden, in mindering te brengen bij beta-
ling lidgeld 2020

Inschrijving vereist 
Op ons secretariaat 056/21.12.94 of mail naar ivan@verzeke-
ringenclaeys.be of  info@onnavesta.be

Het bestuur.

Op ons secretariaat 056/21.12.94 of mail naar ivan@verzeke-Op ons secretariaat 056/21.12.94 of mail naar ivan@verzeke-

REGIONAAL
WEST-VLAANDEREN
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De vleesindustrie speelt traditioneel een belangrijke rol in de Belgische economie. Samen met de rest van de 
landbouwindustrie vertegenwoordigt deze industrie bijna 5% van de totale export in ons land. België is daarbij 
één van de leiders op vlak van vleesexport binnen de Europese Unie. In 2017 voerde België in totaal 202.494 ton 
rundvlees uit. Dit is 10,3% meer dan in 2016. Ook op lange termijn (ten opzichte van 5 jaar geleden) stijgt de export 
jaarlijks gemiddeld met 6,8%. De export van varkensvlees blijft op lange termijn (t.o.v. 5 en 10 jaar geleden) 
stabiel en bedroeg in 2017 688.550 ton. Ongeveer 90% van de export van Belgisch rundvlees en varkensvlees 
gaat naar landen binnen de Europese Unie, maar ook buiten Europa wordt ons vlees sterk gesmaakt. Belgische 
vleesleveranciers leveren service en kwaliteit op maat, en dat wordt sterk geapprecieerd in de hele wereld. Ook 
de vleeswarenindustrie doet het goed: in 2017 goed voor maar liefst 840 miljoen euro1. 
In totaal werken er bijna 90.000 mensen in de landbouwsector, dit komt overeen met bijna 2% van de totale 
werkende bevolking. Het aandeel niet-familiale werknemers is daarbij stijgend over de laatste jaren. 
Constante vernieuwingen, en de daarbij horende investeringsbudgetten, zorgen voor een surplus van indirecte 
werkgelegenheid. De landbouwsector speelt een essentiële rol gezien de toekomstige milieu- en energie-
uitdagingen en de focus op de korte keten. Tenslotte is deze industrie zeer nauw verweven met onze lokale 
cultuur en identiteit. We hebben een expertise in veeteelt en verwerking die meer dan duizend jaar teruggaat 
– en krijgen daar ook internationaal erkenning voor. In de vleesverwerking zetten 180 bedrijven dagelijks 6000 
werknemers aan het werk, en realiseren zo 2 miljard euro omzet2,3.

IMPACT 

VLEESINDUSTRIE 

OP LOKALE 

ECONOMIE

1 Exportcijfers - Eurostat 
2 Exportcijfers - Eurostat 
3 Icon made by Freepik from www.flaticon.com 

POSITION PAPERS VLEESSECTOR
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Impact vleesindustrie op lokale economie     3

De vleesindustrie speelt traditioneel een belangrijke rol in de Belgische economie. 

Samen met de rest van de landbouwindustrie vertegenwoordigt deze industrie bijna 

5% van de totale export in ons land. België is daarbij één van de leiders op vlak 

van vleesexport binnen de Europese Unie. In 2017 voerde België in totaal 202.494 

ton rundvlees uit. Dit is 10,3% meer dan in 2016. Ook op lange termijn (ten opzichte 

van 5 jaar geleden) stijgt de export jaarlijks gemiddeld met 6,8%. De export van 

varkensvlees blijft op lange termijn (t.o.v. 5 en 10 jaar geleden) stabiel en bedroeg in 

2017 688.550 ton. Ongeveer 90% van de export van Belgisch rundvlees en 

varkensvlees gaat naar landen binnen de Europese Unie, maar ook buiten Europa 

wordt ons vlees sterk gesmaakt. Belgische vleesleveranciers leveren service en kwaliteit 

op maat, en dat wordt sterk geapprecieerd in de hele wereld. Ook de 

vleeswarenindustrie doet het goed: in 2017 goed voor maar liefst 840 miljoen euro1.

In totaal werken er bijna 90.000 mensen in de landbouwsector, dit komt overeen 

met bijna 2% van de totale werkende bevolking. Het aandeel niet-familiale werknemers 

is daarbij stijgend over de laatste jaren. Constante vernieuwingen, en de daarbij 

horende investeringsbudgetten, zorgen voor een surplus van indirecte 

werkgelegenheid. De landbouwsector speelt een essentiële rol  gezien de 

toekomstige milieu- en energie-uitdagingen en de focus op de korte keten. 

Tenslotte is deze industrie zeer nauw verweven met onze lokale cultuur en identiteit. 

We hebben een expertise in veeteelt en verwerking die meer dan duizend jaar 

teruggaat – en krijgen daar ook internationaal erkenning voor.  In de vleesverwerking 

zetten 180 bedrijven dagelijks 6000 werknemers aan het werk, en realiseren zo 2 

miljard euro omzet2,3.

                                                          
1 Exportcijfers - Eurostat

2 Exportcijfers - Eurostat

3 Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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1. HOEKSTEEN VAN DE ECONOMIE MET 
POSITIEVE HANDELSBALANS 
De Belgische vleessector is meer dan 
zelfvoorzienend. Voor nagenoeg alle 
vleessoorten wordt er meer geëxpor-
teerd dan geïmporteerd, wat zorgt voor 
een positieve handelsbalans van de in-
dustrie in zijn geheel4. Het vlees van bij 
ons is erg gewaardeerd in het buiten-
land en staat voor een sterke kwaliteit5

2. BELGIË, LEIDER OP VLAK VAN 
VLEESEXPORT IN EUROPA 
In 2017 bedroeg de totale Belgische 
export van de vleesindustrie 4,1 miljard 
op een totale export van 380,2 miljard 
euro6. De vleesindustrie is daarmee goed 
voor 1,08% van de totale Belgische 
export.

De totale landbouw (dieren, dierlijke 
en plantaardige producten en vetten) 
neemt 5% van de Belgische uitvoer 
voor zijn rekening. Daar kunnen nog 

de 6,7% uitvoer van voedingsmiddelen, 
dranken en tabak bijgerekend worden. 
De landbouw voert daarmee zesmaal 
meer uit dan het aandeel in het bbp 
(bruto binnenlands product). Als ook de 
voedingsnijverheid meegerekend wordt, 
is dat zelfs twaalf keer zo veel7. 
De Belgische vleessector is gespeciali-
seerd in varkens- en rundvlees, typische 
Belgische exportproducten. De Belgi-
sche vleesproducenten exporteren elk 
jaar zowat 860.000 ton varkensvlees 
en 170.000 ton rundvlees. Daarmee 
behoort België tot de absolute top van 
Europa8.

2.1 Export van Belgisch varkensvlees 
België exporteerde in 2016 wereldwijd 
700.000 ton vers en bevroren var-
kensvlees, goed voor een waarde van 
bijna 1,2 miljard euro. Vers en bevroren 
varkensvlees is vooral bestemd voor de 
Duitse en Poolse markt. Ze vertegen-
woordigen respectievelijk 36% en 26% 

van de Belgische exportwaarde aan 
varkensvlees9. 

Ook buiten Europa is het Belgisch 
varkensvlees geliefd, met als top-drie 
bestemmingen Zuid-Korea, China en 
Australië. 
Naast de traditionelere stukken doen 
ook de slachtafvallen het erg goed. De 
export ervan steeg gestaag doorheen de 
jaren en bereikte in 2016 een volume van 
127.000 ton, goed voor een omzet van 
bijna 92 miljoen euro. China en Hong-
Kong staan hier op kop in de klantenlijst. 
Samen vertegenwoordigen ze 44% van 
de Belgische exportwaarde aan slacht-
afvallen10

2.2 Export van Belgisch rundvlees 
Ook Belgisch rundvlees is geliefd bij 
een breed internationaal publiek. De 
Belgische export ervan vertoont een 
stijgende trend, zowel in volume als in 
waarde. In 2016 exporteerde België in 
totaal 150.000 ton hoofdzakelijk kalfs-
vlees, goed voor 683 miljoen euro. Dit is 
een duidelijke stijging t.o.v. de 124.000 
ton in 2010. De belangrijkste afnemers 
waren Frankrijk, Nederland, Duitsland en 
Italië. 
Service, kwaliteit, versheid en een hoog 
rendement zijn de troeven van de Bel-
gische vleesleverancier. Maatgesneden 
Belgisch vlees leent zich daarbij perfect 
tot de meest uiteenlopende productie-
processen. 

De Belgische gespecialiseerde vleesvee-
stapel bestaat hoofdzakelijk uit runderen 
van het Belgisch Wit-Blauwras. Dat ras 
levert bijzonder vleesrijke karkassen met 
tegelijk mals en mager vlees, wat erg 
voordelig is naar rendement en CO2-
uitstoot beperkt11. 

2.3 Export van Belgische vleeswaren 
Vleeswaren is een belangrijk exportpro-
duct. Binnen Europa stijgt de export, en 
ook derde landen waarderen de vakken-
nis & expertise uit ons land. 

Zowel in varkensvlees als bijvoorbeeld 
de halalmarkt zijn onze bedrijven 

4 https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/20150831_focus_buitenlandse_handel_-_def.pdf 
5 Sectorfiches – FOD Economie 
6 Grafiek - https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Belgische_export_van_vlees_2008-2017.pdf 
7 https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Belgiums_foreign_trade/belgian_trade2017_low_def.pdf 
8 https://www.freshfrombelgium.com/nl/sector/belgian-meat-office/about-us 
9 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Belgische_export_van_vlees_2008-2017.pdf
10 Exportcijfers - Eurostat 
11 Exportcijfers – Eurostat 
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1. HOEKSTEEN VAN DE ECONOMIE MET POSITIEVE HANDELSBALANS

De Belgische vleessector is meer dan zelfvoorzienend. Voor nagenoeg alle vleessoorten wordt er meer 

geëxporteerd dan geïmporteerd, wat zorgt voor een positieve handelsbalans van de industrie in zijn 

geheel4. Het vlees van bij ons is erg gewaardeerd in het buitenland en staat voor een sterke kwaliteit5.  

                                                          
4 https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/20150831_focus_buitenlandse_handel_-_def.pdf
5 Sectorfiches – FOD Economie
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2. BELGIË, LEIDER OP VLAK VAN VLEESEXPORT IN EUROPA

In 2017 bedroeg de totale Belgische export van de vleesindustrie 4,1 miljard op een totale export van 380,2

miljard euro6. De vleesindustrie is daarmee goed voor 1,08% van de totale Belgische export. 

