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Dit is alweer de laatse uitgave van De Belgische Beenhouwerij 
van 2018. Het moment dus om even stil te staan bij onze wer-
king van het afgelopen jaar en om even vooruit te blikken naar 
het nieuwe werkjaar. 

2018 was een zeer productief jaar. De vakbeurs Meat Expo, in 
het najaar in Kortrijk, zorgde voor heel wat interessante contac-
ten en een blij weerzien met onze leden op de diverse activitei-
ten of op onze stand. De beurs was dan ook zeker en vast een 
attractief en succesvol gebeuren. 

In dit nummer kan je een affiche vinden die het ontdekkings-
weekend bij onze slagers aankondigt. Het ontdekkingsweekend 
is de ideale gelegenheid om je eindejaarsfolder voor te stellen 
en de klanten kennis te laten maken met wat het eindejaar bij 
jou brengt. 

Onze partner Sodexo laat zich ook niet onbetuigd tijdens de 
laatste maand van het jaar. Sodexo wil met zijn tweede nationale 
editie van de Gourmet4you actie de klanten aansporen om hun 
eindejaarsaankopen bij de ambachtelijke slager te doen. 

Editoriaal

In dit nummer

De Landsbond schenkt 30 aankoopbons en Sodexo geeft een 
reis naar New York weg. Kleef de stickers, die je bij dit vakblad 
ontvangt, op een goed zichtbare plaats zodat de klanten weten 
dat je meedoet met deze leuke actie. Deze eindejaarsactie biedt 
je de mogelijkheid om nieuwe klanten te verwelkomen en mis-
schien wint een bestaande klant wel een reis naar New York! 
Alle info van deze actie kan je vinden op pagina 26. Bij dit vak-
blad ontvang je de stickers en een infoflyer. De actie is gratis 
voor onze leden, dus je kan er alleen maar bij winnen. Doe mee 
en hopelijk wint één van jouw klanten.

Met wat er nu allemaal al op de plank ligt, weten we dat 2019 zo 
mogelijk nog drukker wordt dan 2018. 

Met weer twee vakbeurzen in het vooruitzicht weten we op de 
Landsbond goed wat doen. Saveurs & Métiers opent de deuren 
reeds in januari en Bibac Plus gaat in het najaar in Antwerpen 
van start. De Landsbond staat vooral in voor de activiteiten voor 
de slagers op beide beurzen.

Er staat ook een nieuwe sessie voor Laureaten van de Arbeid op 
het programma. Alle info hiervoor kan je vanaf nu in je ver-
trouwde vakblad vinden. Wij hopen alle inschrijvingen in het 
voorjaar binnen te hebben zodat we in het najaar, ter gelegen-
heid van Bibac Plus, de plechtige prijsuitreiking kunnen organi-
seren op de beurs. 
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Tijdens de vakbeurs Saveurs & Métiers organiseren wij op zon-
dag een vakwedstrijd voor slagers rond paté. Het reglement en 
het inschrijfformulier vind je op pagina 42-43 en kan je ook 
vinden op onze website www.bb-bb.be.

Het Landsbondteam werkt ondertussen gestaag verder om u 
van de beste service te kunnen voorzien. Wat het vakblad 
betreft, kan ik alvast verklappen dat onze technische dienst 
weer heel wat leuke en interessante topics op de publicatielijst 
heeft gezet voor 2019. Meer leest u daarover volgend jaar.

Er rest mij niets anders dan u heel veel succes te wensen met 
het eindejaarsgebeuren. 

Prettige feestdagen,
Carine Vos

Colofon
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Na de opwinding van de afgelopen Eurobeef-
wedstrijden, pikken we de draad van onze dagelijkse 
bezigheden weer op. De diploma’s en ereprijzen die 
menig beenhouwerij sieren, zijn het stille bewijs dat de 
beenhouwer in de prijzen gevallen is. De prijzen en 
diploma’s benadrukken eens te meer het kunnen van 
onze beenhouwers en de kwaliteit van de huisbereide 
ambachtelijke producten. 

Wij feliciteren graag nogmaals alle deelnemers en 
bedanken u allemaal voor uw enthousiasme en massa-
le deelname aan onze vakwedstrijden. 

De nationale infoavonden lopen stilaan op hun einde. 
We kregen een warm welkom in alle steden waar we 
kwamen. Onze leden, hun echtgenotes en werknemers 
die aanwezig waren op de infoavonden, weten onder-
tussen hoe belangrijk het is om de vergaarde kennis te 
implementeren in hun zaak. De integratie van het 
advies van de vertegenwoordigers van het FAVV kan 
een volgende controle alleen maar eenvoudiger 
maken. Wij hopen dat de onderwerpen die tijdens 
deze avonden aangesneden werden u van pas zullen 
komen in de uitoefening van uw beroep.

De tijd staat niet stil en de maand december staat al 
voor de deur. We kijken vol vertrouwen uit naar de 
feestdagen. Onze klanten weten immers dat ze bij ons 
terecht kunnen voor dat heerlijk stukje vlees of wild 
met die extra kwaliteit waarmee men zijn gasten kan 
imponeren. Ook het persoonlijk advies, dat zorgt voor 
het foutloos parcours in de keuken, wordt bijzonder 
gewaardeerd door de consument. Wees trots op uw 
kennis en laat de klanten weten dat jij de specialist 
bent op culinair vlak. Help uw klant bij zijn keuze want 
als hij straks kan schitteren aan de feestdis, is dat extra 
reclame voor uw zaak. 

Voor we ons met twee voeten vooruit in de eindejaars-
periode storten, willen we u toch nog even herinneren 
aan de nieuwe editie van de Laureaten van de Arbeid. 
Alle info hierover kan je vinden in dit vakblad en op 
onze website (bb-bb.be). Deze erkenning als "Elite van 
de Arbeid" is een titel die officieel erkend wordt door 
Zijn Majesteit de Koning. Gezien het plechtige karakter 
van deze titel, worden de namen van diegene die 
erkend worden, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 

Iedereen die werkt in de slagerijsector – of dat nu een 
slagersgast of winkeljuffrouw is - kan een dossier 
indienen. Misschien is dit wel het moment om alle 
echtgenotes/partners die meewerken in de ambachte-

lijke beenhouwerij, de kans te geven om eens op het 
voorplan te treden.

Direct na de Kerstvakantie, eind januari 2019, organise-
ren we weer mede de beurs Saveurs & Métiers te 
Namen. Voor deze gelegenheid, en in samenwerking 
met APQA-W en vele partners, organiseert de 
Landsbond een vakwedstrijd paté. Deze wedstrijd is 
enkel toegankelijk voor slagers-professionals die aan-
gesloten zijn bij onze nationale beroepsorganisatie. Het 
reglement en inschrijfformulier van deze wedstrijd 
vindt u in het oktobernummer van onze vakbladen en 
op onze website bb-bb.be. Wacht niet te lang om u in 
te schijven! De inschrijfperiode loopt tot 15 december 
2018.

Wij wensen u in deze laatste editie van het jaar 2018 
een gelukkig, voorspoedig en succesvol eindejaar. Wij 
wensen u een heleboel werk, klanten die blij en tevre-
den aan hun feest beginnen en een mooi eindejaar in 
familieverband.

Vrolijke Kerstmis en de beste wensen aan u allemaal. 
Onze trots bent u!

De voorzitters,
Ivan Claeys en Jean-Luc Pottier

WOORD VAN DE VOORZITTERS
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www.mauricemathieu.be

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

RUNDEREN De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg

Week 42/2018 Week 43/2018 Week 44/2018 Week 45/2018
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 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05

Vaarzen dikbil 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00

OPMERKINGEN

Week 42/2018 Stabiele prijzen

Week 43/2018 Grotere aanvioer-stabiele prijzen
Week 43/2018 Grotere aanvioer-stabiele prijzen

Week 45/2018 Rustige verkoop

VRAAG EN ANTWOORD
Hoe zit het met het verbod op het gebruik van plastic zakken 
in Vlaanderen? Komt er een soortgelijke regeling zoals reeds 
van toepassing in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest? 
Wij stelden de vraag aan het kabinet van de bevoegde minister 
Joke Schauvliege en kregen het volgende antwoord:
Er komt geen algemeen verbod op het gebruik van plastic zak-
jes. Er komt wel een verbod op het gratis ter beschikking stellen 

van eenmalige kassazakjes, dat zijn de tassen tussen 15 en 50 
micron. Herbruikbare zakken vallen daar niet onder.
De heel dunne plastic zakjes (< 15 micron) die ook in grootwa-
renhuizen bijv. gebruikt worden, mogen wel nog gebruikt wor-
den omdat er nog geen alternatief dat minstens even milieu-
vriendelijk, op grote schaal beschikbaar is.
De wetgeving die dit moet regelen, is nog in procedure. Er is 
nog geen datum bekend wanneer dit in werking zal treden.

PROGRAMMA
 ¬ Verwelkoming door de voorzitter van de Landsbond
 ¬ FAVV: etikettering in het algemeen en de allergenen in 

het bijzonder omdat een NC op dit punt aanleiding geeft 
tot een score van 10 in de checklist?

 ¬ Maaltijdcheques: optimalisering van de betaalautomaten 
wat betreft Sodexo, Edenred en Monizze

 ¬ Nieuw systeem voor het maken van elektriciteit met een 
toestel waarvoor een subsidie kan bekomen worden bij 
het Vlaams Gewest (Vlaams landsgedeelte)

NAJAARSINFOAVONDEN

KALENDER NAJAARSINFOAVONDEN

19/11/2018 Syntra Kortrijk (gebouw F17) 

22/11/2018 Syntra Brugge 

26/11/2018 COOVI ANDERLECHT 

05/12/2018 Restaurant-Brasserie TABLE D’AMY Moeskroen 
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Zijn jullie de emotie al te boven gekomen?
Petra: Uiteraard doet iedereen mee om te winnen en hoop je in 
je binnenste dat je een goed resultaat zal behalen. We hebben 
heel hard gewerkt om een goed resultaat te behalen maar in een 
wedstrijd weet je het maar nooit.

Filip: Het is niet de eerste keer dat we meedoen aan vakwed-
strijden en we weten wel dat onze huisgemaakte producten top 
zijn maar het resultaat ken je nooit op voorhand. We hebben er 
echt keihard voor gewerkt en ik ben dan ook zeer trots dat we 
deze titel en vooral in deze wedstrijd behaald hebben. 

Hoezo in deze wedstrijd?
Filip: In de Meesterschapswedstrijd moeten de kandidaten vier 

producten aan de jury presenteren, Producten waaraan men 
duidelijk kan meten of je een echte ambachtsman bent of niet. 
Elk van de vier producten wordt door een professionele jury, 
onder leiding van de winnaar van de titel BESTE BEENHOUWER 
VAN BELGIE 2015-2018 beoordeeld. Het is de totale score van de 
vier producten die de winnaar aanduidt. Dit wil zeggen dat je 
sterk moet presteren in de vier productcategoriën. En dat is toch 
niet zo simpel. Het feit dat de vorige winnaar in de jury zat, gaf 
voor ons aan dat er gestreefd werd naar perfectie. De man/
vrouw die deze wedstrijd wint, heeft echt wel wat kwaliteiten in 
huis. 

Petra: Ik wil hierbij natuurlijk geen afbeuk doen aan de 
EUROBEEF vakwedstrijd want daar moeten de kandidaten toch 

Op dinsdag 2 oktober vond op Meat Expo de prijsuitreiking van de Meesterschapwedstrijd plaats en werd 
er de opvolger van Erwin Mertens bekend gemaakt. Minister Ducarme, die samen met de Landsbond deze 
wedstrijd inricht, nam persoonlijk de tijd om de prijzen te overhandigen. Filip en Petra Vermeulen werden 

de grote winnaars van de avond. Naast de rubrieksprijs voor zijn exquise ambachtelijk rauwe beenham met 
been kreeg het koppel tevens de titel van BESTE BEENHOUWER VAN BELGIE 2018-2021. Voor Petera en Filip 
was dit zeker en vast een professionele droom. Ik ging vorige week even bij hen op bezoek en vernam dat ze 

boordevol plannen zitten om hun titel te verzilveren...

Een goed gesprek met 
Petra en Filip Vermeulen, 

beste beenhouwer van België 

REPORTAGE
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in 14 rubrieken producten inschrijven om prijzen te behalen maar 
het is wel zo dat de Meesterschapwedstrijd toch nog andere 
koek is. De productcategoriën zijn gewoonweg moeilijker. 

Filip: Ik ben heel blij dat ons jarenlang engagement om 80% van 
onze vleeswaren zelf te bereiden loont en dat de jury aangaf dat 
men onze producten wel lust. Het ambacht staat af en toe onder 
druk en er zijn niet zoveel beenhouwers die alles zelf maken. Het 
doet dan ook enorm deugd om op deze manier in de kijker te 
lopen. Ik weet dat het resultaat van de 3 beste kandidaten heel 
dicht bij elkaar lag en ik heb heel veel respect voor de collega’s 
die in de prijzen vielen. Het is belangrijk dat we samen aan de kar 
trekken om het slagersvak in een positief daglicht te plaatsen.

Petra: Deze overwining is echt teamwork! Filip zorgde voor de 
producten en ik voor de afwerking. We hebben heel veel aan-
dacht besteed aan de afwerking en presentatie en je ziet dat 
loont.

Julie hebben nog niet veel ruchtbaarheid gegeven aan deze 
prestigieuze titel?
Petra: Neen, we gaan dat rustig aanpakken en tegen het einde 
van het jaar uitpakken met de aankondiging. We zijn de volgen-
de 3 jaar BESTE BEENHOUWER, die titel gaat niet lopen hé.

Filip: We zitten nog midden in de verbouwingen. Het is al een 
wonder dat we dit allemaal voor mekaar kregen tijdens de ver-

bouwingswerken. We hebben dag en nacht gewerkt de laatste 
maanden en omzeggens niet geslapen. We zijn dankbaar en blij 
met de overwinning maar we moeten nu eerst alle ideetjes die 
Petra heeft uitwerken en bundelen zodat het één groot feest 
wordt.

Petra: Uiteraard is de pers hier al over de vloer geweest en heb-
ben we in alle bladen uit de regio gestaan maar we willen meer 
en dat vergt voorbereiding. Als alles uitgewerkt is gaan we, wel-
licht samen met enkele partners en de middenstandsorganisatie 
een groot feest organiseren. 

Filip: Door tijdsgebrek zijn er zaken overgebleven zoals de web-
site aanpassen etc maar dat komt wel goed eens de verbouwin-
gen achter de rug zijn en we tijd hebben om alles goed te orga-
niseren. Petra en ikzelf zijn niet de mensen van het halve werk. 
Als we iets doen, doen we dat graag goed. Ik weet dat de web-
site belangrijk is maar nu hebben we daar even geen tijd voor.