De totale landbouw (dieren, dierlijke en plantaardige producten en vetten) neemt 5% van de Belgische 

uitvoer voor zijn rekening. Daar kunnen nog de 6,7% uitvoer van voedingsmiddelen, dranken en tabak 

bijgerekend worden. De landbouw voert daarmee zesmaal meer uit dan het aandeel in het bbp (bruto 

binnenlands product). Als ook de voedingsnijverheid meegerekend wordt, is dat zelfs twaalf keer zo veel7. 

De Belgische vleessector is gespecialiseerd in varkens- en rundvlees, typische Belgische exportproducten. 

De Belgische vleesproducenten exporteren elk jaar zowat 860.000 ton varkensvlees en 170.000 ton 

rundvlees. Daarmee behoort België tot de absolute top van Europa8.

                                                          
6 Grafiek - https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Belgische_export_van_vlees_2008-2017.pdf

7 https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Belgiums_foreign_trade/belgian_trade2017_low_def.pdf

8 https://www.freshfrombelgium.com/nl/sector/belgian-meat-office/about-us
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bekend om hun flexibiliteit, tailor made 
oplossingen, voedselveiligheid en 
traceability en R&D. Wetende dat de 
Belgische vleeswarenbedrijven voorna-
melijk in eigen land sourcen, betekent 
dit een belangrijk element voor de hele 
sector12.

3. ENKELE BELANGRIJKE KERNCIJ-
FERS OVER DE VLEESINDUSTRIE EN DE 
LANDBOUW 
0,7% van het BBP 
Het totale aandeel van de landbouw in 
de Belgische economie bedroeg in 2016 
0,7% van het BBP. Ter vergelijking: in 
1980 was dat nog 1,13%. In totaal gaat 
het om een bedrag van 2,922 miljard 
euro op een totaal van 411,56 miljard 
euro14. 

2% van de totale werkbevolking actief 
in de voedingsindustrie 
In België zijn zo’n 88.439 werknemers 
actief in de voedingsindustrie. Dat is 
bijna twee procent (1,95%) van de totale 
werkende bevolking15. Sinds drie decen-
nia is er bovendien een dubbele evolutie 
merkbaar bij de Belgische landbouwbe-
drijven: enerzijds is er een lichte stijging 

van het aantal werknemers per bedrijf 
(van 1,63 in 1980 tot 1,97 in 2013), ander-
zijds is er vooral een steeds belangrijker 
aandeel niet-familiale arbeidskrachten 
(van 3,9% in 1980 tot meer dan 20% in 
2013)16. 

In 35 jaar tijd is de totale oppervlakte 
van landbouwbedrijven sterk vermin-
derd, de individuele oppervlakte bijna 
verdriedubbeld 
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 
België mag dan wel afnemen, de totale 
oppervlakte van alle bedrijven samen 
neemt echter veel minder snel af. De 
land- en tuinbouwbedrijven worden met 

andere woorden gemiddeld alsmaar 
groter. In 35 jaar tijd is de gemiddelde 
oppervlakte van de bedrijven bijna 
verdriedubbeld, zowel in Vlaanderen 
(van 8,4 ha in 1980 tot 25,4 ha in 2015) 
als in Wallonië (van 20,8 ha tot 56,9 
ha). Ook het aantal dieren per bedrijf 
blijft groeien. Gemiddeld zaten er op 
een Vlaams landbouwbedrijf in 1980 15 
varkens. In 2000 waren dat er 79 en in 
2015 al 144. Voor runderen is de evolutie 
gelijkaardig: van gemiddeld 33 in 1980 
naar 112 in 201517. 

"HET AANTAL DIEREN PER 
BEDRIJF BLIJFT GROEIEN."

12 Exportcijfers - Eurostat 
13 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Export_vleeswaren_n.pdf 
14 http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_Kerncijfers%20landbouw_2016_Web_tcm325-279479.pdf
15 http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc15-841.pdf 
16 http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_Kerncijfers%20landbouw_2016_Web_tcm325-279479.pdf 
17 http://www.vilt.be/gemiddeld-belgisch-landbouwbedrijf-is-4115-ha-groot 
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2.1 Export van Belgisch varkensvlees

België exporteerde in 2016 wereldwijd 700.000 ton vers en bevroren varkensvlees, goed voor een waarde 

van bijna 1,2 miljard euro. Vers en bevroren varkensvlees is vooral bestemd voor de Duitse en Poolse markt. 

Ze vertegenwoordigen respectievelijk 36% en 26% van de Belgische exportwaarde aan varkensvlees9. 

Ook buiten Europa is het Belgisch varkensvlees geliefd, met als top-drie bestemmingen Zuid-Korea, China 

en Australië.

Naast de traditionelere stukken doen ook de slachtafvallen het erg goed. De export ervan steeg gestaag 

doorheen de jaren en bereikte in 2016 een volume van 127.000 ton, goed voor een omzet van bijna 92 

miljoen euro. China en Hong-Kong staan hier op kop in de klantenlijst. Samen vertegenwoordigen ze 44% 

van de Belgische exportwaarde aan slachtafvallen10. 

                                                          
9 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Belgische_export_van_vlees_2008-2017.pdf
10 Exportcijfers - Eurostat
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2.2 Export van Belgisch rundvlees

Ook Belgisch rundvlees is geliefd bij een breed internationaal publiek. De Belgische export ervan vertoont 

een stijgende trend, zowel in volume als in waarde. In 2016 exporteerde België in totaal 150.000 ton 

hoofdzakelijk kalfsvlees, goed voor 683 miljoen euro. Dit is een duidelijke stijging t.o.v. de 124.000 ton in 

2010. De belangrijkste afnemers waren Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italië.

Service, kwaliteit, versheid en een hoog rendement zijn de troeven van de Belgische 

vleesleverancier. Maatgesneden Belgisch vlees leent zich daarbij perfect tot de meest uiteenlopende 

productieprocessen. 

De Belgische gespecialiseerde vleesveestapel bestaat hoofdzakelijk uit runderen van het Belgisch Wit-

Blauwras. Dat ras levert bijzonder vleesrijke karkassen met tegelijk mals en mager vlees, wat erg voordelig 

is naar rendement en CO²-uitstoot beperkt11. 

                                                          
11 Exportcijfers – Eurostat

Graph; https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Export_varkensvlees.pdf
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2.3 Export van Belgische vleeswaren

Vleeswaren is een belangrijk exportproduct. Binnen Europa stijgt de export, en ook derde landen waarderen 

de vakkennis & expertise uit ons land.

Zowel in varkensvlees als bijvoorbeeld de halalmarkt zijn onze bedrijven bekend om hun flexibiliteit, 

tailor made oplossingen, voedselveiligheid en traceability en R&D. Wetende dat de Belgische 

vleeswarenbedrijven voornamelijk in eigen land sourcen, betekent dit een belangrijk element voor de hele 

sector12. 

Onze voornamelijkse exportlanden zijn13:

                                                          
12 Exportcijfers - Eurostat
13 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Export_vleeswaren_n.pdf
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2.3 Export van Belgische vleeswaren

Vleeswaren is een belangrijk exportproduct. Binnen Europa stijgt de export, en ook derde landen waarderen 

de vakkennis & expertise uit ons land.

Zowel in varkensvlees als bijvoorbeeld de halalmarkt zijn onze bedrijven bekend om hun flexibiliteit, 

tailor made oplossingen, voedselveiligheid en traceability en R&D. Wetende dat de Belgische 

vleeswarenbedrijven voornamelijk in eigen land sourcen, betekent dit een belangrijk element voor de hele 

sector12. 

Onze voornamelijkse exportlanden zijn13:

                                                          
12 Exportcijfers - Eurostat
13 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Export_vleeswaren_n.pdf
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3. ENKELE BELANGRIJKE KERNCIJFERS OVER DE VLEESINDUSTRIE 

EN DE LANDBOUW

0,7% van het BBP

Het totale aandeel van de landbouw in de Belgische economie bedroeg in 2016 0,7% van het BBP. Ter 

vergelijking: in 1980 was dat nog 1,13%. In totaal gaat het om een bedrag van 2,922 miljard euro op een 

totaal van 411,56 miljard euro14.

2% van de totale werkbevolking actief in de voedingsindustrie

In België zijn zo’n 88.439 werknemers actief in de voedingsindustrie. 

Dat is bijna twee procent (1,95%) van de totale werkende bevolking15. Sinds 

drie decennia is er bovendien een dubbele evolutie merkbaar bij de Belgische 

landbouwbedrijven: enerzijds is er een lichte stijging van het aantal 

werknemers per bedrijf (van 1,63 in 1980 tot 1,97 in 2013), anderzijds is er 

vooral een steeds belangrijker aandeel niet-familiale arbeidskrachten (van 

3,9% in 1980 tot meer dan 20% in 2013)16.

In 35 jaar tijd is de totale oppervlakte van landbouwbedrijven sterk 

verminderd, de individuele oppervlakte bijna verdriedubbeld

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in België mag dan wel afnemen, de totale oppervlakte van alle 

bedrijven samen neemt echter veel minder snel af. De land- en tuinbouwbedrijven worden met andere 

woorden gemiddeld alsmaar groter. In 35 jaar tijd is de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven bijna 

verdriedubbeld, zowel in Vlaanderen (van 8,4 ha in 1980 tot 25,4 ha in 2015) als in Wallonië (van 20,8 ha 

tot 56,9 ha). Ook het aantal dieren per bedrijf blijft groeien. Gemiddeld zaten er op een Vlaams 

landbouwbedrijf in 1980 15 varkens. In 2000 waren dat er 79 en in 2015 al 144. Voor runderen is de evolutie 

gelijkaardig: van gemiddeld 33 in 1980 naar 112 in 201517. 

Het aantal dieren per bedrijf blijft groeien.

151 miljoen investeringen

In 2016 is er voor een totaal van 151,18 miljoen euro geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn in de verwerking 

en conservering van vlees en in de vervaardiging van vleesproducten. De eerste twee kwartalen van 2017 

waren nog eens goed voor een extra investering van 69,76 miljoen euro.

                                                          
14 http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_Kerncijfers%20landbouw_2016_Web_tcm325-279479.pdf
15 http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc15-841.pdf
16 http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_Kerncijfers%20landbouw_2016_Web_tcm325-279479.pdf
17 http://www.vilt.be/gemiddeld-belgisch-landbouwbedrijf-is-4115-ha-groot
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151 miljoen investeringen 
In 2016 is er voor een totaal van 151,18 
miljoen euro geïnvesteerd in bedrij-
ven die actief zijn in de verwerking en 
conservering van vlees en in de vervaar-
diging van vleesproducten. De eerste 
twee kwartalen van 2017 waren nog eens 
goed voor een extra investering van 
69,76 miljoen euro.