Petra:Door de bekendmaking in de pers zien we wel dat er 
nieuwe klanten uit andere regio’s bij ons langskomen. Zij vragen 
ook vaak specifiek naar de producten die gewonnen hebben. Dat 
is echt heel fijn en daar zijn we best fier op. 

Filip: We zijn fier op onze prestatie maar deze wereldkundig 
maken is nog voor even later!
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De heren Verbust en Briclet namen even de tijd om de kersverse 
BESTE BEENHOUWER van België, Filip en Petra Vermeulen, in 
de bloemetjes te zetten. 

Na de plechtige intronisatie van de nieuwe leden : de heer en 
mevrouw Herman Van Den Brande, AANGESLOTEN LID,  peter 
Etienne De Vleminck en de heer en mevrouw Calbert Pascal,  
EFFECTIEF LID, peter Michel Paquet werden de leden die reeds 
35,30,25 en 10 jaar lid zijn in de bloemetjes gezet.

De heer en mevrouw Dehon, Guiot, Van der Stuyft en Van de 
Walle werden gevierd voor 10 jaar lidmaatschap.Voor hun 25 
jarig lidmaatschap werden de heer en mevrouw Michielsen in 
bloemetjes gezet. De heer en mevrouw Devriendt werden gehul-
digd voor 30 jaar lidmaatschap. De heer en mevrouw Dhulst zijn 
reeds 35 jaar lid van de Grootorde. Zoals voorzien in de statuten 
van de Grootorde van de Belgische Slagers werd ook dit jaar een 
goed doel gekozen om de jaarlijkse schenking in ontvangst te 
nemen. Het instituut De Bolster werd uitgekozen om de gift in 
ontvangst te nemen. Minister De Croo en onze Bewaarder van de 
Zegels, de heer Leon Vogels, kregen de eer om de cheque ter 
waarde van €7500 te overhandigen aan de directie van het 
instituut. 

Na het academische gedeelte werden de leden uitgenodigd op 
de receptie waarna een gezellig etentje volgde. Naar ik hoor 
werd er tot laat nagekaart over deze feestelijke dag.

Op 21 oktober vond, in het prachtige kasteel Oudeberg, 
op de historische muur van Geraardsbergen, het 41ste 
Kapittel van de Grootorde van de Belgische slagers plaats. 
Na de hartelijke ontvangst, in de tuinen van het kasteel, 
werden de leden uitgenodigd om de plechtige vergadering 
bij te wonen. In het bijzijn van Minister Alexander De Croo 
werden er 2 nieuwe leden geïntroniseerd. De prachtige 
locatie en de aanwezigheid van de minister bezorgden de 
nieuw geïntroniseerden een onvergetelijke dag!

REPORTAGEREPORTAGE

Kapittel Grootorde van 
de Belgische Slagers
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DOSSIER LAUREATEN VAN DE ARBEID

NIEUW 
U bent Laureaat van de Arbeid – gouden 
ereteken, en het verwerven van het label 
«Diamant» interesseert u, dan belangt 
deze oproep u ook aan. 

WAAROM? 
Goed werk wordt helaas niet vaak 
genoeg in de kijker gezet, schouderklop-
jes zijn er nooit te veel. Samen met het 
KIEA, houdt de Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs 
van België zich eraan diegenen die zich 
blijven investeren in hun beroep officieel 
te huldigen.
Het behalen van de titel van Laureaat 
van de Arbeid en het label voorgesteld 
door uw sector, bevestigt immers de 
kwaliteit van uw werk, benadrukt uw 

talent en inzet voor uw beroep en geeft 
een meerwaarde aan uw loopbaan en uw 
zaak. Het is een titel waar u best trots op 
mag zijn en een teken van uw kwaliteiten 
die een voorbeeld voor uw collega’s kun-
nen zijn. Deze oproep belangt alle perso-
nen aan die werkzaam zijn in de sector 
Beenhouwerij, Spekslagerij en Traiteur.

WAT IS EEN LAUREAAT VAN DE ARBEID? 
De titel van Laureaat van de Arbeid 
maakt deel uit van een lange traditie om 
mensen te huldigen voor hun professio-
nele inzet. Afhankelijk van een aantal spe-
cifieke criteria omschreven in het regle-
ment, behaalt de kandidaat de titel van 
“Laureaat van de Arbeid”- Gouden erete-
ken – zilveren ereteken – bronzen erete-
ken. De Laureaten van de Arbeid – gou-

den ereteken kunnen het label “Diamant” 
verwerven. De lijst van de Laureaten 
wordt bij koninklijk besluit bekrachtigd. 
De eretekens worden tijdens een evene-
ment overhandigd aan de Laureaten.

HOE INSCHRIJVEN? 
Het inschrijvingsformulier en het volledige 
reglement vindt u in dit vakblad.
Alle geïnteresseerden kunnen de formu-
lieren eveneens aanvragen per e-mail: 
info@iret-kiea.be of per post: KIEA – 
Blijde Inkomstlaan 17-21 – 1040 BRUSSEL. 
De kandidatuur moet ten laatste op 
15/03/2018 ingediend worden. Vindt u 
dat één of meerdere van uw collega’s 
een label verdienen? Moedig haar of 
hem aan en stuur hun gegevens door 
naar info@iret-kiea.be! 

Laureaten van de Arbeid 
BEENHOUWERIJ – SPEKSLAGERIJ – TRAITEUR 

Indien u gemotiveerd bent om een carrière in de sector “Beenhouwerij, Spekslagerij, Traiteur” uit te bouwen, 
Indien u de laatste jaren geboeid werd door het beroep, 

Indien u zich geroepen voelt om uw kennis over te dragen en uw beroep te verdedigen, 
Indien u graag een officiële erkenning zou behalen, dan is deze oproep voor u. 

KONINKRIJK BELGIË
KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID ALBERT I

Commissariaat-generaal der Regering
Blijde Inkomstlaan 17-21 – 1040 Brussel – Tel. 02/233.88.91 – Fax: 02/233.88.59

Email: info@iret-kiea.be - Website: www.iret-kiea.be

LAUREAAT VAN DE ARBEID IN DE SECTOR
BEENHOUWERIJ – SPEKSLAGERIJ - TRAITEUR

ERETEKEN BRONS –ZILVER –GOUD

rec. nr-em nr-al BRONS ZILVER GOUD

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Gelieve dit document, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terug te sturen naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid,
Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 BRUSSEL ten laatste op 15/03/2019.

1. Naam (zoals vermeld op uw identiteitskaart): Mevrouw/ / De heer ……..................................................................................................................

2. Voornamen (zoals vermeld op uw identiteitskaart): …................................................................................................................................................

3. Woonplaats:  straat: ............................................................................................................................................... Nr: .................. bus: ....................
  postcode: ................................................... gemeente: ….....................................................................................................................
  provincie: .....................................................................................................................................................................................................
  Tel. nr: .......... / .....................................................................  GSM nr: ............/..............................................................................
  Email: ….…………...........................................................................................................................................................................................
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4. Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ............. 

5. Nationaliteit:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indien u geen onderdaan bent van één van de lidstaten van de Europese Unie, sedert wanneer bent u dan in één van de lidstaten van 
de Europese Unie gedomicilieerd?
........... / ........... / ..............

6. Bent u reeds Laureaat van de Arbeid? JA - NEEN   Goud   Zilver   Brons
 Jaar van benoeming: ...............  Benaming van de sector: ................................................................................................

7. Bent u reeds Cadet van de Arbeid? JA  - NEEN  
 Jaar van benoeming: ...............  Benaming van de sector: ................................................................................................

8. Deutschsprachige Kandidat(inn)en können, auf Anfrage, auf Deutsch verhört werden. 
 Möchten Sie auf Deutsch verhört werden?   JA  NEIN

WEDDE- OF LOONTREKKENDEN 

9. Bent u wedde- of loontrekkende 

Naam van de onderneming / instelling: .................................................................................................................................................................................

Maatschappelijke zetel of vestigingsplaats:
  straat: ............................................................................................................................................... Nr: …............... bus: .......................
  postcode: ................................................... gemeente: ….......................................................................................................................

  Naam van de personeelsverantwoordelijke: ......................................................................................................................................
  Tel. nr: ................/...........................................................................
  Email: …….............................................................................................................................................
  Sedert welke datum is u bij uw huidige werkgever in dienst?   ............. / ............. / .............

Naam en adres van uw vorige werkgevers vermelden: (indien nodig, op een afzonderlijk blad volgens hetzelfde model)

periode Benaming en adres van de onderneming 
/ instelling

Uitgeoefende taak, functie of beroep

van ........... tot ............ 

van ........... tot ............ 

van .......... tot ............ 

van ........... tot ............ 

ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

10. Bent u zelfstandig ondernemer  sedert: ………………………………………

Benaming en/of handelsnaam: ............................................................................................................................

  straat: ............................................................................................................................................... Nr: …............... bus: .......................
  postcode: ................................................... gemeente: ….......................................................................................................................
  Email: …….............................................................................................................................................
  Webiste: …….............................................................................................................................................

Ondernemingsnummer: …..……………………………………………………………………………………………………

Grootte van de onderneming: geen werknemers   < 10 werknemers    

    10-50 werknemers   > 50 werknemers    
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DOOR ALLE KANDIDATEN IN TE VULLEN

11. Tot welke van de volgende categorieën behoort u? 

1)  arbeider- arbeidster / Beenhouwer (M/V)  
2)   arbeider- arbeidster / Spekslager (M/V) 
3)  arbeider/arbeidster    

4)  verkoper/verkoopster   
5)  verkoper/verkoopster met bijkomende verantwoordelijkheden
6)  kok     
7)  traiteur
8)  beenhouwer (M/V)
9)  administratief bediende
10)  kaderlid      
11)  werkgever – werkgeefster
12)  zelfstandig ondernemer / zelfstandig onderneemster
13)  Helper-helpster / meewerkende echtgenoot-echtgenote 
14)  andere

12. Samenvatting van uw beroepsloopbaan: (in max. 10 lijnen) 
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................

13. Hebt u de uitoefening van uw taak, functie of beroep onderbroken? JA - NEEN 
 Reden van de onderbreking      Periode van de onderbreking

.................................................................................................... van ............ / ............ / .............. tot ............ / ............ / ..............

.................................................................................................... van ............ / ............ / .............. tot ............ / ............ / ..............

..................................................................................................... van ............ / ............ / .............. tot ............ / ............ / ..............

14. Vermeld uw professionele titels (diploma, attest). (Later kunnen u kopieën gevraagd worden)
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................

15. Voor welk ereteken wenst u uw kandidatuur te stellen?  BRONS (5 jaar nuttige ervaring)
         ZILVER (10 jaar nuttige ervaring)
        GOUD (15 jaar nuttige ervaring)    
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LAUREAAT VAN DE ARBEID
BRONZEN, ZILVEREN OF GOUDEN ERETEKEN

Vragenlijst in te vullen door de kandidaat

BELANGRIJK: De antwoorden op volgende vragen vormen een belangrijk element voor de evaluatie van uw kandidatuur. 

Gelieve ook bijlage 1 van het inschrijvingsbulletin te laten invullen door uw werkgever voor wedde- en loontrekkende. Het attest mag 
eventueel ook worden gefotokopieerd en bijkomend door derden (collega, vroegere werkgever, vakbondsvertegenwoordiger, hiërar-
chische overste, …) worden ingevuld.
Voor een werkgever of een zelfstandig ondernemer kan dit attest door 1 of meerdere getuigen (opdrachtgever, bestuurder, beroeps-
organisatie, collega van het beroep, …) worden ingevuld.

Om het bronzen ereteken te bekomen: vul de vragen van 1 t/m 15 in
Om het zilveren ereteken te bekomen: vul de vragen van 1 t/m 21 in
Om het gouden ereteken te bekomen: vul de vragen van 1 t/m 25 in

ALLE KANDIDATEN

1. Omschrijf uw huidige taak/ functie in uw onderneming/ instelling (voor wedde- en loontrekkende)
 Omschrijf uw taak in het kader van uw onderneming (voor zelfstandige ondernemers)
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................

2. Wat heeft u er toe aangezet uw kandidatuur in te dienen? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Ik werd aangemoedigd door: mijn werkgever – mijn vakbondsorganisatie – mijn beroepsorganisatie – mijn familie – 
 andere (te preciseren): …………………………………………………………………………………………………….
o Ik wens dat de kwaliteit van mijn werk officieel erkend wordt 
o Ik denk dat dit mij kan verder helpen in mijn loopbaan
o Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………

BRONZEN ERETEKEN: VUL DE VRAGEN 3 T/M 15 IN

3. Geef maximum 3 domeinen op waarin u uw beroepskennis kunt aantonen. Evalueer het niveau hiervan.
 Voorbeeld: Voedselveiligheid: goede kennis – uitgebreide kennis – uitstekende kennis (schrappen wat niet past) 
a) …………………………………………………………...: goede kennis – uitgebreide kennis – uitstekende kennis
b) ………………………………………..………………….: goede kennis – uitgebreide kennis – uitstekende kennis
c) …………………………………………………………...: goede kennis – uitgebreide kennis – uitstekende kennis

4. Waarom is uw functie voor u van belang?
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Waarover bent u fier in uw werk? 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wat motiveert u het meest? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
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7.  Op een schaal van 1 tot 10 welke waarde kent u toe aan de beroepsethiek?
 (1 betekent “zeer zwak” en 10 betekent “zeer hoog”).
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Wat is voor u belangrijk op gebied van veiligheid en gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk) Geef een voorbeeld. 
 o Het dragen van een beschermingsuitrusting: voorbeeld: …………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
 o Het naleven van de hygiëne- en/of voedselveiligheidsregels: voorbeeld: …………………………………………………………………..................
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
 o De ergonomie van de werkpost en/of machine: voorbeeld: ..………………………………………………………………..……………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 o Uw eigen veiligheid en die van derden: voorbeeld: …………………………………………………………………………..................................................
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
 o Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9. Wat is uw bijdrage aan het milieu bij de uitoefening van uw beroep? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 o Afvalbeheer: voorbeeld: ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...
 o Het respecteren van de procedures, gebruik van de Gids: voorbeeld: …………………………………………………….......................................
 o Energie- en waterbesparing: voorbeeld: …………………………………………………………………………………….………………………………………………….
 o Gebruik van milieuvriendelijke producten: voorbeeld: …………………………………………………………………………………………………………………
 o Spaarzaam omgaan met producten en materiaal: voorbeeld: ………………………………………………………………………………………………......
 o Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

10. Hebt u deelgenomen aan: 
 o Opleidingen: voorbeeld: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 o Lessen: voorbeeld: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 o Colloquia: voorbeeld: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Voeg eventueel een lijst bij

11. Op een schaal van 1 tot 10 welke plaats neemt de factor stressbestendigheid in uw beroep of functie in? 
 (1 betekent “zeer zwak” en 10 betekent “zeer hoog”).
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. In welke mate slaagt u erin met stress om te gaan? Geef een waarde aan uw stressbestendigheid op een schaal van 1 tot
  10.  (1 betekent “zeer zwak” en 10 betekent “zeer hoog”).
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat u goed in teamverband kunt werken? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verkoper/Verkoopster

14. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat u initiatief kunt nemen. (beschrijving in max. 10 lijnen) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Werkgevers, Zelfstandig ondernemers en Kaderleden

15. Beschrijf een project / een tussenkomst waar u initiatieven hebt genomen die getuigen van uw vermogen tot  
 anticiperen (beschrijving in max. 10 lijnen) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOSSIER LAUREATEN VAN DE ARBEID
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ZILVEREN ERETEKEN: VUL DE VRAGEN 16 T/M 21 IN

16. Hoe hebt u uw beroepsloopbaan of de functie die u beoefent doen evolueren?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Welke andere initiatieven hebt u ondernomen om uw opleiding te vervolledigen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

18. Hoe draagt u uw beroepskennis en vaardigheden over? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

19. Geef een voorbeeld waarin u blijk geeft van leiderschap. (beschrijving in max. 10 lijnen)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

20. Op welke manier neemt u in uw bedrijf deel aan het opstellen van een systeem van autocontrole in het kader van de 
 regelgeving van de voedselveiligheid? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

21. Op welke manier neemt u deel aan het dagelijks beheer van het bedrijf? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GOUDEN ERETEKEN: VUL DE VRAGEN 22 T/M 25 IN

22. Hebt u al uw beroepskennis en vaardigheden overgedragen? 
- Indien ja, hoe? 
 o Begeleiding van stagiaires of leerlingen: voorbeeld: ……………………………………………………………………………………………………………………
 o Begeleiding van nieuw personeel: voorbeeld: ……………………………………………………………………………..………………………………………………
 o Geven van lessen:voorbeeld: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
 o Spreker op informatie- of opleidingssessies: voorbeeld: ………………………………………………………………………………………………………………
 o Raadgeving: voorbeeld: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 o Redactie of medewerking aan de redactie van tijdschriften, artikels, boeken: voorbeeld: …………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 o Uitleg aan de consument: voorbeeld: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 o Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Indien nee, waarom?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat u bijdraagt tot de goede naam van uw bedrijf in het kader van de door u 
 uitgeoefende functie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................……

DOSSIER LAUREATEN VAN DE ARBEID
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1. ALGEMENE BEPALINGEN.
De titels van Laureaat van de Arbeid erkennen officieel de ver-
diensten van de beroepsbeoefenaars van de sector beenhouwe-
rij-spekslagerij-traiteur, zonder onderscheid van graad of functie, 
die beantwoorden aan de hieronder vermelde criteria en waar-
van de kandidatuur gunstig werd beoordeeld. 

Tijdens de inschrijving dient de kandidaat voor de evaluatie ver-
plicht een keuze te maken uit één van volgende categorieën: 
1)  Arbeider- arbeidster /Beenhouwer (M/V)
2)  Arbeider- arbeidster /Spekslager (M/V)
3) Arbeider/arbeidster
4) Verkoper/Verkoopster
5) Verkoper/Verkoopster met bijkomende verantwoordelijkhe-

den
6) Kok
7) Traiteur
8) Beenhouwer (M/V)
9) Administratief bediende
10) Kaderlid 
11) Werkgever - werkgeefster
12) Zelfstandig ondernemer / zelfstandig onderneemster
13) Helper-Helpster / meewerkende echtgenoot-echtgenote
14) Andere 

In overleg met de organisaties van de sector wordt periodiek 
overgegaan tot de installatie van een Organiserend Comité, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve 
werknemersorganisaties en de vertegenwoordigers van de 
representatieve werkgeversorganisaties. Dit Comité verzekert de 
algemene organisatie van de selectiewerkzaamheden. De dien-
sten van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid verlenen 
daaraan hun medewerking.

De georganiseerde selectieprocedure in de sector 
BEENHOUWERIJ-SPEKSLAGERIJ-TRAITEUR is verschillend van 
de vorige procedures. Zij beantwoordt aan objectieven die de 
procedure meer flexibel moet maken en die de beroepskwalitei-
ten van de kandidaten meer moet doen uitkomen. 

De organisatie van de selectieprocedure gebeurt in overeen-
stemming met de wet op de bescherming van het privéleven. 

2. TOEKENNINGSCRITERIA.
2.1. De titel van Laureaat van de Arbeid – BRONZEN ereteken 

kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige profes-
sionele ervaring van minimum 5 jaar heeft in de sector en waar-
van de kandidatuur getuigt dat deze aan volgende criteria beant-
woordt: 
Voor alle categorieën: 
1. Blijk geven van een goede beroepskennis 
2. Blijk geven van professionele ethiek 
3. Inspanningen leveren op het gebied van permanente vor-

ming
4.  Aantonen van stressbestendigheid
5.  Aantonen dat men in teamverband kan werken
Voor de categorieën Verkoopster/verkoper:
6. Aantonen dat men initiatief neemt
Voor de werkgevers, zelfstandige ondernemers en kaderleden:
7. Aantonen dat men initiatief neemt en anticipeert 
8. Voldoende noties hebben op het gebied van personeelsbe-

leid en kennis van sociale wetgeving, 
9. Blijk geven van een goede kennis van management.
10. Blijk geven van een maatschappelijk verantwoord onderne-

men.

De kandidaten die behoren tot bovenstaande beroepscatego-
rieën hoeven niet noodzakelijk te voldoen aan alle opgesomde 
criteria, de beoordeling gebeurt in functie van het beroep, de 
uitgeoefende functie en het sociaal statuut van de kandidaat. 

2.2. De titel van Laureaat van de Arbeid – ZILVEREN ereteken 
kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige profes-
sionele ervaring van minimum 10 jaar heeft in de sector en waar-
van de kandidatuur bewijst dat deze aan de vastgelegde criteria 
voor het behalen van het bronzen ereteken en aan de volgende 
specifieke criteria beantwoordt:

Voor alle categorieën: 
1. Blijk geven van een uitgebreide beroepskennis 
2. Een positieve evolutie in de loopbaan of binnen de functie 

kunnen aantonen
3. Blijk geven van leiderschap
4. Aandacht besteden aan de voedselveiligheid: systeem van 

automatische controle en tracering
5. Deelnemen aan het beheer van het bedrijf
6. Permanente vorming volgen en de beroepskennis en vaar-

digheden doorgeven
Voor de werkgevers, zelfstandig ondernemers en kaderleden: 
7. Het toepassen van verscheidene aspecten van een actief 

24. Dient u de belangen van uw beroep door een activiteit met sociaal karakter of in een beroepsvereniging of  
 vakbondsorganisatie? Verduidelijk:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25. Bent u sociaal actief in een organisatie, in het verenigingsleven of als vrijwilliger?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LAUREAAT VAN DE ARBEID IN DE SECTOR BEENHOUWERIJ-SPEKSLAGERIJ-TRAITEUR
BRONZEN - ZILVEREN en GOUDEN ERETEKEN

REGLEMENT

DOSSIER LAUREATEN VAN DE ARBEID
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personeelsbeleid en een goede kennis hebben van de soci-
ale wetgeving 

8. Blijk geven van een uitgebreide kennis van management: 
marketing, onderzoek en ontwikkeling en beheer van de 
onderneming

9. Blijk geven van een maatschappelijk verantwoord onderne-
men.

De kandidaten die behoren tot bovenstaande beroepscatego-
rieën hoeven niet noodzakelijk te voldoen aan alle opgesomde 
criteria, de beoordeling gebeurt in functie van het beroep, de 
uitgeoefende functie en het sociaal statuut van de kandidaat. 

2.3. De titel van Laureaat van de Arbeid – GOUDEN ereteken kan 
toegekend worden aan elke persoon die een nuttige professio-
nele ervaring van minimum 15 jaar heeft in de sector en waarvan 
de kandidatuur bewijst dat deze aan de vastgelegde criteria voor 
het behalen van het bronzen ereteken en van het zilveren erete-
ken en aan de volgende specifieke criteria beantwoordt:

Voor alle categorieën: 
1. Blijk geven van een hoge beroepsbekwaamheid
2. Overdragen van kennis en vaardigheden 
3. Beschikken over een sociale inzet binnen het bedrijf, het 

beroep of buiten de beroepscontext
Voor de werkgevers, zelfstandig ondernemers en kaderleden:
4. Alle facetten van het beroep perfect beheersen
5. Het toepassen van een goed en (pro)actief personeelsbeleid 

en een grondige kennis hebben van de sociale wetgeving
6. Beheersen van management: marketing, onderzoek en ont-

wikkeling en beheer van de onderneming
7. Blijk geven van een maatschappelijk verantwoord onderne-

men.

De kandidaten die behoren tot bovenstaande beroepscatego-
rieën hoeven niet noodzakelijk te voldoen aan alle opgesomde 
criteria, de beoordeling gebeurt in functie van het beroep, de 
uitgeoefende functie en het sociaal statuut van de kandidaat. 

3. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN.
De kandidaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
3.1. Onderdaan zijn van één der Lidstaten van de Europese Unie 
en:
-  in België werken; of
-  in het buitenland werken voor een werkgever met maat-

schappelijke of bedrijfszetel in België; of
- in België gedomicilieerd zijn.

Of onderdaan zijn van een ander land en volgens het gekozen 
ereteken:
-  ten minste sedert 5, 10 of 15 jaar in België gedomicilieerd 

zijn; of
-  ten minste sedert 5, 10 of 15 jaar gedomicilieerd zijn in één 

van de Lidstaten van de Europese Unie en in België werken; 
of

-  ten minste sedert 5, 10 of 15 jaar gedomicilieerd zijn in één 
van de Lidstaten van de Europese Unie en in het buitenland 
werken voor een werkgever met maatschappelijke of 
bedrijfszetel in België. 

 
3.2. De kandidaat mag Cadet of Laureaat van de Arbeid zijn in 

een andere sector maar moet dit verplicht vermelden op zijn 
inschrijvingsformulier.

3.3. De kandidaat moet, op de afsluitingsdatum van de inschrij-
vingen, een nuttige beroepservaring hebben van 5, 10 of 15 jaar, 
volgens het aangevraagde ereteken.

3.4. De kandidaat moet nog daadwerkelijk op het moment van 
de selectie de taak, de functie of het beroep uitoefenen in de 
betreffende sector. 
Afwijking: Kandidaten die reeds de titel van Laureaat van de 
Arbeid hebben behaald tijdens een vorige promotie moeten 
tenminste tot 15/03/2018. werkzaam zijn geweest in de sector. 

4. MODALITEITEN.
4.1. De kandidatuur is persoonlijk.

4.2. De kandidaturen moeten door middel van een officieel 
inschrijvingsbulletin ingediend worden. Inschrijvingsbulletins 
kunnen bekomen worden hetzij rechtstreeks bij de diensten van 
het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, hetzij via de 
betrokken representatieve werkgevers- of werknemersorganisa-
ties.

4.3. De kandidaten worden verzocht ten laatste op 15/03/2019 
hun officieel inschrijvingsbulletin, behoorlijk ingevuld en onder-
tekend, te sturen naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de 
Arbeid, Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel 

4.4. De inschrijving is kosteloos, evenals de aflevering van het 
brevet dat aan het betrokken gemeentebestuur wordt verzonden 
en dat door bemiddeling van deze laatste aan de Laureaten 
wordt uitgereikt.

4.5. Aan de geselecteerde kandidaten zal gevraagd worden een 
origineel uittreksel uit het strafregister model 1 (voorheen: 
getuigschrift van goed zedelijk gedrag) van recente datum 
(maximum 6 maanden oud op het moment van de vraag) over 
te maken alsook een kopie van de identiteitskaart (recto-verso) 
of indien de kandidaat in het bezit is van een elektronische iden-
titeitskaart, een kopie van het document waarop zijn adres ver-
meld staat. Voor het behalen van een ereteken is dit bewijs gratis 
in de meeste gemeenten.

5. SELECTIEPROCEDURE. 
5.1. De selectieprocedure heeft tot doel na te gaan of de kandi-
daten aan de gedefinieerde voorwaarden en criteria voldoen 
onder punt 2 en 3 van het huidige reglement. 

5.2. De selectie geschiedt onder het toezicht van het Organiserend 
Comité, dat kan overgaan tot het aanstellen van Selectiecomités. 
Elk Selectiecomité is, zoals het Organiserend Comité, samenge-
steld uit afgevaardigden van de representatieve werknemersor-
ganisaties en afgevaardigden van de representatieve werkge-
versorganisaties. De verleende adviezen door de Selectiecomités 
moeten bekrachtigd worden door het Organiserend Comité.

5.3. De selectie heeft plaats op basis van de elementen van het 
dossier (antwoorden op vragen en vereiste bijlagen), op basis van 
een onderhoud met de leden van een Selectiecomité indien deze 
dit beslist. Het Selectiecomité mag eveneens bijkomende informa-
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tie schriftelijk aanvragen bij de kandidaat en/of aan de onderteke-
naars van de bijgevoegde attesten aan het dossier.

5.4. De kandidaten worden uitgesloten wanneer zij niet de ver-
eiste officiële documenten en informatie verlenen hetzij op het 
ogenblik van de inschrijving hetzij tijdens de evaluatieprocedure of 
indien zij geen gevolg geven aan de uitnodiging zich aan te bieden 
voor het Selectiecomité.

5.5. Indien, na grondig onderzoek van het dossier, het 
Selectiecomité vaststelt dat de voorwaarden en de selectiecriteria 
voor het aangevraagde ereteken niet vervuld zijn, mag het 
Selectiecomité, mits het akkoord van het Organiserend Comité, 
aan de kandidaat voorstellen een gunstig advies te geven voor een 
ander ereteken, voor zover de kandidatuur beantwoordt aan de 
vereiste voorwaarden en criteria en de kandidaat zijn akkoord 
geeft op de wijze en binnen het tijdsbestek die hem worden 
medegedeeld.

5.6. Het advies van het Selectiecomité wordt medegedeeld aan de 
kandidaat tijdens de procedure. De kandidaat mag schriftelijk 
inlichtingen vragen aangaande de beslissing of de beslissing 
betwisten bij het Organiserend Comité binnen de 15 kalenderda-
gen na de officiële kennisgeving hiervan. Deze vraag of betwisting 
zal voorgelegd worden aan het Organiserend Comité dat een 
advies zal overmaken aan de Commissaris-generaal der Regering 
of zijn adjunct, die de definitieve uitspraak zal doen

5.7. Geen enkel automatisme is van toepassing voor het toekennen 
van de titel van Laureaat van de Arbeid.

5.8. Na de ondertekening van het koninklijk besluit houdende 
toekenning van de titel van Laureaat van de Arbeid, worden de 
benoemde kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht door het 
Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.