4. NIEUWE EN ESSENTIËLE ROL VOOR 
VLEESSECTOR: KORTE VOEDSELKE-
TEN - BETERE KWALITEIT EN HOGERE 
MARGES 
Een kortere voedselketen biedt 
antwoord op een aantal toekomstige
uitdagingen waarmee de landbouwsec-
tor, maar ook specifiek de vleessector, 
wordt geconfronteerd. Onze eigen vlees-
sector kan daar een perfect antwoord op 
bieden en trekt resoluut deze kaart. Ze 
kan een antwoord bieden op een drietal 
bezwaren die door een groeiend aantal 
consumenten geopperd worden: de 
geografische afstand (duurzaamheid), 
de sociale afstand (geen voeling met 
producent) en de economische afstand 
(te veel schakels)18. 

Centraal in de kortere ke-
ten staan transparantie en 
kwaliteit: het vlees is makkelijk 

traceerbaar waardoor iedereen perfect 
weet waar het vandaan komt en wat er 
mee gebeurd is. Bovendien is het vlees 
veel verser omdat het transport gevoelig 
wordt teruggedrongen door de nabijheid 
van de verschillende partijen. Die nabij-
heid zorgt ook voor een hechtere band 
tussen de producent en de consument 
– die meer contact krijgt met de afkomst 
van het vlees. 

Een kortere voedselketen 
heeft positieve economi-
sche gevolgen voor zowel de 

producent als de consument. De kortere 
keten zorgt voor heel wat besparingen 
in het productieproces: omdat het vlees 
veel dichter bij de eindbestemming 
geslacht wordt, kan er bespaard worden 

op zaken zoals transport- 
en verpakkingskosten. En 
doordat er minder spelers 

in de keten zitten, kan de producent 
hogere marges aanrekenen zonder dat 
de consument meer betaalt. Integendeel: 
doordat de consument veel dichter bij 
de bron koopt, doet ook hij een financi-
eel voordeel. 

De consument beseft dat 
kiezen voor lokaal belangrijk 

is: voor consumenten die specifiek kijken 
naar de oorsprong van het vlees, heeft 
95% een duidelijke voorkeur voor Bel-
gisch vlees. Milieuvriendelijkheid en het 
steunen van de lokale economie worden 
als argument gebruikt19,20. 

"95% VAN DE BELGEN 
HEEFT VOORKEUR VOOR 

BELGISCH VLEES."

5. STEEDS MINDER SUBSIDIES 
Het federale niveau kent geen staats-
steun toe aan professionele organisaties 
noch aan producenten of verwerkers. 
Op regionaal niveau is dat wel het geval. 
Voor de hele sector ging het in 2016 om 
een rechtstreekse steun van 223,6 mil-
joen euro. Deze steun, afkomstig van het 
Europees Gemeenschappelijk landbouw-
beleid, is meer dan 15% minder dan vijf 
jaar geleden, toen het nog om 265,5 
miljoen euro ging21. 

Ook het laatste rapport van Green-
peace22 stelt dat het overgrote deel van 
het Europese budget naar intensieve
veehouderij gaat. Dit is niet correct en 

werd zelfs door de Europese comissie
weerlegt. Het totale bedrag aan vrijwil-
lige gekoppelde steun die jaarlijks naar 
de dierlijke sectoren gaat (rundvlees, 
kalfsvlees, melk / zuivelproducten, scha-
pen en geiten) komt op €3.185 miljard. 
Een compleet ander cijfer dan het € 28.5 
miljard tot € 32.6 miljard dat Greenpeace 
in haar rapport aanhaalt23. 

In het laatste rapport van het Ge-
meenschappelijk Landbouwbeleid is er 
gekozen voor 10% (zoogkoeien) + 1% 
(slachtkalveren) gekoppelde steun te 
behouden. Dit is vooral met het oog op 
het ondersteunen van de lokale vlee-
sproductie van witblauw op gesloten 
bedrijven (eigen kudde met moederdie-
ren). Het is belangrijk te benadrukken 
dat het overgrote deel van grasland
(=CO2-sinke) ook bij deze bedrijven zit, 
onder de vorm van graslanden in val-
leigebieden. Het zijn gronden die voor 
niets anders kunnen maar ook mogen 
gebruikt worden, vaak omwille van 
natuurbeperkingen. 
De overige steun aan landbouwers wordt 
verdeeld op basis van het gebruikte are-
aal grond per bedrijf. Dit gaat gepaard 
met heel wat vergroeningseisen. Deze 
steun komt ten goede aan de landbou-
wer die het perceel bewerkt.

6. ENKELE BELANGRIJKE UITDAGIN-
GEN 
De vleessector wil de aandacht vestigen 
op een aantal belangrijke uitdagingen 
waar zij geconfronteerd mee worden en 

18 18 http://www.vilt.be/Kansen_voor_de_korte_keten_in_Vlaanderen_Hoeveverkoop_als_duurzaam_alternatief 
19 https://www.freshfrombelgium.com/nl/sector/belgian-meat-office/news-detail/1411/hoe-ziet-de-belgische-vleesmarkt-er-uit 
20 Icon made by Freepik from www.flaticon.com 
21 Departement Landbouw en Visserij 
22 https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/1803/feeding-problem-dangerous-intensification-animal-farming/ 
23 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-commission-farmers-fume-at-greenpeace-on-animal-farming-report/ 
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4. NIEUWE EN ESSENTIËLE ROL VOOR VLEESSECTOR: 

KORTE VOEDSELKETEN - BETERE KWALITEIT EN HOGERE MARGES

Een kortere voedselketen biedt antwoord op een aantal toekomstige uitdagingen waarmee de 

landbouwsector, maar ook specifiek de vleessector, wordt geconfronteerd. Onze eigen vleessector kan daar 

een perfect antwoord op bieden en trekt resoluut deze kaart. Ze kan een antwoord bieden op een drietal 

bezwaren die door een groeiend aantal consumenten geopperd worden: de geografische afstand 

(duurzaamheid), de sociale afstand (geen voeling met producent) en de economische afstand (te veel 

schakels)18. 

Centraal in de kortere keten staan transparantie en kwaliteit: het vlees is makkelijk traceerbaar

waardoor iedereen perfect weet waar het vandaan komt en wat er mee gebeurd is. Bovendien is het vlees 

veel verser omdat het transport gevoelig wordt teruggedrongen door de nabijheid van de verschillende 

partijen. Die nabijheid zorgt ook voor een hechtere band tussen de producent en de consument – die meer 

contact krijgt met de afkomst van het vlees.

Een kortere voedselketen heeft positieve economische gevolgen voor zowel de producent als de 

consument. De kortere keten zorgt voor heel wat besparingen in het productieproces: omdat het vlees 

veel dichter bij de eindbestemming geslacht wordt, kan er bespaard worden op zaken zoals transport- en 

verpakkingskosten. En doordat er minder spelers in de keten zitten, kan de producent hogere marges 

aanrekenen zonder dat de consument meer betaalt. Integendeel: doordat de consument veel dichter bij 

de bron koopt, doet ook hij een financieel voordeel.

De consument beseft dat kiezen voor lokaal belangrijk is: voor consumenten die specifiek kijken naar 

de oorsprong van het vlees, heeft 95% een duidelijke voorkeur voor Belgisch vlees. Milieuvriendelijkheid

en het steunen van de lokale economie worden als argument gebruikt19,20.

95% van de Belgen heeft voorkeur 

voor Belgisch vlees.

                                                          
18 http://www.vilt.be/Kansen_voor_de_korte_keten_in_Vlaanderen_Hoeveverkoop_als_duurzaam_alternatief

19 https://www.freshfrombelgium.com/nl/sector/belgian-meat-office/news-detail/1411/hoe-ziet-de-belgische-vleesmarkt-er-uit

20 Icon made by Freepik from www.flaticon.com

“

Impact vleesindustrie op lokale economie     17

4. NIEUWE EN ESSENTIËLE ROL VOOR VLEESSECTOR: 

KORTE VOEDSELKETEN - BETERE KWALITEIT EN HOGERE MARGES

Een kortere voedselketen biedt antwoord op een aantal toekomstige uitdagingen waarmee de 

landbouwsector, maar ook specifiek de vleessector, wordt geconfronteerd. Onze eigen vleessector kan daar 

een perfect antwoord op bieden en trekt resoluut deze kaart. Ze kan een antwoord bieden op een drietal 

bezwaren die door een groeiend aantal consumenten geopperd worden: de geografische afstand 

(duurzaamheid), de sociale afstand (geen voeling met producent) en de economische afstand (te veel 

schakels)18. 

Centraal in de kortere keten staan transparantie en kwaliteit: het vlees is makkelijk traceerbaar

waardoor iedereen perfect weet waar het vandaan komt en wat er mee gebeurd is. Bovendien is het vlees 

veel verser omdat het transport gevoelig wordt teruggedrongen door de nabijheid van de verschillende 

partijen. Die nabijheid zorgt ook voor een hechtere band tussen de producent en de consument – die meer 

contact krijgt met de afkomst van het vlees.

Een kortere voedselketen heeft positieve economische gevolgen voor zowel de producent als de 

consument. De kortere keten zorgt voor heel wat besparingen in het productieproces: omdat het vlees 

veel dichter bij de eindbestemming geslacht wordt, kan er bespaard worden op zaken zoals transport- en 

verpakkingskosten. En doordat er minder spelers in de keten zitten, kan de producent hogere marges 

aanrekenen zonder dat de consument meer betaalt. Integendeel: doordat de consument veel dichter bij 

de bron koopt, doet ook hij een financieel voordeel.

De consument beseft dat kiezen voor lokaal belangrijk is: voor consumenten die specifiek kijken naar 

de oorsprong van het vlees, heeft 95% een duidelijke voorkeur voor Belgisch vlees. Milieuvriendelijkheid

en het steunen van de lokale economie worden als argument gebruikt19,20.

95% van de Belgen heeft voorkeur 

voor Belgisch vlees.