6. ALGEMENE BEPALINGEN.
6.1. Door hun inschrijving:
• ontslaan de kandidaten het Koninklijk Instituut der Eliten van de 

Arbeid en alle personen, die aan deze instelling hun medewer-
king verlenen, van om het even welke aansprakelijkheid en 
namelijk van deze welke zou kunnen voortvloeien uit de toepas-
sing van artikels 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
ter gelegenheid van de selectiewerkzaamheden en het gebruik 
van materieel dat, gebeurlijk, ter beschikking van de kandidaten 
wordt gesteld;

• onderwerpen de kandidaten zich aan de bepalingen van huidig 
reglement en aan de beslissingen van het Organiserend Comité 
en de Commissaris-generaal der Regering. Zij kunnen evenmin 
aanleiding geven tot om het even welke schadeloosstelling t.o.v. 
de kandidaten.

6.2. Elke opzettelijk onjuiste verklaring heeft de nietigverklaring 
van de kandidatuur tot gevolg.

6.3. De kandidatuurdossiers en hun bijlagen worden niet terug-
gegeven aan de kandidaten.

7. SLOTBEPALINGEN.
7.1. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen voor de 
toekenning van de titel van Laureaat van de Arbeid met bronzen 

ereteken, met zilveren ereteken of met gouden ereteken.

7.2. Voor het dekken van de kosten verbonden aan de materiële 
uitreiking van het ereteken wordt, naargelang het geval, beroep 
gedaan op een financiële tussenkomst van de werkgevers, de 
Laureaten zelf of een andere organisatie.

7.3. Het koninklijk besluit houdende toekenning van de titel van 
Laureaat van de Arbeid wordt gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad.

7.4. De leden van het Organiserend Comité en de Selectiecomités, 
alsook iedere persoon die zetelt als waarnemer of vervanger, 
mogen – in geen geval – informaties betreffende de kandidatuur-
dossiers alsook de resultaten van de selectiewerkzaamheden 
meedelen aan derden. In verband daarmee is het hen ook verbo-
den hun eigen beoordeling, alsook deze van de andere leden van 
het Comité, betreffende de professionele waarde van de kandi-
daten, aan derden mede te delen.

7.5. De ingezamelde persoonsgegevens zijn beschermd in over-
eenstemming met Europese Verordening 2016/679 van het 
Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (in wer-
king getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege-
vens (AVG). De gegevens worden ingezameld om de kandidatuur 
te behandelen, om informatie over de activiteiten van het KIEA 
en/of van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid te 
overhandigen en om de vragen te beantwoorden. Ze worden 
vernietigd na de organisatie van de tweede volgende selectie-
procedure. In geen geval worden deze gegevens aan derden 
overhandigd. De naam en de voornaam/voornamen van de gese-
lecteerde kandidaten, alsook de gemeente waarin ze gedomicili-
eerd zijn, en de activiteitensector worden in het Koninklijk Besluit 
vermeld. Ze worden publiekelijk vermeld en ter gelegenheid van 
de officiële overhandiging van de eretekens en van hun brevet. 
De personen die aan de plechtigheid voor de overhandiging van 
de eretekens en brevetten deelnemen, geven de organisatoren 
de toelating om de foto’s die bij deze gelegenheid getrokken 
worden, te publiceren en te reproduceren. Voorts worden er voor 
statistische en kwalitatieve doeleinden op anonieme wijze gege-
vens ingezameld en verwerkt om onze diensten te verbeteren. 
De persoonsgegevens (behalve die welke door het Koninklijk 
Besluit vereist zijn) kunnen worden geraadpleegd, gecorrigeerd 
of verwijderd op eenvoudig verzoek, door een e-mail te sturen 
naar: info@iret-kiea.be. 

7.6. Het Organiserend Comité mag, uitzonderlijk, mits staving en 
stilzwijgend akkoord van de Commissaris-generaal der Regering 
of zijn adjunct, afwijken van de bepalingen van huidig reglement.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement en 
aanvaard het in zijn geheel.

Te ................................................................................................................... 
de ............ / ............... / ...............

HANDTEKENING VAN DE KANDIDAAT: 

................................................................................
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WAAROM DIT ATTEST INVULLEN?
De titels van Laureaat van de Arbeid erkennen, officieel, de verdiensten van alle beroepsbeoefenaars van de sector “BEENHOUWERIJ-
SPEKSLAGERIJ-TRAITEUR” (Raadpleeg het volledige reglement op www.iret-kiea.be).
Dit attest vervolledigt het dossier ingediend door de kandidaat. 

WIE VULT DIT ATTEST IN?
Dit wordt ingevuld door de werkgever. indien de kandidaat in dienstverband werkt. Het attest mag eventueel ook worden gefoto-
kopieerd en bijkomend door derden (collega, vroegere werkgever, vakbondsvertegenwoordiger, hiërarchische overste, …) worden 
ingevuld. 

Voor een werkgever of een zelfstandig ondernemer kan dit attest door 1 of meerdere getuigen (opdrachtgever, bestuurder, beroeps-
organisatie, collega van het beroep, …) worden ingevuld.

Ondergetekende, naam……………………………………………...........voornaam……………………………………………………, handelend als: (schrap de onnodi-
ge vermeldingen) werkgever – overste – opdrachtgever – bestuurder – vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie – vertegen-
woordiger van een vakbondsorganisatie (verduidelijk) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ondersteunt de kandidatuur van Mevr./Dhr. (naam en voornaam) ……………………………………………………………………………….………………………………
voor de titel van Laureaat van de Arbeid. 

Hoe beoordeelt u de kandidaat op de volgende criteria op een schaal van 1 tot 10? (1 betekent “zeer zwak” en 10 betekent “zeer 
hoog”)

BRONZEN EREKENTEKEN
Voor alle categorieën: 
1.  Blijk geven van een goede beroepskennis       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Blijk geven van professionele ethiek        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Inspanningen leveren op het gebied van permanente vorming    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  Aantonen van stressbestendigheid       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Aantonen dat men in teamverband kan werken      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Voor de categorieën Verkoopster/verkoper:
6. Aantonen dat men initiatief neemt       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Voor de werkgevers, zelfstandige ondernemers en kaderleden:
7. Aantonen dat men initiatief neemt en anticipeert       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Voldoende noties hebben op het gebied van personeelsbeleid en kennis 
  van sociale wetgeving         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Blijk geven van een goede kennis van management.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Blijk geven van een maatschappelijk verantwoord ondernemen, afhankelijk van het beroep, 
  de uitgeoefende functie en het sociaal statuut van de kandidaat    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZILVEREN EREKENTEKEN
Voor alle categorieën: 
11. Blijk geven van een uitgebreide beroepskennis       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Een positieve evolutie in de loopbaan of binnen de functie kunnen aantonen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Blijk geven van leiderschap        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Aandacht besteden aan de voedselveiligheid: systeem van automatische controle en tracering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Deelnemen aan het beheer van het bedrijf      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Permanente vorming volgen en de beroepskennis en vaardigheden doorgeven   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Voor de werkgevers, zelfstandig ondernemers en kaderleden: 
17. Het toepassen van verscheidene aspecten van een actief personeelsbeleid en een goede kennis 
  hebben van de sociale wetgeving        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Blijk geven van een uitgebreide kennis van management: marketing, onderzoek en 
  ontwikkeling en beheer van de onderneming      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Blijk geven van een maatschappelijk verantwoord ondernemen, afhankelijk van het beroep, 
  de uitgeoefende functie en het sociaal statuut van de kandidaat    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID
BLIJDE INKOMSTLAAN 17-21 - 1040 BRUSSEL. TEL.: 02/233.88.91 FAX: 02/233.88.59 INFO@IRET-KIEA.BE

ATTEST 
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GOUDEN EREKENTEKEN     
Voor alle categorieën: 
20. Blijk geven van een hoge beroepsbekwaamheid     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Overdragen van kennis en vaardigheden       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Beschikken over een sociale inzet binnen het bedrijf, het beroep of buiten de 
  beroepscontext        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Voor de werkgevers, zelfstandig ondernemers en kaderleden:
23. Alle facetten van het beroep perfect beheersen     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Het toepassen van een goed en (pro)actief personeelsbeleid en een grondige kennis 
  hebben van de sociale wetgeving      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Beheersen van management: marketing, onderzoek en ontwikkeling en beheer 
  van de onderneming        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Blijk geven van een maatschappelijk verantwoord ondernemen, afhankelijk van het beroep,
  de uitgeoefende functie en het sociaal statuut van de kandidaat   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Waarom verdient de kandidaat volgens u de gevraagde titel of waarom niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: …… / …… / ………      handtekening,

Functie: …………………..............................................................................................
Onderneming/Instelling/Organisatie:….. ……………………………………………….
Tel.: ………………/………………….........…… GSM: …………/…………………...........……
Email: ......................................................................................................................

         

LAUREAAT VAN DE ARBEID IN DE SECTOR 
BEENHOUWERIJ – SPEKSLAGERIJ – TRAITEUR 

Label: DIAMANT 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Gelieve dit document, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terug te sturen naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid,
Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 BRUSSEL ten laatste op 15/03/2019.

Naam (zoals vermeld op uw identiteitskaart): Mevrouw/De heer …….........................................................................................................................

Voornamen (zoals vermeld op uw identiteitskaart): ….....................................................................................................................................................

Woonplaats:  straat: ............................................................................................................................................... Nr: .................. bus: ....................
  postcode: ................................................... gemeente: ….....................................................................................................................
  provincie: .....................................................................................................................................................................................................
  Tel. nr: .......... / .....................................................................  GSM nr: ............/..............................................................................
  Email: ….…………...........................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ............. 

Bent u reeds Laureaat van de Arbeid – gouden ereteken - in de sector Beenhouwerij-Spekslagerij-Traiteur?      
Zo ja, Jaar van benoeming: ..................................... 

Deutschsprachige Kandidat(in)en können, auf Anfrage, auf Deutsch verhört werden. 
 Möchten Sie auf Deutsch verhört werden? JA  NEIN 
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 Bent u wedde- of loontrekkende: 
  
Naam van de onderneming: .......................................................................................................................................................................................................

Maatschappelijke zetel of vestigingsplaats:
  straat: ................................................................................................................. Nr: …............... bus: ……............
  postcode........................................................gemeente:.........................................................................................

Naam van de personeelsverantwoordelijke: ........................................................................................................................................
  Tel. nr: ................/...........................................................................
  Email: ……....................................................................................................................................................................

 Bent u zelfstandig ondernemer:   
  sedert: ………………………………………

Benaming en/of handelsnaam: ..................................................................................................................................................................................................

  straat: ................................................................................................................. Nr: …............... bus: ……............
  postcode........................................................gemeente:........................................................................................
  email: ….…………..........................................................................................................................................................
  website: ……………………………………………………………………………………………………………..........................................

Ondernemingsnummer: …..……………………………………………………………………………………………………

Grootte van de onderneming: 
  geen werknemers   
  < of = 10 werknemers  
  > 10 werknemers    
 
 Hebt u de uitoefening van uw taak, functie of beroep onderbroken? JA - NEEN 

Indien ja, om welke reden en voor hoelang? ……………………………………………………………….…………………………………..……...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LAUREAAT VAN DE ARBEID
Label: Diamant 

Vragenlijst in te vullen door de kandidaat

BELANGRIJK: De antwoorden op volgende vragen vormen een belangrijk element voor de evaluatie van de kandidatuur. 

Voor wedde- en loontrekkende:
Gelieve bijlage 1 van het inschrijvingsbulletin te laten invullen door uw werkgever. Het is een onderdeel van het dossier.
Het attest mag eventueel ook worden gefotokopieerd en bijkomend door derden (collega, vroegere werkgever, vakbondsvertegen-
woordiger, hiërarchische overste,…) worden ingevuld.
 
Voor zelfstandige ondernemer: 
De bijlage kan gekopieerd en ingevuld worden door een of meerdere getuigen (opdrachtgever, bestuurder, beroepsorganisatie, col-
lega van het beroep, …). 

Voor elke bijkomende informatie gelieve contact te nemen met Mevrouw Nancy LEPAIGE – 
tel.: 02/233.89.71 of per mail: n.lepaige@iret-kiea.be.

OPDRACHT 

1. Gelieve een schriftelijk dossier in te dienen met duidelijke beschrijving van het ambachtelijk karakter van de producten en de zaak 
of u kunt uw dossier van erkende ambachtsman bijvoegen. 
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EN
VRAGENLIJST 

1. Geef enkele voorbeelden waaruit blijkt dat u in uw bedrijf respect hebt voor het milieu en duurzaam te werk gaat 
(bv. Afval, verpakking, transport, chemische producten, ecologische voetafdruk) 
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................................................................................
 
2. Hoe onderscheidt u zich van andere verkooppunten?
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................................................................................

3. Hebt u een online webshop? Ja  Nee  
Indien ja, adres:
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................................................................................

4. Van welke sociale media maakt u actief gebruik in uw beroep en hoe?
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................................................................................

5. Bij welke gelegenheid postte u laatst nog professioneel fotomateriaal op de sociale media?
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................................................................................

6. Beschikt de zaak over een eigen website en zo ja, welke informatie bevat die?
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................................................................................

7. Hoe vaak wordt de inhoud van de website aangevuld?
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................................................................................

8. Hoe zie je de toekomst van de zaak en de evolutie van de sector? 
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................................................................................
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LAUREAAT VAN DE ARBEID IN DE SECTOR 
BEENHOUWERIJ – SPEKSLAGERIJ – TRAITEUR 

LABEL “DIAMANT ”
 REGLEMENT

1. ALGEMENE BEPALINGEN.

Het Organiserend Comité van de sector “Beenhouwerij – 
Spekslagerij – Traiteur” stelt het label “Diamant” voor aan de 
kandidaten die reeds de titel van Laureaat van de Arbeid – gou-
den ereteken hebben ontvangen tijdens een vorige procedure en 
die aan de criteria, opgesomd onder punt 2, beantwoorden. 

De organisatie van de selectieprocedure gebeurt in overeen-
stemming met de wet op de bescherming van het privéleven. 

2. TOEKENNINGSCRITERIA.

2.1. Bewijzen duurzaam en ecologisch ambachtelijk te werken.
2.2. Toekomstgericht handeldrijven.
2.3. Aanwezig zijn op de sociale media met eigen fotomateri-

aal en/of info.
2.4. Bezitten en/of beheren en ondersteunen van de website 

van de onderneming.

3. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN.

De kandidaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
3.1. Onderdaan zijn van een der Lidstaten van de Europese Unie 
en:

- in België werken; of
- in het buitenland werken voor een werkgever met maat-
schappelijke of bedrijfszetel in België; of
- in België gedomicilieerd zijn.

Of onderdaan zijn van een ander land en:
 - in België gedomicilieerd zijn; of
 - gedomicilieerd zijn in een van de Lidstaten van de 

Europese Unie en in België werken; of
 - gedomicilieerd zijn in een van de Lidstaten van de 

Europese Unie en in het buitenland werken voor een werk-
gever met maatschappelijke of bedrijfszetel in België. 

 
3.2. De kandidaat moet nog daadwerkelijk op het moment van 
de selectie de taak, de functie of het beroep uitoefenen in de 
betreffende sector. 

3.3. De kandidaat moet titularis zijn van de titel van Laureaat van 
de Arbeid – gouden ereteken.

4. MODALITEITEN.

4.1. De kandidatuur is persoonlijk.

4.2. De kandidaturen moeten door middel van een officieel 
inschrijvingsbulletin ingediend worden. Inschrijvingsbulletins 
kunnen rechtstreeks bekomen worden bij de diensten van het 
Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, (www.iret-kiea.be) 
of via de betrokken representatieve werkgevers- of werknemers-
organisaties.

4.3. Het inschrijvingsformulier kan op de website www.iret-kiea.
be worden gedownload. De aanvragen voor het inschrijvingsfor-
mulier kunnen officieel aan het Koninklijk Instituut der Eliten van 
de Arbeid, Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel worden 
gericht of via e-mail: info@iret-kiea.be worden aangevraagd.

4.4. De kandidaten worden verzocht hun officieel inschrijvings-
bulletin, behoorlijk ingevuld en ondertekend per post te sturen 
naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, Blijde 
Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel ten laatste op 15/03/2019.

4.5. De inschrijving is kosteloos, evenals de aflevering van het 
brevet.

4.6. Aan de geselecteerde kandidaten zal gevraagd worden een 
origineel uittreksel uit het strafregister model 1 (voorheen: 
getuigschrift van goed zedelijk gedrag) van recente datum 
(maximum 6 maanden oud op het moment van de vraag) over 
te maken alsook een kopie van de identiteitskaart (recto-verso) 
of indien de kandidaat in het bezit is van een elektronische iden-
titeitskaart, een kopie van het document waarop zijn adres ver-
meld staat. Voor het behalen van een ereteken is dit bewijs gratis 
in de meeste gemeenten.

5. SELECTIEPROCEDURE. 

5.1. De selectieprocedure heeft tot doel na te gaan of de kandi-
daten aan de gedefinieerde voorwaarden en criteria voldoen 
onder punt 2 en 3 van het huidige reglement. 

5.2. De selectie geschiedt onder het toezicht van het Organiserend 
Comité, dat kan overgaan tot het aanstellen van Selectiecomités. 
Elk Selectiecomité is, zoals het Organiserend Comité, samenge-
steld uit afgevaardigden van de representatieve werknemersor-
ganisaties en afgevaardigden van de representatieve werkge-
versorganisaties. De verleende adviezen door de Selectiecomités 
moeten bekrachtigd worden door het Organiserend Comité.

5.3. De selectie heeft plaats op basis van de elementen van het 
dossier (antwoorden op vragen en vereiste bijlagen) en eventu-
eel op basis van een onderhoud onder toezicht van de leden van 
een Selectiecomité. Het Selectiecomité mag eveneens bijko-
mende informatie schriftelijk aanvragen aan de kandidaat en/of 
aan de ondertekenaars van de bijgevoegde attesten aan het 
dossier.

5.4. De kandidaten worden uitgesloten wanneer zij niet de ver-
eiste officiële documenten en informatie verlenen hetzij op het 
ogenblik van de inschrijving hetzij tijdens de evaluatieprocedure 
of indien zij geen gevolg geven aan de uitnodiging zich aan te 
bieden voor het Selectiecomité.

5.5. Het advies van het Selectiecomité wordt meegedeeld aan de 
kandidaat tijdens de procedure. De kandidaat mag schriftelijk 
inlichtingen vragen aangaande de beslissing of de beslissing 
betwisten bij het Organiserend Comité binnen de 15 kalenderda-
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gen na de officiële kennisgeving hiervan. Deze vraag of betwis-
ting zal voorgelegd worden aan het Organiserend Comité dat 
een advies zal overmaken aan de Commissaris-generaal der 
Regering of zijn adjunct, die de definitieve uitspraak zal doen.

5.6. Geen enkel automatisme is van toepassing voor het toeken-
nen van het label “Diamant”.

5.7. De kandidaten die het label “Diamant” zullen ontvangen 
worden schriftelijk op de hoogte gebracht door het Koninklijk 
Instituut der Eliten van de Arbeid.

6. ALGEMENE BEPALINGEN.
6.1. Door hun inschrijving:
• ontslaan de kandidaten het Koninklijk Instituut der Eliten van 

de Arbeid en alle personen, die aan deze instelling hun mede-
werking verlenen, van om het even welke aansprakelijkheid en 
namelijk van deze welke zou kunnen voortvloeien uit de toe-
passing van artikels 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, ter gelegenheid van de selectiewerkzaamheden en 
het gebruik van materieel dat, gebeurlijk, ter beschikking van 
de kandidaten wordt gesteld;

• onderwerpen de kandidaten zich aan de bepalingen van hui-
dig reglement en aan de beslissingen van het Organiserend 
Comité en de Commissaris-generaal der Regering. Zij kunnen 
evenmin aanleiding geven tot om het even welke schadeloos-
stelling t.o.v. de kandidaten.

6.2. Elke opzettelijk onjuiste verklaring heeft de nietigverklaring 
van de kandidatuur tot gevolg.

6.3. De kandidatuurdossiers en hun bijlagen worden niet terug-
gegeven aan de kandidaten.

7. SLOTBEPALINGEN.
7.1. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen voor de 
toekenning van het Label “Diamant”.

7.2. De leden van het Organiserend Comité en de Selectiecomités, 
alsook iedere persoon die zetelt als waarnemer of vervanger, 
mogen – in geen geval – informaties betreffende de kandidatuur-
dossiers alsook de resultaten van de selectiewerkzaamheden 
meedelen aan derden. In verband daarmee is het hen ook verbo-
den hun eigen beoordeling, alsook deze van de andere leden van 
het Comité, betreffende de professionele waarde van de kandi-
daten, aan derden mede te delen.

7.3. Het Organiserend Comité mag, uitzonderlijk, mits staving en 
stilzwijgend akkoord van de Commissaris-generaal der Regering 
of zijn adjunct, afwijken van de bepalingen van huidig reglement.

7.4. De ingezamelde persoonsgegevens zijn beschermd in over-
eenstemming met Europese Verordening 2016/679 van het 
Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (in wer-
king getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege-
vens (AVG). 

De gegevens worden ingezameld om de kandidatuur te behan-
delen, om informatie over de activiteiten van het KIEA en/of van 
het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid te overhan-
digen en om de vragen te beantwoorden. Ze worden vernietigd 
na de organisatie van de tweede volgende selectieprocedure. 
In geen geval worden deze gegevens aan derden overhandigd. 
De naam en de voornaam/voornamen van de geselecteerde 
kandidaten, alsook de gemeente waarin ze gedomicilieerd zijn, 
en de activiteitensector worden in het Koninklijk Besluit vermeld. 
Ze worden publiekelijk vermeld en ter gelegenheid van de offici-
ele overhandiging van de eretekens en van hun brevet. De perso-
nen die aan de plechtigheid voor de overhandiging van de erete-
kens en brevetten deelnemen, geven de organisatoren de toela-
ting om de foto’s die bij deze gelegenheid getrokken worden, te 
publiceren en te reproduceren. Voorts worden er voor statisti-
sche en kwalitatieve doeleinden op anonieme wijze gegevens 
ingezameld en verwerkt om onze diensten te verbeteren. 

De persoonsgegevens (behalve die welke door het Koninklijk 
Besluit vereist zijn) kunnen worden geraadpleegd, gecorrigeerd 
of verwijderd op eenvoudig verzoek, door een e-mail te sturen 
naar: info@iret-kiea.be. 

Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement en 
aanvaard het in zijn geheel.

Te ................................................................................................................... 
de ............ / ............... / ...............

HANDTEKENING VAN DE KANDIDAAT: 

DOSSIER LAUREATEN VAN DE ARBEID
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KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID
BLIJDE INKOMSTLAAN 17-21 - 1040 BRUSSEL. TEL.: 02/233.88.91 FAX: 02/233.88.59 INFO@IRET-KIEA.BE

ATTEST 

WAAROM DIT ATTEST INVULLEN?
Het Label “Diamant” erkent officieel, de verdiensten van alle beroepsbeoefenaars van de sector “BEENHOUWERIJ – SPEKSLAGERIJ 
- TRAITEUR” (Raadpleeg het volledige reglement op www.iret-kiea.be). Dit attest vervolledigt het dossier ingediend door de kandi-
daat. 

WIE VULT DIT ATTEST IN?
Dit wordt ingevuld door de werkgever indien de kandidaat in dienstverband werkt. Het attest mag eventueel ook worden gefoto-
kopieerd en bijkomend door derden (collega, vroegere werkgever, vakbondsvertegenwoordiger, hiërarchische overste, …) worden 
ingevuld. 

Voor een werkgever of een zelfstandig ondernemer kan dit attest door 1 of meerdere getuigen (opdrachtgever, bestuurder, beroeps-
organisatie, collega van het beroep, …) worden ingevuld.

Ondergetekende, naam……………………………………………voornaam……………………………………………………, handelend als: (schrap de onnodige 
vermeldingen) werkgever – overste – opdrachtgever – bestuurder – vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie – vertegenwoor-
diger van een vakbondsorganisatie (verduidelijk) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ondersteunt de kandidatuur van Mevr./Dhr. (naam en voornaam) ………………………………………………………………………………. voor de titel van 
Laureaat van de Arbeid. 

Hoe beoordeelt u de kandidaat op de volgende criteria, op een schaal van 1 (zeer zwak) tot 5 (zeer hoog).

LABEL DIAMANT 
1. Bewijzen duurzaam en ecologisch ambachtelijk te werken.     1 2 3 4 5 
2. Toekomstgericht handeldrijven.        1 2 3 4 5 
3. Aanwezig zijn op de sociale media met eigen fotomateriaal en/of info.    1 2 3 4 5
4. Bezitten en/of beheren en ondersteunen van de website van de onderneming.   1 2 3 4 5

Waarom verdient de kandidaat volgens u de gevraagde titel?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………

Datum: …… / …… / ………         handtekening,
Functie: …………………..............................................................................................
Onderneming/Instelling/Organisatie:….. ……………………………………………….
Tel.: ………………/……………………..........…… GSM: …………/……………….......………
Email: ......................................................................................................................

DOSSIER LAUREATEN VAN DE ARBEID
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ACTUEEL

Gourmet4You - Editie 2018

In december sturen wij de Sodexo 
kaarthouders naar de ambachtelijke 
beenhouwers en traiteurs!

Beste partner,
Editie 2017 was unaniem een groot suc-
ces! Daarom zal Sodexo op vraag van de 
sector de 2de editie Gourmet4You Days 
herhalen in december 2018! 
Het eindejaar staat alvast voor de deur 
en iedereen is op zoek naar heerlijke 
gerechten. En waar koopt u beter een 
goed stukje vlees dan bij de ambachte-
lijke beenhouwer of traiteur?

Dit eindejaar sporen wij meer dan 
800.000 consumenten aan om hun 
maaltijdcheques op de Sodexo Card® te 
gebruiken bij de lokale culinaire specia-
listen bij uitstek: de ambachtelijke been-
houwers en traiteurs.

De Gourmet4You Days van 1 tot 31 
december 2018: 
Elke betaling met de Sodexo Card® in 
december geeft uw klanten een kans 
om naar New York te vertrekken!
Met de Gourmet4You Days ligt de 
nadruk op gourmet maar alle aankopen 
met de Sodexo Card® tellen mee voor 
de prijzenpot.

Nieuwe klanten, extra omzet voor u! 
Vraag uw klanten om zich in te schrijven 
voor de wedstrijd (via www.sodexo4you.
be) en hun aankopen te betalen met de 
Sodexo Card®.

Hang snel de sticker uit die u bij de vak-
bladen DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 
en LA BOUCHERIE BELGE kan vinden. 

Zo weet iedereen dat uw zaak meedoet 
met deze actie. 

Ook de informatieve flyer over de 
Gourmet4You Days vindt u in de 
Belgische Beenhouwerij/Boucherie 
Belge van november.

Uit naam van Sodexo en met ondersteu-
ning van de Landsbond der 
Beenhouwers en de Keurslagers die elk 
aankoopbons schenken voor deze actie,  
wensen we jullie veel succes met de 
Gourmet4you days!

Haal nog meer uit de Gourmet4You 
Days:
1. Praat erover met uw personeel. Zo 

kunnen zij ook de Gourmet4You Days 
bij uw klanten promoten. 

2. Plak uw Sodexo sticker op een zicht-
bare plaats. 

 Extra stickers nodig? Bestel ze via 
Affiliates-sodexocard.be@sodexo.com

3. Zet een Gourmet4You menu op uw 
eindejaarskaart. 

4. Maar vooral: Vraag uw klanten om met 
hun Sodexo Card® te betalen  

 
*De actie is enkel geldig bij beenhouwe-
rij-traiteurzaken die de Sodexo Card® als 
betaalmiddel aanvaarden. 
Aanvaardt u de Sodexo Card® nog niet? 
Contacteer ons vandaag nog via 
Affiliates-sodexocard.be@sodexo.com of 
+32 2 547 55 88
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Gourmet recepten
Gourmet mini cordon bleu 
met blauwe kaas en peer

Voor 4 personen:
4 steaks van ongeveer 60 g
1 sneetje gekookte ham, in vier gesneden
4 stukjes blauwschimmelkaas
2 peren
500 g krieltjes, voorgekookt
1 citroen, sap
1 el suiker
2 el gehakte walnoten
1 el gehakte rozemarijn
boter, om te bakken
peper en zeezout

Snijd de steaks horizontaal in twee platte stukjes. Leg tussen de stuk-
jes steak een stukje ham en een stukje blauwschimmelkaas.
Spoel de peren en verwijder het klokhuis. Snijd elke peer in 8 gelijke 
partjes. Besprenkel met citroensap.
Bak de krieltjes ofwel apart in een grote pan, ofwel in de pannetjes 
van het gourmetstel. Kruid met grof zeezout.
Bak eerst de stukjes peer in ruim wat boter en strooi er de suiker en 
walnoten over. Leg er de mini cordon bleu bij en bak verder tot het 
vlees mooi goudbruin gebakken is, de kaas lichtjes begint te smelten 
en de peer karamelliseert.
Serveer met de gebakken krieltjes en wat rozemarijn.