                                                          
18 http://www.vilt.be/Kansen_voor_de_korte_keten_in_Vlaanderen_Hoeveverkoop_als_duurzaam_alternatief

19 https://www.freshfrombelgium.com/nl/sector/belgian-meat-office/news-detail/1411/hoe-ziet-de-belgische-vleesmarkt-er-uit

20 Icon made by Freepik from www.flaticon.com

“

Impact vleesindustrie op lokale economie     17

4. NIEUWE EN ESSENTIËLE ROL VOOR VLEESSECTOR: 

KORTE VOEDSELKETEN - BETERE KWALITEIT EN HOGERE MARGES

Een kortere voedselketen biedt antwoord op een aantal toekomstige uitdagingen waarmee de 

landbouwsector, maar ook specifiek de vleessector, wordt geconfronteerd. Onze eigen vleessector kan daar 

een perfect antwoord op bieden en trekt resoluut deze kaart. Ze kan een antwoord bieden op een drietal 

bezwaren die door een groeiend aantal consumenten geopperd worden: de geografische afstand 

(duurzaamheid), de sociale afstand (geen voeling met producent) en de economische afstand (te veel 

schakels)18. 

Centraal in de kortere keten staan transparantie en kwaliteit: het vlees is makkelijk traceerbaar

waardoor iedereen perfect weet waar het vandaan komt en wat er mee gebeurd is. Bovendien is het vlees 

veel verser omdat het transport gevoelig wordt teruggedrongen door de nabijheid van de verschillende 

partijen. Die nabijheid zorgt ook voor een hechtere band tussen de producent en de consument – die meer 

contact krijgt met de afkomst van het vlees.

Een kortere voedselketen heeft positieve economische gevolgen voor zowel de producent als de 

consument. De kortere keten zorgt voor heel wat besparingen in het productieproces: omdat het vlees 

veel dichter bij de eindbestemming geslacht wordt, kan er bespaard worden op zaken zoals transport- en 

verpakkingskosten. En doordat er minder spelers in de keten zitten, kan de producent hogere marges 

aanrekenen zonder dat de consument meer betaalt. Integendeel: doordat de consument veel dichter bij 

de bron koopt, doet ook hij een financieel voordeel.

De consument beseft dat kiezen voor lokaal belangrijk is: voor consumenten die specifiek kijken naar 

de oorsprong van het vlees, heeft 95% een duidelijke voorkeur voor Belgisch vlees. Milieuvriendelijkheid

en het steunen van de lokale economie worden als argument gebruikt19,20.

95% van de Belgen heeft voorkeur 

voor Belgisch vlees.

                                                          
18 http://www.vilt.be/Kansen_voor_de_korte_keten_in_Vlaanderen_Hoeveverkoop_als_duurzaam_alternatief

19 https://www.freshfrombelgium.com/nl/sector/belgian-meat-office/news-detail/1411/hoe-ziet-de-belgische-vleesmarkt-er-uit

20 Icon made by Freepik from www.flaticon.com

“

Impact vleesindustrie op lokale economie     17

4. NIEUWE EN ESSENTIËLE ROL VOOR VLEESSECTOR: 

KORTE VOEDSELKETEN - BETERE KWALITEIT EN HOGERE MARGES

Een kortere voedselketen biedt antwoord op een aantal toekomstige uitdagingen waarmee de 

landbouwsector, maar ook specifiek de vleessector, wordt geconfronteerd. Onze eigen vleessector kan daar 

een perfect antwoord op bieden en trekt resoluut deze kaart. Ze kan een antwoord bieden op een drietal 

bezwaren die door een groeiend aantal consumenten geopperd worden: de geografische afstand 

(duurzaamheid), de sociale afstand (geen voeling met producent) en de economische afstand (te veel 

schakels)18. 

Centraal in de kortere keten staan transparantie en kwaliteit: het vlees is makkelijk traceerbaar

waardoor iedereen perfect weet waar het vandaan komt en wat er mee gebeurd is. Bovendien is het vlees 

veel verser omdat het transport gevoelig wordt teruggedrongen door de nabijheid van de verschillende 

partijen. Die nabijheid zorgt ook voor een hechtere band tussen de producent en de consument – die meer 

contact krijgt met de afkomst van het vlees.

Een kortere voedselketen heeft positieve economische gevolgen voor zowel de producent als de 

consument. De kortere keten zorgt voor heel wat besparingen in het productieproces: omdat het vlees 

veel dichter bij de eindbestemming geslacht wordt, kan er bespaard worden op zaken zoals transport- en 

verpakkingskosten. En doordat er minder spelers in de keten zitten, kan de producent hogere marges 

aanrekenen zonder dat de consument meer betaalt. Integendeel: doordat de consument veel dichter bij 

de bron koopt, doet ook hij een financieel voordeel.

De consument beseft dat kiezen voor lokaal belangrijk is: voor consumenten die specifiek kijken naar 

de oorsprong van het vlees, heeft 95% een duidelijke voorkeur voor Belgisch vlees. Milieuvriendelijkheid

en het steunen van de lokale economie worden als argument gebruikt19,20.

95% van de Belgen heeft voorkeur 

voor Belgisch vlees.

                                                          
18 http://www.vilt.be/Kansen_voor_de_korte_keten_in_Vlaanderen_Hoeveverkoop_als_duurzaam_alternatief

19 https://www.freshfrombelgium.com/nl/sector/belgian-meat-office/news-detail/1411/hoe-ziet-de-belgische-vleesmarkt-er-uit

20 Icon made by Freepik from www.flaticon.com

“

18                                 Impact vleesindustrie op lokale economie

5. STEEDS MINDER SUBSIDIES 

Het federale niveau kent geen staatssteun toe aan professionele organisaties noch aan producenten of 

verwerkers. Op regionaal niveau is dat wel het geval. Voor de hele sector ging het in 2016 om een 

rechtstreekse steun van 223,6 miljoen euro. Deze steun, afkomstig van het Europees Gemeenschappelijk 

landbouwbeleid, is meer dan 15% minder dan vijf jaar geleden, toen het nog om 265,5 miljoen euro ging21.

Ook het laatste rapport van Greenpeace22 stelt dat het overgrote deel van het Europese budget naar 

intensieve veehouderij gaat. Dit is niet correct en werd zelfs door de Europese comissie weerlegt. Het 

totale bedrag aan vrijwillige gekoppelde steun die jaarlijks naar de dierlijke sectoren gaat (rundvlees, 

kalfsvlees, melk / zuivelproducten, schapen en geiten) komt op €3.185 miljard. Een compleet ander cijfer

dan het € 28.5 miljard tot € 32.6 miljard dat Greenpeace in haar rapport aanhaalt23.  

In het laatste rapport van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is er gekozen voor 10% (zoogkoeien) + 

1% (slachtkalveren) gekoppelde steun te behouden. Dit is vooral met het oog op het ondersteunen van de 

lokale vleesproductie van witblauw op gesloten bedrijven (eigen kudde met moederdieren). Het is 

belangrijk te benadrukken dat het overgrote deel van grasland (=CO2-sinke) ook bij deze bedrijven zit, 

onder de vorm van graslanden in valleigebieden. Het zijn gronden die voor niets anders kunnen 

maar ook mogen gebruikt worden, vaak omwille van natuurbeperkingen. 

De overige steun aan landbouwers wordt verdeeld op basis van het gebruikte areaal grond per bedrijf. Dit 

gaat gepaard met heel wat vergroeningseisen. Deze steun komt ten goede aan de landbouwer die het 

perceel bewerkt.

                                                          
21 Departement Landbouw en Visserij
22 https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/1803/feeding-problem-dangerous-intensification-animal-farming/
23 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-commission-farmers-fume-at-greenpeace-on-animal-farming-report/

BB-07-2019-NL.indd   56 21/08/19   09:52



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 57

rekening mee moeten houden opdat de 
toekomst van deze belangrijke industrie 
voor België kan gevrijwaard worden 
zoals hierboven beschreven. 

6.1 Import legt druk op lokale industrie 
Het leeuwendeel van de Belgische 
import van vlees komt uit Nederland 
(39%), Frankrijk (19%), Duitsland (14%) 
en Groot-Brittannië (8%). Daarnaast 

wordt er ook vlees geïmporteerd uit 
Brazilië (kippenvlees), de Verenigde Sta-
ten (kalfs- en rundvlees), Denemarken 
(varkensvlees), Ierland, Argentinië (kalfs- 
en rundvlees), China (konijnenvlees) en 
Thailand (slachtafval).24

De Belgische vleessector wil ook waar-
schuwen voor het effect van de hoge 
loonkosten. Er is een duidelijke tendens 

zichtbaar waarbij er een toenemend 
aantal levende dieren uitgevoerd wordt 
vanuit België naar het buitenland (o.a. 
Duitsland en Nederland) om daar 
geslacht te worden. Dat is economisch 
interessanter omwille van de lagere 
loonkosten. 

Nadat de slachting daar heeft plaats-
gevonden, komt een groot deel van 
het vlees opnieuw naar België voor 
consumptie. Die boomerang beweging 
is noch goed voor het dierenwelzijn
omwille van het transport of gebrek 
aan regulering door een minder streng 
wetgevend kader in het buitenland en 
beperkte controle, noch voor de lokale 
economie omdat het werk afneemt van 
de lokale Belgische slachterijen. 

Afgelopen jaar zagen we ook groot-
schalige problemen opduiken rond 
de kwaliteit van geïmporteerd vlees.
De Belgische vleesindustrie is één van 
sterkst gereguleerde binnen Europa, en 
tevens een echte voorloper op het zetten 
van standaarden. Dat betekent dat het 
product dat door onze industrie wordt 
afgeleverd ook zeer hoog staat qua 
kwaliteit en voedselveiligheid. 

"DE BELGISCHE 
VLEESINDUSTRIE IS 
ÉÉN VAN STERKST 

GEREGULEERDE BINNEN 
EUROPA EN EEN ECHTE 

VOORLOPER OP HET ZETTEN 
VAN STANDAARDEN."

6.2 Prijzen onder druk, de retailers zet-
ten de toon 
Gemiddeld gezin besteedt € 1.036 aan 
vlees 
Een Belgisch gezin geeft per jaar gemid-
deld € 1 036 uit aan vlees25. Dat komt 
overeen met een gemiddeld bedrag van 
€ 454 per jaar per persoon. Voor vis en 
schaaldieren gaat het om € 289 voor het 
geheel van de huishoudens, oftewel 
€ 127 per persoon per jaar. 