Steak en hamburgertjes op de 
steengrill
Voor 4 personen:
4 mini-steaks van elk ongeveer 60 g
2 teentjes knoflook
1 rode ui
100 ml rode wijn
4 el sojasaus
3 el sake
3 el mirin

2 el suiker
olijfolie
peper en zout

Voor de hamburgertjes:
250 g runder-kalfs gehakt
1 el gehakte hazelnoten
2 el gehakte walnoten
1 klein sjalotje, gesnipperd
4 sneetjes pompoen, met schil, zonder pitten
1 el hazelnotenpoeder
1 el Parmezaan, geraspt
1 teentje knoflook
olie
peper en zout

Bereiding steak:
Snipper de knoflook fijn en snijd de rode ui in ringen. Verhit wat olijf-
olie in een steelpannetje. Fruit knoflook en rode ui aan. Voeg sojasaus, 
mirin en sake toe.
Blus met de rode wijn en laat inkoken gedurende 5 minuten op een 
zacht vuur. Voeg de suiker toe en laat nog 5 minuten verder inkoken. 
Breng op smaak met wat peper en zout.
Bak de steaks met wat boter of olie op de steengrill of in gourmetpan-
netjes, volgens de gewenste gaarheid. Serveer met de saus. Lekker 
met rijst en gewokte groentjes.

Bereiding hamburgertjes:
Meng de ¾ van gehakte hazel- en walnoten samen met het gesnip-
perd sjalotje en het gehakt. Vorm er balletjes mee ter grootte van een 
pingpongballetje. Duw ze iets platter tot hamburgertjes.
Pocheer de pompoensneetjes kort in gezouten water en laat goed 
uitlekken. Meng het hazelnotenpoeder met de geraspte Parmezaan en 
het uitgeperst teentje knoflook. Strooi over de pompoensneetjes en 
kruid verder nog met peper en zout.
Leg de pompoensneetjes in een ingevet pannetje van het gourmetstel 
en gratineer onderaan.
Bak op de bovenplaat ondertussen de hamburgertjes goudbruin, vol-
gens de gewenste gaarheid. Serveer met de gegrilde pompoen. 
Lekker met een fris slaatje.



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 29

LEKKER VAN BIJ ONS

Varkenskroontje met crème 
van waterkers, frietjes en 
picklesmousseline

Voor 4 personen:
1 varkenskroontje van +/- 800g
4 aardappelen (bintje)
200 g tuinbonen
2 bussels waterkers
1 fijngesnipperde sjalot
een paar takjes tijm
een paar blaadjes laurier
een paar teentjes look
4 el room
1 scheutje olijfolie
boter
peper en zout

Voor de mousseline:
4 eierdooiers
250 g geklaarde boter
2 el azijn
sap van 1/2 citroen
4 el water
4 el Belgische pickles
125 ml room (opgeklopt)
peper en zout

Snijd frietjes van de aardappelen. Bak ze voor op 140°. Laat afkoelen 
en net voor het serveren een tweede keer bakken op 180°.
Dep het varkenskroontje droog en breng op smaak met peper en 
zout. Kerf het vetlaagje in. Verhit in een grote braadpan (die in de 
oven mag) een scheutje olijfolie en een klontje boter. Braad het vlees 
langs alle kanten mooi goudbruin. Voeg tijm, laurier en look toe. Zet 
alles 1 uur in een op 150° voorverwarmde oven. Gebruik een eetlepel 
om het vlees af en toe te bedruipen met het olie-botermengsel. Laat 
het varkenskroontje nadien een kwartier rusten. (lichtjes afgedekt 
met aluminiumfolie) voor je het aansnijdt. Pel de tuinbonen en kook 
ze 3 min. in gezouten water. Koel ze af in ijswater. Stoof ze in boter 
met de sjalot. Breng op smaak met peper en zout.
Kook de waterkers 2 minuten in gezouten water. Koel af in ijswater 
en mix met room en boter. Werk af met peper en zout. Optioneel: 
doe de puree in een spuitzak.
Bereid de picklesmousseline. Laat het water, de azijn en het citroen-
sap inkoken. Zet het vuur zachter en voeg stuk voor stuk de eierdooi-
ers toe (het mengsel mag niet koken). Voeg tenslotte in een dun 

straaltje de geklaarde boter toe. Blijf voortdurend kloppen. Breng op 
smaak met peper en zout en werk af met de opgeklopte room. Roer 
de pickles eronder.
Bestrijk het midden van het bord met de picklesmousseline. Leg 
daarop een sneetje van het varkenskroontje. Schik daarop een rij 
tuinbonen en werk af met de waterkerspuree. Serveer met de friet-
jes.

Blanquette van kalfswangen

Voor 4 personen
1 kg kalfswangen, in blokjes
300 g kalfsgehakt
500 g kastanjechampignons
200 g kerstomaatjes (gehalveerd)
1 ui
2 laurierblaadjes
1 takje tijm
500 ml kalfsfond
1 kl azijn
1 el mosterd
60 g boter
blonde roux (optioneel)
1 teentje knoflook
bieslook
aardappelen voor puree
peper en zout

Snipper de ui fijn. Bak de blokjes kalfswangen in 1/3 van de boter 
rondom rond aan. Haal uit de pan.
Doe nog 1/3 van de boter in dezelfde pan en bak er de gesnipperde ui 
in. Voeg de azijn, tijm en laurier toe. Als de ui begint te kleuren voeg 
je het vlees er terug aan toe. Blus met de kalfsfond.
Voeg daarna de mosterd toe. Zet het vuur zachter en zet het deksel 
op de pot. Laat 1uur tot 1,5 uur sudderen. Roer regelmatig om.
Rol ondertussen balletjes van het gehakt. Voeg ze in de laatste 10 
minuten toe aan de kalfswangen. Breng alles nog op smaak met peper 
en zout en bind de saus eventueel met een blonde roux.
Bak de champignons in de rest van de boter. Voeg een uitgeperst 
teentje knoflook toe en kruid met peper en zout.
Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Plet de aard-
appelen en maak er puree van.
Verdeel enkele toefjes puree over de borden. Leg er stukjes kalfswang 
en enkele gehaktballetjes tussen. Werk af met de champignons, de 
gehalveerde kerstomaten en de saus. Bestrooi met de bieslook.
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INFORMATIEF

Boodschappen doen en je eigen doosjes 
meenemen: natuurlijk! 

Zo: 
• moet de verpakking (doos, fles, zak, 

...) die de consument aan de verkoper 
geeft proper zijn. 

• moet deze verpakking geschikt zijn 
om voeding in te verpakken. Een plas-
tic zak die je bijvoorbeeld kreeg bij de 
aankoop van schoenen is niet geschikt, 
de plastic fles van een wasverzachter 
evenmin. Het uniek logo met een vork 

en glas op de verpakking, geeft aan 
dat deze geschikt is voor voeding. 

• moet de verpakking geschikt zijn voor 
het specifieke gebruik dat je er aan 
geeft. Om een warme maaltijd of 
warm voedsel mee te nemen, heb je 
bijvoorbeeld een verpakking nodig die 
gemaakt is om warme gerechten te 
bevatten. En zure voedingsmiddelen 
worden beter niet meegenomen in een 

aluminium verpakking wegens een 
risico op chemische reactie. 

• moet een consument die zijn eigen 
verpakking aanbiedt, beseffen dat hij 
dit doet op zijn eigen verantwoorde-
lijkheid. De slager, bakker, het groot-
warenhuis of anderen kan dus niet 
verweten worden dat de verpakking 
vuil is of aan de basis van een indiges-
tie ligt ...

Uiteraard heeft de bediende van de sla-
gerij steeds het recht om het gebruik van 
een verpakking van de consument te 
weigeren. Het is zelfs zijn plicht erop te 
wijzen dat het gebruik van deze eigen 
verpakking de algemene hygiëne in 
gevaar kan brengen. 

Soms klagen consumenten dat een winke-
lier geweigerd heeft om deze eigen ver-
pakking te gebruiken, want “het FAVV laat 
zo’n praktijk niet toe”. Maar de winkelier 
mag niet schermen zo’n zogenaamd ver-
bod van het FAVV: hier is namelijk niets 
van aan. Het Voedselagent-schap beves-
tigt hierbij nog eens dat dit niet bij wet 
verboden is en dat je dus om ecologische 
redenen wel degelijk je eigen verpakking 
naar de winkel mag meenemen. Als je 
rekening houdt met de hierboven vermel-
de bijzonderheden tenminste.

De fabrikant van de verpakking is 
verplicht om de consument te infor-
meren over de gebruiksvoorwaar-
den van het materiaal dat bestemd 
is om levensmiddelen in te bewaren: 
ofwel op het etiket, ofwel door 
logo’s op de verpakking zelf.

Conclusie: Oog hebben voor het ecologi-
sche aspect is fijn maar het moet altijd 
hygiënisch zijn!
Bron: FAVV

Het is een groeiende trend: geen verpakking van de winkel gebruiken wanneer je boodschappen doet. Meer en meer 
Belgen mikken immers op een duurzame, milieuvriendelijke consumptie en minder afval is daarvoor essentieel. 
Het FAVV staat 100% achter zo’n consumptie met ‘zero waste’, zolang die in overeenstemming blijft met de wet 
en de consument geen risico loopt. De voedselwetgeving heeft alvast nooit uitgesloten dat consumenten voor 
hun inkopen hun eigen verpakkingen meenemen naar de winkel. Zo heeft het FAVV al lang en herhaaldelijk ‘ja’ 
geantwoord op vragen van professionelen en consumenten of dat toegelaten is. Maar er zijn natuurlijk wel een 

aantal bijzonderheden om rekening mee te houden opdat alles zonder risico verloopt.



BUFFERGLUCOSE CLEAN LABEL 
voor alle bereidingen van vers gehakt, verse braadworst, …. 

Dosering: min. 1% - max. 1,5% voor een stabiele buffer pH tussen 5.6 - 5.8

 
Voor alle slachtvers - fris - spiervlees - vet: juiste koeltemperatuur min. 2 °C - max. 4 °C 

Voor alle gemalen bereidingen bewaartijd met de juiste pH -waarde 5.4 - 5.8: standaard 8 dagen, standaard vacuümverpakking 12 dagen, 
speciale vacuümverpakking 12 dagen.

Gratis proefstalen van 1 kg te bekomen bij uw algemene kruidenleverancier of rechtstreeks te bestellen bij info@ph-liquid.com
Voor volledige info voor alle verse- en verhitte bereidingen: www.ph-liquid.com banner 11 klikken op de Belgische vlag.

* Bufferglucose Clean Label is vrij van alle E-nummers.
* Bewaartijd en kwaliteitscontrole voor vers gehakt, braadworst, etc... worden gestaafd door erkend labo met attest.
* Bufferglucose Clean Label patent pending door PH Liquid Belgium Nv.
* Exclusief, plaatselijke verdeling is nog beschikbaar. Info: info@ph-liquid.com 

Verkrijgbaar bij de firma JOBO specerijen - www.jobo.be www. ph-liquid.com

Geschikt voor Halal 
- met attest. 

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

Monster(s) 325-2018-00091327 Vers gehakt Productie datum 03/09/2018 Datum analyse 12/09/2018 9 dagen conservering

Monster(s) 325-2018-00091328 Verse worst Productie datum 03/09/2018 Datum analyse 12/09/2018 9 dagen conservering

Monster(s) 325-2018-00091331 Vers gehakt vacuüm verpakt Productie datum 24/08/2018 Datum analyse 12/09/2018  19 dagen conservering

Monster(s) 325-2018-00091332 Verse worst vacuüm verpakt Productie datum 24/08/2018 Datum analyse 12/09/2018 19 dagen conservering



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

In het weekend van 30 november orga-
niseren wij, reeds voor het elfde jaar op 
rij, het “Feestelijk ontdekkingsweek-
end voor de ambachtelijke slager”. 

Dit weekend staat volledig in het teken 
van de klanten en moet ertoe bijdragen 
dat zij op een aangename manier kennis 
kunnen maken met het eindejaarsas-
sortiment van de slager.
Speciaal voor dit weekend ontwierpen 
wij een hedendaagse affiche die u, ter 
aankondiging van het Feestelijk ont-
dekkingsweekend, kan ophangen in de 
winkel.

De affiche dient zo meteen als uitnodi-
ging naar uw klanten toe. Op ons web-

site www.bb-bb.be kan u de affiche 
downloaden en eventueel personalise-
ren.

De affiche laat u toe uw klanten te 
informeren dat u klaar bent voor de 
feestdagen en een heerlijk aanbod aan 
kwaliteitsvolle eindejaarsproducten in 
uw assortiment opneemt. 

Iedereen weet dan dat de bestellingen 
vanaf dan kunnen geplaatst worden. 
De ervaring van de afgelopen jaren leert 
ons dat slagers die met de actie meede-
den steeds vroeger boekingen voor het 
eindejaar binnenkregen. Gedaan met 
laattijdige bestellingen, een perfecte 
planning gegarandeerd!

Doe mee en mail ons jullie foto’s van 
het Feestelijk ontdekkingsweekend door 
voor 05/01/2019 op carine.vos@lands-
bond-beenhouwers.be. In de Belgische 
Beenhouwerij van januari 2019 maken 
we hierrond traditiegetrouw een leuke 
collage van jullie inzendingen.

We hopen dat alle slagers deelnemen 
aan de actie en dat zo, jaar na jaar, de 
impact van ons feestelijk ontdekkings-
weekend groeit!

Ik wens jullie alvast heel veel succes!

Carine
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30.11.18 - 02.12.18
bij uw ambachtelijke beenhouwer

Feestelijk 
ontdekkingsweekend



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





INTER-SPICE
INDASIA

G r o o t h a n d e l  -  I m p o r t

KRUIDEN –  SPECERIJEN –  DARMEN
HULPSTOFFEN –  MARINADE

Wij  leveren rechtstreeks  aan Groothandel  en industr ie

Pamelstraat Oost 448 • 9400 Ninove, Belgium
Tel. 054-33 86 54 • Fax 054-34 42 08

e-mail: info@interspice.be 
www.interspice.be.

•  A D V I E S  •  P R O D U C T O N T W I K K E L I N G

* * * *
Inlichtingen en/of stalen……. 

Vraag er naar bij uw leverancier van kruiden

NIEUW NIEUW NIEUW
 

** RIB SPICES INTERSPICE
** RIB LAKAGE INTERSPICE

** PULLED PORC SPICES
** PULLED PORC SAUCES
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REGIONAAL

Op 24 oktober 2018 werd er een demo-
avond georganiseerd door de Gentse en 
Wetterse Beenhouwersbonden, onder de 
hoede van en met de samenwerking van 
het Provinciaal Verbond van Oost-
Vlaanderen, in het Burgemeestershof te 
Wetteren - Massemen.

De firma’s SPECIAN en HACOSAN zorg-
den voor een avondvullend programma 
met proevertjes in het teken van het jacht-

seizoen en eindejaarsgerechten. De deel-
nemers werden vergast op fonds en soe-
pen, voorgerechten, visgerechten, hoofd-
gerechten , vleesbereidingen, givet tot 
aardappelgerechten toe.