Het grootste deel van de consumenten 
koopt zijn vlees in één van de grote su-
permarkten (Dis 1). Samen zijn zij goed 
voor 41% marktaandeel. De slager (inclu-

24 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Belgische_import_van_vlees_2008-2017.pdf 
25 Huishoudbudgetonderzoek 2012-2014-2016
Graph: https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf 
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24 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Belgische_import_van_vlees_2008-2017.pdf
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6.2 Prijzen onder druk, de retailers zetten de toon

Gemiddeld gezin besteedt € 1.036 aan vlees

Een Belgisch gezin geeft per jaar gemiddeld € 1 036 uit aan vlees25. Dat komt overeen met een gemiddeld 

bedrag van € 454 per jaar per persoon. Voor vis en schaaldieren gaat het om € 289 voor het geheel van 

de huishoudens, oftewel € 127 per persoon per jaar.

Het grootste deel van de consumenten koopt zijn vlees in één van de grote supermarkten (Dis 1). 

Samen zijn zij goed voor 41% marktaandeel. De slager (inclusief superettes en de ambulante handel) heeft 

een kwart van de markt in handen. Hard discount is binnen vlees een kleinere speler maar heeft zijn 

marktaandeel in de voorbije acht jaar verdubbeld tot 13%. De buurtsupermarkten blijven schommelen rond 

een marktaandeel van 18%. Het is dus het overgrote deel van de retailers en de supermarkten die de prijs 

van het vlees bepalen. De laatste jaren is er veel discussie ontstaan over de echte prijs van het vlees waar 

een grondig debat moet worden over gevoerd met alle actoren die betrokken zijn in het proces. 

Het overgrote deel van de retailers en de 

supermarkten bepalen de prijs van het vlees.

                                                          
25 Huishoudbudgetonderzoek 2012-2014-2016
Graph: https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf
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Consumptie: vooral thuis en in horeca26

72% van de consumptie van vlees en gevogelte vindt thuis plaats. 10% vindt plaats bij familie en vrienden. 

Daarna volgen klassieke horecazaken (7%), werk of school (5%), en overige – feestzalen, recreatieparken, 

en Ikea-restaurants (6%).

De cijfers verschillen wel voor de verschillende types vlees. Vooral het gemengd vlees en varkensvlees 

worden relatief vaak thuis gegeten. Rundvlees wordt dan weer vaker op restaurant gegeten (15% van alle 

keren dat rundvlees gegeten wordt).

                                                          
26 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf

Graph: https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf
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sief superettes en de ambulante handel) 
heeft een kwart van de markt in handen. 
Hard discount is binnen vlees een kleinere 
speler maar heeft zijn marktaandeel in de 
voorbije acht jaar verdubbeld tot 13%. 

De buurtsupermarkten blijven schomme-
len rond een marktaandeel van 18%. Het 
is dus het overgrote deel van de retailers 
en de supermarkten die de prijs van het 
vlees bepalen. De laatste jaren is er veel 
discussie ontstaan over de echte prijs van 
het vlees waar een grondig debat moet 
worden over gevoerd met alle actoren die 
betrokken zijn in het proces. 

"HET OVERGROTE DEEL 
VAN DE RETAILERS EN DE 

SUPERMARKTEN BEPALEN 
DE PRIJS VAN HET VLEES."

Consumptie: vooral thuis en in horeca26

72% van de consumptie van vlees en 
gevogelte vindt thuis plaats. 10% vindt 
plaats bij familie en vrienden. Daarna 
volgen klassieke horecazaken (7%), werk 
of school (5%), en overige – feestzalen, 
recreatieparken, en Ikea-restaurants (6%). 
De cijfers verschillen wel voor de verschil-
lende types vlees. Vooral het gemengd 
vlees en varkensvlees worden relatief 

vaak thuis gegeten. Rundvlees wordt dan 
weer vaker op restaurant gegeten (15% 
van alle keren dat rundvlees gegeten 
wordt).

Consumptie in België in dalende lijn27, 
maar in Europa stijgend 
Hoewel de Belg een echte vleeseter 
blijft, wordt er in België de laatste jaren 
minder vlees gegeten. Het thuisverbruik 
van vlees, gevogelte en wild daalde van 
35 kg per capita in 2008 tot 29 kg in 
2016. Die daling komt vooral tot stand 
door een dalende aankoopfrequentie 
(van 63 keer per jaar in 2008 tot 53 keer 
per jaar in 2016). 

In 2016 verklaart 37% van de Belgen 
expliciet minder vlees te eten dan het jaar 
ervoor. 28% zegt te overwegen om in de 
toekomst nog te minderen. Opvallend is 
dat het aantal vegetariërs niet signi-
ficant toeneemt en dat ook het aantal 
dagelijkse vleeseters stabiel blijft. Het 
zijn vooral de mensen uit de tussencate-
gorie, de consumenten die eerder al vlees 
afwisselden met vleesvervangers, die dat 
nog vaker doen. 

Toch eten de Belgen op redelijk regel-
matige basis vlees in vergelijking met de 
rest van Europa. 51% van onze landge-
noten eet meer dan drie keer per week
vlees. Alleen bij de Nederlanders ligt dat 
gemiddelde hoger.

26 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf 
Graph: https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf 
27 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf 
Graph: https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf 
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Consumptie in België in dalende lijn27, maar in Europa stijgend

Hoewel de Belg een echte vleeseter blijft, wordt er in België de laatste jaren minder vlees gegeten. Het 

thuisverbruik van vlees, gevogelte en wild daalde van 35 kg per capita in 2008 tot 29 kg in 2016. Die daling 

komt vooral tot stand door een dalende aankoopfrequentie (van 63 keer per jaar in 2008 tot 53 keer per 

jaar in 2016). 

In 2016 verklaart 37% van de Belgen expliciet minder vlees te eten dan het jaar ervoor. 28% zegt te 

overwegen om in de toekomst nog te minderen. Opvallend is dat het aantal vegetariërs niet significant 

toeneemt en dat ook het aantal dagelijkse vleeseters stabiel blijft. Het zijn vooral de mensen uit de 

tussencategorie, de consumenten die eerder al vlees afwisselden met vleesvervangers, die dat nog vaker 

doen. 

Toch eten de Belgen op redelijk regelmatige basis vlees in vergelijking met de rest van Europa. 51%

van onze landgenoten eet meer dan drie keer per week vlees. Alleen bij de Nederlanders ligt dat 

gemiddelde hoger.

                                                          
27   https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf

Graph: https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/vlees/Thuisverbruik_van_vlees_in_Belgie_in_2017_DEF.pdf
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In Europa ligt de trend echter geheel anders

De gemiddelde Europeaan eet blijkbaar meer vlees als het hem te koop wordt aangeboden tegen lage 

prijzen. De Europese Commissie (EC) denkt dat een ruime beschikbaarheid van vlees en, daarmee 

samenhangend, een lage prijs nog altijd de belangrijkste driver is voor vleesconsumptie op de interne 

markt. Varkensvlees blijft met voorsprong de meest geliefde vleessoort, gevolgd door kip. Pas daarna komt 

het duurdere rundvlees. Op afstand volgen schaap en geit28.

                                                          
28 Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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POSITION PAPERS VLEESSECTOR - DEEL 2: ECONOMIE

In Europa ligt de trend echter geheel 
anders 
De gemiddelde Europeaan eet blijkbaar 
meer vlees als het hem te koop wordt 
aangeboden tegen lage prijzen. De 
Europese Commissie (EC) denkt dat een 
ruime beschikbaarheid van vlees en, 
daarmee samenhangend, een lage prijs 
nog altijd de belangrijkste driver is voor 
vleesconsumptie op de interne markt. 
Varkensvlees blijft met voorsprong de 
meest geliefde vleessoort, gevolgd door 
kip. Pas daarna komt het duurdere rund-
vlees. Op afstand volgen schaap en geit28.

Onderstaande statistiek toont de per 
capita vleesconsumptie in de 5 grootste 
landen van de Europese Unie tussen 2010 
en 2020. De EU verwacht dus dat de 
vleesconsumptie per capita enkel zal stij-
gen in de volgende jaren terwijl die in de 
5 grootste landen zal dalen29. Het is dus 
belangrijk om dit in acht te nemen gezien 
België één van de leiders is op vlak van 
vleesexport binnen Europa. 

"BELGIË IS ÉÉN VAN DE 
LEIDERS OP VLAK VAN 
VLEESEXPORT BINNEN 

EUROPA."

Impact vleesindustrie op lokale economie     25

Onderstaande statistiek toont de per capita vleesconsumptie in de 5 grootste landen van de Europese

Unie tussen 2010 en 2020. De EU verwacht dus dat de vleesconsumptie per capita enkel zal stijgen

in de volgende jaren terwijl die in de 5 grootste landen zal dalen29.  Het is dus belangrijk om dit in acht te 

nemen gezien België één van de leiders is op vlak van vleesexport binnen Europa.

België is één van de leiders op vlak van 

vleesexport binnen Europa.

                                                          
29 https://www.statista.com/statistics/679528/per-capita-meat-consumption-european-union-eu/

“

Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Bent u actief in de 
voedingssector?

Deweco plaatst uw Dewefloor AC 
vloer in slechts 1 dag. Deze vloer is 
zeer onderhoudsvriendelijk, voldoet 
aan de HACCP-normen en kan al 
na 2 uur chemisch en mechanisch 
belast worden. Een Dewefloor
HT vloer is daarnaast ook bestand 
tegen hoge temperaturen en 
chemische producten. De vloer 
is gemakkelijk te combineren met 
andere vloeren in functie van de 
ruimte. 

Onze referenties spreken voor zich 
en getuigen van een efficiënte en
persoonlijke aanpak met oog voor 
elk detail. Voor elke zaak bieden 
we een gepaste oplossing. Aarzel 
daarom niet ons te contacteren voor 
meer informatie. 

VOOR

NA

Uw specialist in 
industriële vloeren

28 Icon made by Freepik from www.flaticon.com 
29 https://www.statista.com/statistics/679528/per-capita-meat-consumption-european-union-eu/ 
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In Europa ligt de trend echter geheel anders

De gemiddelde Europeaan eet blijkbaar meer vlees als het hem te koop wordt aangeboden tegen lage 

prijzen. De Europese Commissie (EC) denkt dat een ruime beschikbaarheid van vlees en, daarmee 

samenhangend, een lage prijs nog altijd de belangrijkste driver is voor vleesconsumptie op de interne 

markt. Varkensvlees blijft met voorsprong de meest geliefde vleessoort, gevolgd door kip. Pas daarna komt 

het duurdere rundvlees. Op afstand volgen schaap en geit28.