Omdat het programma rijk gestoffeerd 
was met gerechten en bijpassende dran-
ken werd een bijdrage in de onkosten 
gevraagd. Dit bleek echter geen beletsel 
voor de belangstelling. Een 70-tal deelne-

mers zorgde voor een aangenaam en 
gepast gezelschap.

Zo’n succes maakt de inspanning van de 
organisatoren de moeite waard en smaakt 
naar meer.

Willy Veeckman 
Secretaris De Breydelzonen Wetteren 

Onze voorzitters, de heren Pottier en 
Claeys en onze nationaal secretaris namen 
de tijd om persoonlijk het succesvolle 
PIVA-team in de bloemetjes te zetten.
PIVA won naast de felbegeerde juniorcup 
ook tal van andere prijzen.
Wij willen hierbij nog eens alle leerlingen 
feliciteren met het prachtige resultaat en 
ook de leraars een hart onder de riem 
steken voor hun uitstekende begeleiding.
 

Regionaal Oost-Vlaanderen

Diploma-uitreiking PIVA





INFORMATIEF
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Proficiat aan onze gelukkige winnaars!

Proficiat aan de “Slagerij Breugel” van 
Tervueren. Een familiale zaak die al 
meer dan 30 jaar bestaat en die onder-
tussen een nieuwe zaak heeft geopend 
naast de oude. Met hun eerste prijs 
kunnen ze nu hun messen steriliseren. 

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

Ter gelegenheid van Meat Expo had Realco, Specialist in Hygiëne voor Beenhouwerijen, een grote 
beurswedstrijd georganiseerd. Hieronder een overzicht van de gelukkige winnaars!

Op de tweede plaats komt de “Boucherie à la ferme Les 
Trieux“. Gelegen in een authentieke hoeve, deze slagerij werd 
gericht door twee gepassioneerden, Mélanie en François. Hun 
prioriteit: kiezen voor lokale producten uit ecologische land-
bouw. Ayman, Expert in Hygiëne bij Realco heeft hun een rei-
nigingskit meegebracht. Deze 100% belgische en duurzame 
producten passen dus perfect in hun strategie! 

Op de derde plaats vinden we de slagerij Brouckaert in 
Oostrozebeke. Deze slagerij aanbiedt authentieke gerechten 
sinds 1972. Ze hebben een messenhouder gekregen.

Bedankt aan alle leden van het Landsbond voor hun deelna-
me! Wij wensen alvast iedereen fijne eindejaarsfeesten toe! 





ARTIKEL 1: 
Deze vakwedstrijd, georganiseerd door de 
vzw « De Belgische Beenhouwerij » met 
de steun van de Koninklijke Landsbond 
der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteur 
van België, Apaq-W en de vakbeurs 
Saveurs et Métiers, is opengesteld voor 
alle ambachtelijke slagers, lid van de 
Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, 
Spekslagers en Traiteurs van België waar-
van de hoofdzetel gevestigd is in de 
Houba de Strooperlaan, 784 bus 6 te 1020 
Brussel.

ARTIKEL 2 
De wedstrijd 2017 is ingedeeld in 4 rubrie-
ken: 
1. Klassieke leverpaté met grove korrel
2. Fantasie leverpaté met grove korrel
3. Klassieke crèmepaté
4. Fantasie crèmepaté

Rubriek 1: klassieke leverpaté met een 
grove korrel van minimum 5mm.
Voor deze rubriek mogen enkel de vol-
gende ingrédiënten gebruikt worden var-
kensvlees, varkensvet, varkenswangen, 
varkenskop, varkenslever, varkensband-
vet, varkensnet, uien, sjalotten, volle melk, 
ei, brood, paneermeel, bindmiddel, peter-
selie, nitrietzout, kruiden. 

Rubriek 2 Fantasie leverpaté met grove 
korrel. 
Voor deze rubriek is er geen opgelegde 
lijst met ingrediënten.

Rubriek 3 Klassieke Crèmepaté
Voor deze rubriek mogen enkel de vol-
gende ingrédiënten gebruikt worden var-
kensvlees, varkensvet, varkenslever, var-
kensbandvet, varkensnet, volle melk, 
room, ei, brood, paneermeel, bloem, rijst, 
bindmiddel, uien, nitrietzout, kruiden.

Rubriek 4: Fantasie crèmepaté
Voor deze rubriek is er geen opgelegde 
lijst met ingrediënten

Alle ingediende producten moeten verge-
zeld zijn van een ANONIEME technische 
fiche waarop de naam van het product 
alsook de lijst met ingrediënten en aller-
genen die het product bevat, vermeld 
moeten worden. De producten moeten 
tevens het volgnummer toegekend door 
de organisator vermelden.

ARTIKEL 3 
De patés uit de 4 rubrieken moeten als 
volledig product ( dus niet aangesneden) 
ingediend worden in een terrine met een 
gewicht van minimum 1,5 kg tot maximum 
2,5 kg.

ARTIKEL 4 
Het maximum toegelaten aantal produc-
ten per deelnemer is beperkt tot 6 voor de 
4 rubrieken samen. Deze 6 producten 
kunnen de 4 rubrieken dekken of in één of 
meerdere rubrieken worden ingeschreven. 

ARTIKEL 5 
De producten moeten ten laatste afgege-
ven worden op zondag 27 januari 2017 
tussen 9u00 et 10u30 op het volgende 
adres Rue des Souchets porte D, 5000 
Salzinne. Indien nodig kan Mr. MARTIN 
Kévin (0476/604 501) gecontacteerd 
worden. 

Producten die niet tijdig afgeleverd worden, 
kunnen geweigerd worden door de jury.

De producten worden volledig anoniem 
voorgesteld aan de jury en bij ontvangst 
wordt nagegaan of ze voldoen aan de 
regels van de wedstrijd en de wetgeving. 
De producten moeten voldoen aan de 
geldende Belgische wetgeving en door de 
deelnemer gemaakt zijn. 

In geval van inbreuken op het reglement 
of op de wetgeving dienaangaande zal de 
inzending geweigerd worden en niet 
beoordeeld worden door de jury. De voor-
zitter van de jury beslist dienaangaande. 
In voorkomend geval worden de inschrij-
vingsgelden niet terugbetaald. 

Terugname terrines en /of producten
De terrrines en de producten kunnen 
opgehaald worden tussen 18 en 19 uur op 
de dag van de wedstrijd. De teruggeno-
men patés mogen niet meer in het circuit 
van de voedselketen gebracht worden. De 
producten die niet om 19 uur opgehaald 
werden worden eigendom van de organi-
satie en op het einde van de dag verdeeld 
onder liefdadigheidsinstellingen, ofwel 
vernietigd.

ARTIKEL 6 
De inschrijvingskost bedraagt 30 € voor 
het eerste ingeschreven product, voor elk 
bijkomend product bedraagt de inschrij-

Reglement « Vakwedstrijd De Belgische Beenhouwerij 2019 »
DIT JAAR « LEVERPATÉ »

Ter gelegenheid van de vakbeurs Saveurs et Métiers 2019 te Namen, organiseert de vzw « DE BELGISCHE 
BEENHOUWERIJ » een nationale vakwedstrijd met als thema Leverpatés. In dit nummer publiceren wij het regle-
ment en het inschrijvingsformulier voor deze vakwedstrijd met als doel de creativiteit van de vakman te prikkelen 

en het ambachtelijk slagersberoep te ondersteunen. 
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vingsprijs 12 €. Het maximum inschrijvings-
bedrag per kandidaat bedraagt 90,00 € 
voor een maximum van 6 producten (deze 
bedragen zijn BTW inbegrepen). Een fac-
tuur (voor voldaan) zal aan elke deelnemer 
bezorgd worden. De deelnemingskosten 
dienen vereffend te zijn voor 15 december 
2018 op rekeningnr BE74 0017 1573 6707 
van de vzw « DE BELGISCHE BEEN-
HOUWERIJ » met vermelding: wedstrijd 
DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 2019, de 
naam van de deelnemer en het aantal pro-
ducten. De deelnemers ontvangen een 
nummer voor elk product dat ze betaald 
hebben. Dat nummer moet stevig vastge-
maakt worden aan het product. De deelna-
mekosten worden niet teruggestort in 
geval van niet-deelname

ARTIKEL 7 
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 
27 januari om 17 uur. Alle deelnemers wor-
den daartoe uitgenodigd op de stand van 
de Koninklijke Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs 
van België. De winnaar van elke rubriek 
ontvangt een beker. De ambachtelijke 
slager die het beste gemiddelde behaalt 
in de 4 categorieën samen, wint de beker 
van de Landsbond des Beenhouwers. De 
winnaar van de prijs voor creativiteit en 
originaliteit ontvangt de beker van de 
vakbeurs « Saveurs et Métiers »

ARTIKEL 8 
De jury bestaande uit experten zal de pro-
ducten als volgt beoordelen smaak en 
geur 60 punten, textuur en snijbaarheid 

20 punten, visueel aspect: 20 punten. 
Voor de fantasie patés worden 20 punten 
extra gegeven voor originaliteit en creati-
viteit. Alle producten met min 90% van de 
punten ontvangen een gouden diploma, 
zij met min 80% krijgen een zilveren 
diploma en de producten die minimum 
70% behalen, ontvangen een bronzen 
diploma. De diploma’s worden per post 
overgemaakt aan de deelnemers enkele 
dagen na de wedstrijd. 

ARTIKEL 9 
In geval van discussie of betwisting kan 
enkel de organisator klachten aanvaarden 
en behandelen. Door uw deelname aan de 
vakwedstrijd verklaart u zich akkoord met 
het reglement van deze wedstrijd. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER« VAKWEDSTRIJD BELGISCHE BEENHOUWERIJ 2019 » 

Ter gelegenheid van het salon Saveurs et Métiers 2019 welke doorgaat van 27 tot 29 januari te Namen, organiseert de VZW De 
Belgische Beenhouwerij, een vakwedstrijd met als thema: Leverpatés. 
Hieronder publiceren wij het inschrijvingsformulier van deze vakwedstrijd die georganiseerd wordt op 27 januari 2019.
Deze wedstrijd wordt ingericht voor de leden van de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en traiteurs van 
België. 

Naam  .......................................................................................... Voornaam  .....................................................................................................................

Vertegenwoordiger van de beenhouwerij  .................................................................................................................................................................

Adres  .....................................................................................................................................................................................................................................

Lidnummer  ..........................................................................................................................................................................................................................

Aantal hieronder ingeschreven producten: 
Het inschrijvingsrecht bedraagt € 30 voor het eerste product en € 12 voor elk bijkomend product( maximum € 90 per deelne-
mer voor 6 ingeschreven producten) 
Het verschuldigde bedrag moet voor 15 décember 2018 gestort worden op het rekeningnummer BE74 0017 1573 6707 op naam 
van de VZW De Belgische Beenhouwerij met de vermelding van “wedstrijd VZW De Belgische Beenhouwerij,de naam van de 
deelnemer en het aantal producten”.
Het inschrijvingsformulier moet via de post verzonden worden naar de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers 
en traiteurs van België, Houba de Strooperlaan n °784 bus 6 te 1020 Bruxelles of via fax op het nr. 02/736.64.93 of via e-mail 
naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be

Benaming van de paté Categorie Te betalen

1 2 3 4

      30,00 € 

      12,00 € 

      12,00 € 

      12,00 € 

      12,00 € 

      12,00 € 

Datum en handtekening   TOTAL

Betaling van het inschrijvingsgeld leidt tot de stilzwijgende en volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement gepubli-
ceerd in het vakblad De Belgische Beenhouwerij.

In geval van betwisting is alleen de organisator bevoegd om alle klachten en geschillen te behandelen.
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BEURS

PROGRAMMA

ZONDAG 27 JANUARI
Vakwedstrijd « De Belgische 
Beenhouwerij » – Thema 2019: Leverpaté
Georganiseerd door De Belgische 
Beenhouwerij vzw
Demo zone – Hall 1
Prijsuitreiking om 17u30
10u > 14u: Demo - Slagerij
Georganiseerd door Epicuris 
Met Eric Leboeuf, Meilleur Ouvrier de 
France
Demo zone – Hall 1
10u > 18u: Preselectie “Belgian 
Championship Aspirant Baker”
Georganiseerd door Aspirant Baker vzw
Demo zone – Hall 2
15u > 16u30: show cooking 
Met Julien Lapraille, Chefkok 
Demo zone – Hall 1

MAANDAG 28 JANUARI
10u > 18u: Preselectie “Belgian 
Championship Aspirant Baker”
Georganiseerd door Aspirant Baker vzw
Demo zone – Hall 2
Prijsuitreiking om 19u
10u > 13u30: Demo - Bakkerij
Georganiseerd door Epicuris 
Met Philippe Hermenier, Meilleur Ouvrier 
de France en boulangerie
Demo zone – Hall 1

14u > 17u: Wedstrijd “Gouden Mes”
Georganiseerd door De Landsbond der 
Beenhouwers 
Demo zone – Hall 1
Prijsuitreiking om 17u30

DINSDAG 29 JANUARI
10u > 14u: Demo - Banketbakkerij,
Georganiseerd door Epicuris 
Met Sébastien Odet, Opleider bij INBP 
(Institut National de la Boulangerie 
Pâtisserie)
Demo zone – Hall 2

Doorlopend: 
Demo’s in de opleidingswagen voor sla-
gersjongen, bakkers- en banketbakkers-
jongen: “Transfoviande” (nieuw) en 
“BOULPATmobile” 
Georganiseerd door Epicuris - Hall 1

EXPOSANTENLIJST

Exposant Stand

A.T.A.D 2212

Agence Fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire - AFSCA

1448

Ardenne Volaille 1216

Atimo Cleantech 1107

Axima Réfrigération 1110

Barry Callebaut Belgium 1716

Belux Import 1121

BIVTeam 1231

Bizerba België 1728

Bjorn's 2200

Bleuze Interfood 1122

Bragard 1238

Braine Light 1240

Bruyerre 1610-
1506

BTS Food 1130

Buysse Food Machinery 1120

Cafés Delahaut 2107

Ceres (De Warme Bakker) 1434

CF Réfrigération & 
Maintenance

1334

Claes Machines 1622

Cnudde 2210

Colosseum 2110

Condro Mat 1616

Conti-Label Pauwels 1409

Cordier Food Group 1418

Corma Vleeswaren 1135

Couscous Zaki 2301

CSM Benelux 1521

D'Argifral 1243

Danis 1405

De Vismijn 1335

Delgiro 1621

27 I 28 I 29 januari in Namur Expo
Know-how, trends and networking: 

3 inspiratiedagen voor voedingsprofessionals

FOTOS WHITEVISION 2017
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Deweco 2302