                                                          
28 Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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Voor al uw advertenties en vragen kan u contact opnemen met 
Carine op het nummer 02 735 24 70 of e-mail: 

carine.vos@landsbond-beenhouwers.be
Houba de Strooperlaan 784 bus 6 • 1020 Brussel 

BTW BE 0542 984 224
Rekeningnummer IBAN BE 74 0017 1573 6707 - www.bb-bb.be

Kleine aankondigingen
IMMO

TE KOOP: BEENHOUWERIJ MET WOONST – COMMERCIËLE LIGGING - 
HEIST -OP-DEN-BERG – RUIM ATELIER.

INFO: 015/22 11 11 

TE KOOP: GOED DRAAIENDE SLAGERIJ MET WOONST -
COMMERCIELE LIGGING MET RUIME PARKING- REGIO ROESELARE

UNIEKE KANS - CONTACT 0495/248377

TE KOOP: MARKTHANDEL VLEESWAREN HENEGOUWEN – SINDS 42 
JAAR GEWAARDEERDE ZAAK – TOP UITGERUSTE MARKTWAGEN – 

5 MARKTEN – WEINIG CONCURRENTIE. MAIL NAAR 
DANYVAN@TELENET.BE OF GSM 0476 55 41 41 TER OVERNAME.

TE KOOP: SLAGERIJ – TRAITEUR + WONING + 3 GROTE 
WERKPLAATSEN – WEGENS PENSIOEN.

TEL.: 0497/ 24 60 04

OVER TE NEMEN: ZEER GOED DRAAIENDE KROKETTENHANDEL 
WEGENS PENSIOEN.

TEL.: 0475/62 45 95

MATERIAAL
TE KOOP: INOX VLEESMOLEN 32”MOHLE”,2 WEEGSCHALEN MET 

LADE”TEC SL 9000”,ATELIERKOELING,KLEIN MATERIAAL…
PETERCHRISTIAENS@TELENET.BE OF 0496/613490

TE KOOP: VARIO COOKING 2 X 15 LITER VAN FALING – 3 JAAR OUD – 
€8.000 IPV € 14.000.

TEL.:057/33 36 80

TE KOOP: TREKKER EN MARKTOPLEGGER VOOR VLEES, KAAS EN ZUI-
VEL. 3.5 JAAR – 8M60 – ZEER MODERN EN COMPLEET UITGERUST

INFO: 0476 55 41 41 

TE KOOP: HAKBLOK MET INOX ONDERSTEL – GOEDE STAAT
INFO: 050/78 94 15

TE KOOP: VAC. MACHINE – VULBUS 20 L INOX – KOOKKETEL 150 L 
-KOOKVUUR 4 EN 2 BEKKEN – STEAMER – VRIEZER 1500 L -

PELMACHINE.
TEL. : 047561 52 22

TE KOOP: INOX MOLEN 32”MOHLE”,2 WEEGSCH. MET LADE”TEC SL 
9000”,ATELIERKOELING,INOX LEGBOORDEN,KLEIN MATERIAAL.

PETERCHRISTIAENS@TELENET.BE OF  0496/613490

WERK
AANBIEDING: BESTE COLLEGA, ZIT JE VAST IN JE WERKSCHEMA 
DAN BIED IK DE OPLOSSING! DAGEN EN UREN ZIJN BESPREEK-

BAAR- SAMEN ZOEKEN WE EEN OPLOSSING
TEL. 0477 53 09 24

REGIO WEST-VLAANDEREN
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ZOEKERTJESBON
Om uw advertentie in “DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ” te plaatsen gebruikt u onder-staande rooster en vult u één letter of leesteken per vakje in. Laat ook één vakje open tussen de  woorden! Gebruik afkortingen - IN DRUKLETTERS INVULLEN! 

TARIEF per inlassing

Supplement voor schrijven bureel blad: € 1,24
Ik stort op rekening nr. IBAN BE 74 0017 1573 6707. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postnr.  . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Terug te sturen naar DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ, Houba de Strooperlaan, 784 - 1020 Brussel

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26
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RECEPTEN VERSTEGEN

 (recept voor 20 personen)
2 kg verse tomaat gehakt

1 kg gepelde grijze garnalen
1/2 kg avocado (blokjes)

150 g rode ajuin (blokjes)
mayonaise

Verstegen Peru kruidenmix
Verstegen Fruit Pepper Lemon

Verstegen Cajunkruiden
limoensap/citroensap of EDIKS Mild Vinegar Lemon of Orange

olijfolie

Afwerking met knapperige sla, zeekraal, bieslook of dille.

Voor de dressing: meng de mayonaise met de Peru 
kruidenmix en Fruit Pepper Lemon. Indien gewenst 
aanlengen met wat water en afwerken met bieslook of dille. 
Meng ui en avocado met de citroen. Kruid de tomaat subtiel 
met Cajunkruiden en Fruit Pepper Lemon. 
Meng met ½ van de garnalen, avocado en ui. Garneer met 
de garnalen, saus, zeekraal en de knapperige salade.

Eigenzinnige Eigenzinnige 
TOMAAT GARNAAL

Mediterraanse (recept voor 20 personen)
4 l gehakte tomaat

3 kg gekruid gehakt
250 g melk (1/4)

250 g paneermeel
 eidooiers

1/4 kg uisnippers 
1/4 kg brunoise van bleekselder

1/4 kg brunoise van gele paprika
 trostomaten
 olijfolie

Verstegen Lahtor 
Verstegen Chermoula

Verstegen Zeezout
Verstegen Vriesgedroogde Tijm

Verstegen Season Pepper Harissa

gehaktballetjes 

Kleur voor de saus de ui glazig aan, kruid met Zeezout en 
Season Pepper Harissa. Stoof even de paprika en selder mee.
Voeg de tomaten toe en laat 40 minuten sudderen.
Meng het gehakt met de Lahtor en Chermoula, eidooiers, melk 
en paneermeel. Maak balletjes en kook of bak deze.
Laat de balletjes even mee sudderen in de saus.
Garneer met trostomaten uit oven (180°, 20 minuten) 
en voeg Tijm, Zeezout en olijfolie toe.
Serveer met sla, rijst, gebakken aardappelen of couscous.
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RECEPTEN

Verstegen Spices & Sauces nv • Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tel. +32 (0)15 21 09 75 • specerijen@verstegen.be • www.verstegen.eu

Heerlijk nazomeren 
met Verstegen 
Spicemix 
del Mondo 
T A S T E  T H E  W  R L D

Authenticiteit en gemak gaan hand in hand bij de Verstegen Spicemix 
del Mondo. Met de 14 verschillende Spicemixen del Mondo kan 
u culinair alle kanten uit. Letterlijk en figuurlijk: van Mexicaans tot 
Zuidafrikaans, van Spaans tot Grieks. Met Spicemix del Mondo creëert u 
nieuwe, originele gerechten, gebaseerd op populaire streekkeukens. 

VOORDELEN: 
• Grove aromatische mengelingen.
• Originele ingrediënten (lavendel, rooibos thee, …).
• Mooi garnituur.
• Gering gebruik van zeezout (laag zoutgehalte).
• Zowel voor koude als warme bereidingen.
• Mogelijkheid om fijner te malen.
• Flexibel in gebruik. Talrijke toepassingen.
• Mooi kleurenpallet.

SPICEMIX DEL MONDO: 
368174 Chimichurri , 500 g
583074 Flamenco, 500 g
036474 Guadalajara, 660 g
582574 Kaapse kruiden , 550 g
582774 La spezia , 300 g
513774 Massala , 675 g
582674 Medina, 700 g
582974 Mediterrane , 300 g
758574 Nordic, 380 g
589474 Peru , 450 g
525574 Piri piri , 600 g
582874 Sirtaki , 600 g
513674 Takoyaki, 750 g

Eveneens beschikbaar in een Verstegen 
Taste Jar-verpakking mét handige maaldop:

010881 Za’atar, 250 g
368181 Chimichurri , 265 g
036481 Guadalajara, 345 g
582581 Kaapse kruiden , 270 g
582781 La spezia , 160 g
513781 Massala , 350 g
582681 Medina, 385 g
582981 Mediterrane , 175 g
758581 Nordic, 180 g
589481 Peru , 235 g
525581 Piri piri , 380 g
582881 Sirtaki , 320 g
513681 Takoyaki, 400 g

Verstegen_BB_A4.indd   1 19/08/19   10:56
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Geroosterde groentjes 
(recept voor 20 personen)
1 kg kerstomaten
1 tomaten
1 kg gegrilde courgette
1 kg gegrilde aubergine
1 kg artisjokharten (gaar)
olijfolie
Verstegen World Grill Lemon & Green Pepper 

Snij ½ kerstomaatjes in 4 en laat ½ heel. Snij mooie partjes 
van de hele tomaten. Bestrijk de courgettes & aubergines 
met mengsel van olijfolie en World Grill Lemon & Green Pepper (50-50). 
Maak een mooie compositie van alle ingrediënten. 
Gaar in de oven op 180°, 20 minuten.
Serveer WARM of KOUD met grillades, pasta, beenham 
of als veggie groetenschotel.

Geroosterde groentjes 
MET TOMAAT

Tip Werk af met Verstegen Spicemix del Mondo La Spezia.

(recept voor 20 personen)
4 l gehakte tomaat
1 kg uisnippers 
1 kg paprika mixte (julienne)
1 kg courgetteblokjes
Verstegen Zeezout
1 eetlepel Verstegen Kerriepoeder
Verstegen Kruidenmix Dordogne
Verstegen Spicemix del Mondo Mediterrané of 
Verstegen Spicemix del Mondo La Spezia 
olijfolie

saus 

Stoof de ui aan met het Kerriepoeder en de Kruidenmix Dordogne.
Voeg paprika en courgette toe. Laat even meestoven.
Voeg de tomaat toe en laat zachtjes sudderen en inkoken.

Tip 
Werk af met de Spicemix 
del Mondo Mediterrané 
of La Spezia. 

Provencaalse 
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Verstegen Spices & Sauces nv • Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tel. +32 (0)15 21 09 75 • specerijen@verstegen.be • www.verstegen.eu

Heerlijk nazomeren 
met Verstegen 
Spicemix 
del Mondo 
T A S T E  T H E  W  R L D

Authenticiteit en gemak gaan hand in hand bij de Verstegen Spicemix 
del Mondo. Met de 14 verschillende Spicemixen del Mondo kan 
u culinair alle kanten uit. Letterlijk en figuurlijk: van Mexicaans tot 
Zuidafrikaans, van Spaans tot Grieks. Met Spicemix del Mondo creëert u 
nieuwe, originele gerechten, gebaseerd op populaire streekkeukens. 

VOORDELEN: 
• Grove aromatische mengelingen.
• Originele ingrediënten (lavendel, rooibos thee, …).
• Mooi garnituur.
• Gering gebruik van zeezout (laag zoutgehalte).
• Zowel voor koude als warme bereidingen.
• Mogelijkheid om fijner te malen.
• Flexibel in gebruik. Talrijke toepassingen.
• Mooi kleurenpallet.

SPICEMIX DEL MONDO: 
368174 Chimichurri , 500 g
583074 Flamenco, 500 g
036474 Guadalajara, 660 g
582574 Kaapse kruiden , 550 g
582774 La spezia , 300 g
513774 Massala , 675 g
582674 Medina, 700 g
582974 Mediterrane , 300 g
758574 Nordic, 380 g
589474 Peru , 450 g
525574 Piri piri , 600 g
582874 Sirtaki , 600 g
513674 Takoyaki, 750 g

Eveneens beschikbaar in een Verstegen 
Taste Jar-verpakking mét handige maaldop:

010881 Za’atar, 250 g
368181 Chimichurri , 265 g
036481 Guadalajara, 345 g
582581 Kaapse kruiden , 270 g
582781 La spezia , 160 g
513781 Massala , 350 g
582681 Medina, 385 g
582981 Mediterrane , 175 g
758581 Nordic, 180 g
589481 Peru , 235 g
525581 Piri piri , 380 g
582881 Sirtaki , 320 g
513681 Takoyaki, 400 g
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Zo stel je een gezonde 
brooddoos samen voor je kids

GOEDE BROODKEUZE IN DE BROODDOOS
Kies bruin of volkoren brood. Dit levert goede voedingsstoffen 
zoals voedingsvezels en je kids krijgen er minder snel honger 
van. 

KIES BELEG VERSTANDIG
Kies magere kaassoorten zoals plattekaas of lightkazen. Geef 
eventueel extra pit met verse kruiden zoals bieslook of peterse-
lie. Wissel eens af met magere vleessoorten zoals kippenfilet of 
gekookte ham. Vul ook aan met gegrilde groenten zoals cour-
gette, aubergine en paprika: heerlijk op een boterham! Vergeet 
zelfgemaakte hummus niet en wissel eens af met een eitje of 
een omelet. De verschillende soorten beleg en groenten bren-
gen elk andere voedingsstoffen aan. Door voldoende te varië-
ren krijgen je kids alle voedingsstoffen binnen die ze nodig 
hebben om fit naar school te gaan.
ALLES MET MATE 
Overdrijf niet bij het vullen van de lunchbox van je kinderen. 
Beleg boterhammen niet dubbel maar per twee snedes. Beperk 
het gebruik van confituur, choco of speculoospasta. Deze leve-
ren veel suiker en/of vet aan.

KLEUR EN VOLUME
Groenten geven extra smaak, kleur en volume aan de brood-

maaltijd en de keuze is groot. Denk aan geraspte wortel, schijf-
jes komkommer of radijs, reepjes paprika en kerstomaatjes. Sla 
tussen de boterham maakt het geheel fris en knapperig. Je kan 
ook spiesjes van groenten met een heerlijk dipsausje maken. Of 
gebruik uitsteek- of cupcakevormpjes om rauwkost op een 
leuke manier te presenteren. Het oog wil ook wat!

ZIN IN ZOET? 
Ook fruit biedt extra kleur, smaak én gezondheidsvoordelen 
voor de lunchbox. Voeg dus gerust schijfjes aardbei toe aan die 
boterham met plattekaas. Of wat dacht je van gestoofde appel 
of peer met kaneel op de boterham? Zeker het proberen waard. 

GEZOND DESSERT
Een melkdessert met ongezoete yoghurt of een glas melk past 
perfect bij een gezonde lunchbox. Een melkproduct, een stuk 
fruit of verse fruitsla in een goed afgesloten potje zijn trouwens 
ook prima als gezond tussendoortje. Is jouw kleine (b)engel en 
fruit een hindernissenparcours? Verpak het fruit dan op een ori-
ginele manier of smokkel stukjes fruit in het dessert. Wat dacht 
je van fruitspiesjes of appelmuffins met appelchips? 
Een gezonde brooddoos maken
Ontdek op de website Lekker van bij ons recepten met veel 
variatie en ongelimiteerd lunchplezier. 

Het nieuwe schooljaar gaat alweer van start. Ideaal om nieuwe goede gewoonten aan te leren. En daar hoort 
ook een gezonde brooddoos bij. Een gezonde brooddoos maken is helemaal niet moeilijk en het geeft je 

kinderen volop energie om flink te leren en voluit te spelen. 

RECEPTEN
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SNEETJE BROOD MET VERSE 
KAAS EN RADIJS

Ingrediënten
1 sneetje boerenbrood
100 g verse kaas
4 radijsjes
1 el fijngehakte bieslook
1/4 sjalotje
1 el fijngehakte peterselie
peper

Recept
Breng de verse kaas op smaak met peper, fijngehakte sjalot en 
bieslook.
Besmeer elk sneetje brood met de kaas en werk af met schijfjes 
radijs en peterselie.

KIPSANDWICH

Ingrediënten
4 grote sneden volkorenbrood
1/2 el olie

150 g kipfilet, in dunne plakjes gesneden
1/2 el tandoorikruiden
3 el yoghurt
2 el mayonaise
1 bosuitje, in dunne ringetjes
1/2 rode paprika, in stukjes
zout, versgemalen peper
4 blaadjes veldsla

Recept
Verhit de olie in een wok en bak de plakjes kip met de tandoor-
ikruiden gedurende 5 minuten goudbruin. Laat ze lauw worden 
en schep er dan 2 eetlepels yoghurt en 1 eetlepel mayonaise 
door. Schep ook de uiringetjes en de paprika erdoor en voeg 
zout en peper naar smaak toe. Roer de rest van de yoghurt en 
mayonaise door elkaar en bestrijk de sneetjes brood ermee.
Leg op elk sneetje brood een blaadje veldsla. Schep de tandoo-
ri-kipsalade op 2 sneetjes en leg de andere sneetjes met de sla 
naar beneden erop. Leg elke sandwich op een bordje.

BOTERHAM MET 
PLATTEKAAS, BOSBESSEN 
EN BANAAN

Ingrediënten
1 sneetje bruin brood
1 el plattekaas
1/2 banaan
1 el bosbessen

Recept
Plet de helft van de banaan met een vork en meng onder de 
plattekaas.
Snijd de andere helft van de banaan in plakjes.
Besmeer het sneetje brood met de plattekaas en werk af met 
de plakjes banaan en de bosbessen.
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RECEPTEN
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INFORMATIEF PROMO

* Bij aankoop van één Degres-L+ 5L (LIQ0824) krijgt u gratis één Supodor 1L (LIQ0207) en één Powerzym®M 1kg 
(POU0961). Geldig in België op alle uitgevoerde leveringen (LIQ0541) tussen 01/09/2019 en 30/09/2019.

SUPODOR & 
POWERZYM®M

GRATIS*

De echte identiteit van de 
enzymen en hun werking...

Wat is een enzym?
Een enzym is een eiwit, met andere woorden een 
keten van aminozuren geproduceerd door een levend 
organisme. Enzymen zijn aanwezig in ons lichaam en 
spelen een cruciale rol in onze levenscyclus (spijsver-
tering).

Zijn enzymen levend?
Neen! Enzymen zijn niet-levende stoffen, ze worden 
geproduceerd door een levend organisme maar leven 
niet, eten niet en gaan niet dood. Enzymen kunnen 
vergeleken worden met haar of nagels. 

Waar komen ze vandaan?
De enzymen die Realco gebruikt in reinigingsoplos-
singen komen van bacteriën, gisten of schimmels. 
Dankzij hun gisting zijn ze 100% hernieuwbaar en 
biologisch afbreekbaar. 

Hoe werkt een enzym?
Een enzym werkt zoals een schaar die de organische 
resten in micro-deeltjes oplost. Ze kunnen tot 3 mil-
joen moleculen per seconde verknippen en werken in 
synergie met andere reinigingsagenten.

Ayman Amin
Hygiëne expert Realco
+32(0)473 96 36 68
A.amin@realco.be

Wat is de enzymatische activiteit?
De activiteit hangt af van hun omgeving. 
• Te koud of te zuur = lage activiteit. 
• Te warm of in een extreme pH = vervorming van de 

enzymen dus geen activiteit. 

Nadat een aantal moleculen zijn verknipt, is de activi-
teit van enzymen uitgewerkt en worden ze inactief. 

Lipase, protease, amylase, ...?
Er bestaan evenveel soorten enzymen als organische 
resten. Realco kiest de meest krachtige enzymen om 
in keukens vervuilingen efficiënt te verwijderen: vet-
ten, eiwitten, zetmeel, …

Waarom zijn enzymatische oplossingen efficiënter 
dan een conventionele reiniging?
Voor alle organische resten werken enzymen beter 
dan alle petrochemische oplossingen. Enzymen zet-
ten de organische stoffen, op onomkeerbare wijze 
om in wateroplosbare resten. Hierdoor krijgen enzy-
men een krachtige reinigende werking. 
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* Bij aankoop van één Degres-L+ 5L (LIQ0824) krijgt u gratis één Supodor 1L (LIQ0207) en één Powerzym®M 1kg 
(POU0961). Geldig in België op alle uitgevoerde leveringen (LIQ0541) tussen 01/09/2019 en 30/09/2019.
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GRATIS*
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500 g jonge spinazie
1 tl chilipoeder
500 g gemengd gehakt
1 losgeklopt ei
200 g paneermeel
80 g Hoevenschapenkaas uit de Vlaamse Ardennen
2 courgettes
8 blaadjes basilicum

Voor de tomatensaus:
1 el olijfolie
1 teentje knoflook
750 ml passata
Ev 1 glas rode wijn
peper en zout

COURGETTE
GROENTE VAN DE MAAND 

ZO KOOP JE KWALITEIT. ALTIJD
Verse courgettes hebben een groene egale kleur over de hele 
oppervlakte en zijn vrij van beschadigingen. Ze hebben een 
gave schil en voelen stevig aan.

LEKKER KLAARMAKEN
Gebruik 250 gram courgette per persoon als je de groente 
warm bereidt. Voor een salade is 100 tot 125 gram per persoon 
voldoende. Wist je trouwens dat behalve de courgettevrucht 
ook de bloemen en de bladeren van de courgetteplant eetbaar 
en lekker zijn.

OP JE GEZONDHEID
Courgettes zijn rijk aan voedingsvezels en een goede bron van 
foliumzuur en vitamine C.

GOED BEWAREN
Net als andere vruchtgroenten bewaar je courgettes best op 
een koele plaats, maar niet in de koelkast. In de koelkast wor-
den ze snel bitter.

RECEPTEN

GEVULDE COURGETTE MET 
GEHAKT EN SPINAZIE
Gevulde tomaten smaken altijd, maar ook gevulde courgette is 
een schot in de roos. De pittige tomatensaus met gehakt 
smaakt heerlijk met de courgette.

Ingrediënten
olijfolie
1 teentje knoflook

RECEPTEN

Courgettes zijn vruchtgroenten die tot dezelfde familie behoren als meloenen en komkommers. 
Het meest bekend is de groene courgette, die trouwens heel goed lijkt op zijn neef de komkommer. Er bestaan ook gele 

variëteiten. De courgette wordt geoogst voordat hij volledig rijp is. Het vruchtvlees heeft een milde smaak.
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Recept
Verwarm de oven voor op 200°C.
Verwarm 1 el olijfolie in een ruime steelpan en voeg het teentje 
knoflook, spinazie en chilipoeder toe. Stoof de spinazie en laat 
afkoelen. Knijp het vocht eruit en hak de blaadjes grof.
Meng de gehakte spinazie in een kom met het gehakt, ei en 
paneermeel. Kruid naar smaak met peper en zout. Rasp de 
hoevenschapenkaas bij het gehaktmengsel.
Was de courgettes, verwijder het kroontje en het vruchtvlees 
met een lepel. Snijd het vruchtvlees fijn en meng onder het 
gehakt. Vul nu de courgettes met het gehakt.
Pers de knoflook fjin. Verwarm 1 el olijfolie in een steelpan en 
voeg de knoflook toe. Blus met het glas rode wijn en laat de 
alcohol verdampen. 
Giet er de passata bij. Kruid naar eigen smaak met peper en 
zout.
Giet de saus in een ovenschotel.
Leg de courgettes in de tomatensaus, bestrooi met enkele 
basilicumblaadjes en kaas. Plaats in de oven en laat ongeveer 
35 tot 40 minuten garen.

COURGETTE, GEVULD MET AARD-
APPELCRÈME MET SPEK EN 
PETERSELIE

Ingrediënten
400 g bloemige aardappelen
100 g gezouten spek
2 courgettes
1 sjalot
2 el gehakte peterselie
2 el broodkruim
100 g ricotta
1/2 dl olijfolie
50 g boter
1 kl tijmblaadjes
peper en zout

Recept
Kook de geschilde aardappelen gaar in licht gezouten water.
Hak intussen de sjalot en snijd het spek in reepjes.
Snijd de courgettes overlangs in 4 en hol ze, zo goed als kan, 
leeg.
Stoof de sjalot in een lepel boter, voeg spek en tijm toe.
Giet de aardappelen af en prak fijn met het sjalotmengsel, 

peterselie, resterende olie en boter, kruid met peper en zout.
Vul er de courgettes mee, dek af met ricotta en strooi er 
broodkruim over.
Gaar 20 tot 25 minuten in een voorverwarmde oven op 160°C. 

GEMARINEERD VARKENSHAASJE 
MET GEROOSTERDE COURGETTE 
EN VENKEL

Ingrediënten
500 g varkenshaasje
240 g zilvervliesrijst
2 middelgrote venkelknollen, gesneden in stukken van 4 cm
2 courgettes, gesneden in stukken van 4 cm
2 teentjes knoflook
2 takjes rozemarijn
peper
zout

Voor de marinade:
150 ml balsamicoazijn
2 eetlepels olijfolie
2 eetlepels vloeibare honing
1 theelepel mosterd
grof zout

Recept
Verwarm de oven voor op 120°.
Meng voor de marinade alle ingrediënten. Strijk het varkens-
haasje in met de marinade. Laat minstens 1 uur rusten in de 
koelkast Haal het vlees 15 minuten voor gebruik uit de koelkast 
en laat uitlekken.
Leg het in een ovenschaal en voeg de teentjes knoflook en 
stukjes venkel toe.
Laat het vlees 25 minuten bakken.
Voeg na 15 minuten de stukken courgette en de rozemarijn bij 
het vlees. Kruid de groenten met peper en zout. Overgiet het 
vlees tijdens het bakken enkele malen met de marinade.
Kook intussen de rijst.
Haal het varkenshaasje uit de oven en laat afgedekt 10 minuten 
rusten.
Serveer het gesneden varkensvlees met de geroosterde groen-
ten en de zilvervliesrijst.
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DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

17/06/19 Bureau Leden van het Bureau

17/06/19 Hoofdbestuur Leden van het 
Hoofdbestuur

18/06/19 Laureaten Arbeid I. Claeys, J-L. Pottier, 
C.Vos

25/06/19 FAVV: 44ste overlegvergadering
I.Claeys, J.-L. Pottier, 
F.Vercruyssen, A.Briclet, 
j.Cuypers

26/06/19 FAVV: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

2/07/19 FAVV: overlegvergadering  inzake  voorstellen tot
wijziging van bepaalde  Koninklijke Besluiten 

I.Claeys,P. Bouillon,  
J.-L. Pottier, 
F.Vercruyssen, A.Briclet, 
J.Cuypers

FAMILIEHOEKJE

Uw geldende verkoopprijzen voor deze nieuwe verkoopperiode 
moeten worden berekend op basis van de inkoopprijzen van 

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 3 JUIN 2019

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
22/07/19 tot 28/07/19
29/07/19 tot 4/08/19
5/08/19 tot 11/08/19
12/08/19 tot 18/08/19

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

1 € 6,23 en + € 7,94 en + € 3,68 en +

 2  € 5,61 tot minder dan € 6,23  € 6,81 tot minder dan € 7,94  € 3,23 tot minder dan € 3,68

 3  € 4,41 tot minder dan € 5,61 € 6,03 tot minder dan € 6,81  € 2,71 tot minder dan € 3,23

 4  € 3,56 tot minder dan € 4,41 € 5,55 tot minder dan € 6,03 € 2,47 tot minder dan €2,71

 5 minder dan € 3,56 minder dan € 5,55 minder dan € 2,47

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,56 en +

 2 € 2,44 tot minder dan € 2,56

 3 minder dan € 2,44

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?
29-09-2019

FEEST VAN DE CORPORATIE DER 
BEENHOUWERS VAN SAINT – 
HUBERT EN OMSTREKEN

29-09-2019 JAARFEEST OOST-VLAANDEREN: 
29 SEPTEMBER 2019

ACTIVITEITENKALENDER

OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het 
overlijden te melden van mevrouw Denise 

Cooreman en de heer Adrien Cornelis, 
ouders van Christophe Cornelis, bestuurslid 
van de Verenigde Vleeshouwers van Gent 

en Omliggende.

Wij hebben de droeve plicht u het 
overlijden te melden van de heer Robert 

Sohier, vader van Luc Sohier.

Uit Gent vernemen wij het overlijden van 
Godelieve Onderbeke, mama van Hans De 

Waele, bestuurslid van de Verenigde 
Vleeshouwers van Gent en Omliggende.

Wij vernemen dat mevrouw Erna 
Verhoeven, echtgenote van Marc 

MEERSCHAUT (gewezen secretaris van de 
Slagersbond van Gent) overleden is te 

Noorwegen op 21 juli 2019.

Uit Brussel vernemen wij het overlijden van 
mevrouw Simone De Rooster, mama van 
Guy en Marleen Verbanck-Slagmolen, lid 

van de Brusselse Corporatie.

Wij hebben de droeve plicht u het 
overlijden te melden van de heer Remi 

Verheyen, papa van Martine en Dirk 
Verheyen.

De redactie van “De Belgische 
Beenhouwerij” biedt de achtbare 

families haar oprechte deelneming 
aan in de diepe rouw die hen treft. 

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN
ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 
22/09/2019. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 
KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR 

DIT BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT TE 
ZIJN VOOR 10/09/2019. TEKSTEN DIE NA DIE 

DATUM TOEKOMEN, WORDEN VERSCHOVEN 
NAAR DE UITGAVE VAN OKTOBER 2019.

Voor al uw advertenties en vragen kan u contact 
opnemen met Carine op het nummer 02 735 24 70 of 

e-mail: carine.vos@landsbond-beenhouwers.be
Houba de Strooperlaan 784 bus 6 • 1020 Brussel 

www.bb-bb.be
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Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder.
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

WIL JE GRAAG MEER WETEN? 
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36

Benodigdheden
4 sneden Duroc d’Olives traag gegaard buikspek - 1 eetlepel balsa-
micoazijn - 3 eetlepels Duroc d’Olives extra olijfolie - 3 eetlepels 
sojasaus - 1 bosje koriander - 100 gram geraspte wortelen - enkele 
lente-uitjes - ½ Romeinse salade - 100 gram sojascheuten - 100 
gram acaciahoning - 50 gram curryketchup - 1 eetlepel Chinees vijf-
kruidenpoeder

Werkwijze
Maak een laksaus met de honing, 2 eetlepels sojasaus, de ketchup 
en het vijfkruidenpoeder. Meng voor de salade de Romeinse salade, 
sojascheuten, wortelen, lente-ui, koriander, de resterende sojasaus, 
azijn en olijfolie door elkaar en kruid met peper en zout. Gril het 
spek langs beide zijden. Smeer het spek in met de laksaus en ser-
veer met de salade.

GELAKT BUIKSPEK 
MET ZOMERSE SALADE

Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder.
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

WIL JE GRAAG MEER WETEN? 
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36
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✓ Bereid met 7 verschillende soorten 
Boschampignons voor een heerlijke smaak 
en een mooie kleurenschakering

✓ Lekker, gezond en met een aantrekkelijke 
goudbruine rand

✓ Ideaal als seizoensproduct 

BESCHIKBAARVANAF W38

BESCHIKBAARVANAF W38

Partner van de vakman

IMPERIAL PRESENTEERT:

Heerlijke Kipfilet 
Boschampignons

VRAAG NAAR ONZE PRODUCTEN BIJ UW VERTEGENWOORDIGER OF GROSSIER

Grote Baan 200, 9920 Lievegem, België   |   T +32 (0) 9 370 02 11  |  deli@imperial.be  |  www.imperial.be
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