DIGI Belgium 1233

Digital Bascul 1131

Diversi Foods 1129

Dossche Mills & Bakery 1310

Dupont - Professional 
Equipment for Food Heroes

1510

Dupont Cheese 1305

Duroc D'Olives 1126

Engels Logistics 1117

Epicuris - Centre de 
Compétence des Métiers de 
Bouche

1538

ES Textiel 1304

Espera Belgium 1623

Ethiquable Benelux 1301

Ets Denis 1316

Ets Freddy Lejeune 1630

Ets J.L. Lambert 2105

Evlier 1416

Fraidilux 1128

Franky 1436

Frigomil 1410

Germay Emballages 1722

Jean Gotta (GHL groupe) 1326

Gin de Binche 2100

Hein Bakery Engeniring 1332

Herve - Société 1730

Holeki 1147

Horecatouch 1204

Horestreca - 
Vacuummachines

1225

ID Fresh 2306

Ingenico 2205

Integral 1330

Ireks Belgium 1206

Itafood 1222

Jermayo 1520

Jo Herbots Meat Products 1125

Joiris Distribution 1236

Jova 1138

Joyn Belgium 2109

Jumi AG 1348

K & F De Pauw 1106

Komplet Benelux 1119

Fédération des bouchers - 
Landsbond der Beenhouwers

1638

La Chavee 1522

La Lorraine & Panesco 1228

LC Company 2103

Let s Jump 2101

LMC Le Montagnard 2202

Lovenfosse 1318

LP Horeca 1407

M.C.P.sprl 2204

Marvan Pan - TM Distribution 1134-
1235

Matoss 1734

Meynendonckx 1406

Molens Dedobbeleer Moulins 1516

More Pictures 1308

Moulins T'Kindt 1323

Multivac 1534

Nespresso Belgique 1609

Nowjobs 1447

Panistar 1325

Paques 1232
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NATIONALE INFOAVOND ANTWERPEN
Nadat het educatief programma afge-
werkt werd met ondermeer de interes-
sante uitleg van het FAVV, de toelichting 
van SODEXO over de nieuwe campagne 
bij de ambachtelijke slagers en de inte-
ressante kennismaking met ELUGIE wer-
den, ter gelegenheid van de jaarlijkse 
nationale infoavond, die dit jaar op 5 
november plaats vond in het Adhemhotel 
in Grobbendonk, de winnaars van de 
Meesterschapwedstrijd en van de 
EUROBEEF vakwedstrijd door onze nati-
onale voorzitter Ivan Claeys gefeliciteerd. 
Voorzitter Luc Van den Abbeele en natio-
naal secretaris Filip Vercruyssen overhan-
digden de aanwezige winnaars 
CEURSTERS FILIP, DE CLERCK PETER, 
DECRUYENAERE ANDREAS, HERMANS 
GEERT, HOFKENS SVEN, NIJS AUGUST, 
VAN DE WEYER PETER, VAN HOOF TOM, 
VINGERHOETS BART, WAROQUIER WIM 
en Karel, Dennis en Eric HAVERMANS, 
een passend geschenk.
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PARTNERLIJST
PARTNER CONTACT KORTING

ALL FIRE SECURITY Laurens Mingneau
T. 056/ 42 32 29
laurens@allfiresecurity.be

5% korting bij bestelling via onze webshop. Dit kan door het ingeven van 
de couponcode: 'landsbond755'. Enkel geldig op bepaalde toestellen

ARAG beenhouwer@arag.be 10% korting op de rechtsbijstand voor uw activiteit als beenhouwer. 
Vraag ons gerust een offerte via mail.

BARO

The brand. The store. The design. 
Your products deserve a perfect 
presentation. Light from BÄRO 
makes the difference: customised 
lighting solutions for stores and 
shops thanks to a wide range of 
luminaires with standard and 
special light colours. Effective and 
innovative thanks to ef� cient LED 
technology.

There are all sorts of lights. 
Because there are all sorts of 
products.

www.baero.com

Peter Renders
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436.

50% korting op montage bij aankoop compleet verlichtingsplan

BEE Joren Alossery
0495 74 10 57
Joren.alossery@bee.eu

Marktconforme prijs met toeslag voor industriële volumes

BLEIJENBERG DIRK VALKIERS 
03/326 36 00
verkoop@bleijenberg.be

Extra themapunten voor gratis marketing ondersteunende tools!
Nieuw klanten krijgen GRATIS MYQU.TV

BOSSUYT BOSSUYT TOM 
056/36 11 80
tom@bossuytwi.be

Slagersactie via bon in De Blegische Beenhouwerij

BRAGARD SA Alexandre Blondiaux
063/22.16.76 
info@bragard.be
www.bragard.com

15% korting op de ganse cataloog

BTS INTERIM
Beenhouwer nodig? 

OF 

Op zoek naar werk als beenhouwer? 
 

 
 

03/211.09.03 

info@btsfood.be 

www.btsfood.be 
 

Dé specialist in het plaatsen van 
professionele en ervaren tijdelijke 

beenhouwers. 

Vlaanderen: 03/211 09 03
Wal: 04/277 45 10
info@btsfood.be

Persoonlijke aanpak + gunstige voorwaarden voor onze leden

CCV KOEN ROOM 
0475 36 45 84 
k.room@be.ccveu
www.ccv.eu

CCV zorgt al 20 jaar dat Belgische handelaars vlot betalingen kunnen 
ontvangen. Door onze sterke lokale aanpak verplaatsen we ons naadloos 
in de huid van elke klant. Zo ondersteunen wij meer dan 30 000 handela-
ren met de juiste betaalterminal, correcte service en transacties zonder 
abonnementskosten. Jouw CCV terminal kan ook maaltijdcheques ver-
werken! CCV biedt een korting van 100 euro aan bij aankoop of huur van 
een nieuwe betaaloplossing. Voor je transacties werken wij graag een 
voorstel op maat van jouw zaak uit.

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

Gratis degustatie bij de slager naar aanleiding van een evenement met 
inbegrip van 10kg gratis vlees

DEVAFLOOR SERNEELS NILS
014/51 54 85
info@devafloor.eu

5% korting op factuurbedrag + 5 l onderhoudsproduct specifiek
voor gietvloeren

DEWECO DE WEERDT FRANK
03/455 56 36
info@deweco.be

5% korting op factuur van uitgevoerde werken

DIBAL Guus Mertens
+32 (0) 471 71 95 63
guus.mertens@dibal.be

Slagersactie weegschaal

DUPONT

DUPONT
NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 

   Visit Us!
Stand 260

Dupont NV/SA • ‘t Hoge 98 • 8500 Kortrijk
 056 203 209 •  056 22 80 29 •  info@dupont.be •  www.dupont.be

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR FOOD HEROES

Advertentie Belgische Beenhouwerij September 2015 220x145mm 20150818.indd   1 18/08/2015   9:16:50

DUPONT NV
056/20 32 09
info@dupont.be

7% afhaalkorting in showroom, niet cumuleerbaar met andere
kortingen of promoties

PARTNERLIJST-NL.indd   2 12/11/18   15:02
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PARTNER CONTACT KORTING

EASY PAYMENT 
SERVICES BVBA

Deborah De Brabanter  09/394.1.394
www.easypaymentservices.be
www.terminalrent.be
www.pay.be

*SPECIALE AANBIEDING* 
Tot €100,- korting op de aankoop en 25% op de huur alsook:                
1) 1ste jaar gratis service;                
2) Gratis installatie en levering;                
3) Wij verzorgen ook volledig gratis de overstap van uw huidige leveran-
cier naar ons

EDENRED AANSLUITINGEN EDENRED
02/679 55 59
affiliatenetwork-be@edenred.com
www.edenred.be

Slagersactie via www.edenred.be

ELUGIE Bert Ostyn
Bert.elugie@gmail.com
0470 10 45 11
www.elugie.com

Slagersactie

ESSENT

Slagers genieten extra  
van onze energie.

Bij essent.be geloven we dat energie er is om van te genieten, zeker voor zij die 
ons dagelijks laten genieten van hun energie. Net daarom bieden we u als lid van de 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers & Traiteurs van België bij essent.be 
een messcherp voordeeltarief op uw aardgas & elektriciteit.

Ook klant worden? Bel ons gerust op 03 270 95 79  
of mail naar slagers@essent.be voor meer informatie! 

essent_slagersvoordeel_297x220nl.indd   1 31/07/15   16:35

ESSENT TEAM
03/270 95 79
slagers@essent.be

Als lid van de Landsbond krijgt uw beenhouwerij toegang tot het groot-
zakelijk tarief van essent.be. Dit tarief volgt de marktprijzen op de voet 
en is normaal enkel op aanvraag te verkrijgen. Bovendien krijgt u dit 
tarief elke keer opnieuw. U hoeft dit niet aan te vragen, wij brengen dit 
automatisch in orde. Wat krijgt u méér? Een klantendienst die altijd spe-
ciaal voor u klaarstaat. Een antwoord op al uw vragen i.v.m. facturatie? 
Hulp bij uw prijsvergelijking met andere leveranciers? U belt 03 270 95
79 (op weekdagen tussen 9u en 17u) of u mailt wanneer u maar wilt naar 
slagers@essent.be.

EUROFINS MANUEL DE CAMPENAERE 
050/45 00 60
manueldecampenaere@eurofins.com

ANALYSEPRIJS: € 34,00 bij contante beta- ling / € 39,00 bij overschrij-
ving na ont- vangst factuur. vanaf het tweede gehaktstaal dat u mee-
geeft: € 26,00/staal. TRANSPORTPRIJS: binnen afgesproken periode 
(augustus-september): eerste afhaling: gratis tweede afhaling: - bij her-
analyse: gratis - indien eerste keer geen staal beschikbaar: + transport: 
€ 25,00 een extra afhaalronde wordt in oktober 2014 georganiseerd. bij 
heranalyses wordt geen transport doorgerekend, bij andere afhalingen 
wel (transport: € 25,00). 

FIMATEC DEBRUYNE JELLE
0475/ 68 18 31
jelle@fimatech.be

5% korting

FOODDESK BENIEST CARL
014/58 84 66 
info@fooddesk.be

FoodDESK biedt een totaalpakket aan van producten en diensten waar-
mee handelaren veel tijd/geld besparen en ze in orde worden gebracht 
met de allergenendeclaratie en voedselveiligheid (HACCP). Wees klaar 
voor de toekomst en verdien uw investering gegarandeerd terug via de 
kostprijsberekeningsmodule. Benieuwd hoe u van een last (wetgeving) 
een deugd maakt? Ontdek het snel via onze vernieuwde website: www.
FoodDESK.be
KORTING: Alle beenhoudersbond-leden krijgen een korting van 150€ op de 
opstartkost. Tevens kunnen wij een fikse korting voorzien voor alle oplei-
dingen en krijgt u de eerste 2 maanden gratis licentie. Interesse? Wij 
komen graag vrijblijvend even langs.

IMPERIAL MEAT 
PRODUCTS

YOUR FIRST CHOICE

Imperial_logo+slogan_2016.indd   1 03/08/16   16:55

NYN PACKO
09/ 370 03 71
www.imperial.be

Slagersacties

JOYN Arne Van Lersberghe
Joyn Ambassador Coach
arne.vanlersberghe@joyn.be
0498/67.62.73

Word lid van hét grootste netwerk van lokale handelaars. Joyn is actief in 
meer dan 8000 handelszaken met meer dan 2 miljoen gebruikers in 
België. Met de Joyn-kaart of applicatie sparen je klanten punten bij elke 
aankoop in je zaak. Joyn biedt u de mogelijkheid om je klanten te binden, 
gegevens te verzamelen, met je klanten te communiceren, klanten laten 
terugkeren en nieuwe klanten aantrekken. Wordt nu lid en ontvang 200 
gratis kaarten!

KONVERT 056/240.153
national.accounts@konvert.be

Een uniforme nationale doorstuurcoëfficiënt van 1,78 als korting
voor de leden van de Landsbond

LEMMENS 
WINKELINRICHTING

www.winkelinrichting.be 
Provinciesteenweg 453 
B-2530 Boechout 
Tel. +32(0)3 455 24 90 
info@winkelinrichting.be

Belgische beenhouwersbond 2017.indd   1 24/04/2017   14:11:04

Pieter Nuyts
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Extra korting op eigen gefabriceerde meubelen
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PARTNER CONTACT KORTING

LIMAS GROUP MASSON CHRISTOPHE 
03/298 01 01 
christof.masson@grouplimas.be

Gratis audit en proofing aan (ongedierte bestrijding) + korting
van 15% op de basistarieven

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

LIXERO fabriceert een compleet assortiment van betaalbare LED-verlichting 
voor verse producten. Door het gebruik van de nieuwste LED-technieken stre-
ven we naar een optimalisatie van uw vers-presentatie en het beheer van uw 
energiekosten. 

Al 35 jaar lang is LIXERO de partner van alle slagerijen in de Benelux voor een 
goede verlichting.

Alle oude spots in iedere slagerij kunnen vervangen worden door het nieuwe 
LED assortiment. Het bestaande plafond blijft ongewijzigd.

Professionele LED verlichting  voor de slagerij heeft niets dan voordelen. Meer 
dan ooit is de vervanging heel betaalbaar geworden. Goede kleurweergave, 
geen UV of infraroodstraling, weinig warmteafgifte. U bespaart meer dan 50% 
op de energiefactuur. En u heeft 5 jaar garantie.

Als u wil monteren wij ook de verlichting in uw slagerij. 

STUUR UW FORMULIER IN VOOR EEN GRATIS OFFERTE
→ carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of fax 02/736 64 93 
 
Naam:............................................................ Voornaam:...................................................
Naam slagerij:................................................ Sluitingsdag:................................................
Adres:............................................................ Telefoon:......................................................

Datum:.......................................................... Handtekening:..............................................                                            

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

CORNEZ LUC 
0479/56 50 28
retail@lixero.eu

20% korting op brutoprijslijst + gratis bezoek en offerte voor
nieuwe verlichting

LUMINUS Contact facturatie: Kmo.service@
edfluminus.be 078/155 230
Contact commercieel:
kmosales@edfluminus.be
011 246 498  

Ons commercieel KMO team staat steeds voor jullie klaar om een offerte 
op maat te maken. Zowel voor elektriciteit en gas alsook voor onze nieu-
we diensten zoals zonnepanelen, laadpalen en boilers. Met deze nieuwe 
diensten vergroot Luminus uw energie-efficiëntie en laat U besparen op 
uw energieverbruik.

LUNCHBREAK Davy De Witte
lunchbreak@davydewitte.com
0488 35 33 26

10 % korting

LUX. Jeroen Schellekens
0472 25 52 57
www.luxverlichting.be

10 % korting voor onze leden

MEAT TIME Henk De Vlieger
0496/36 87 15 
devliegerhenk@msn.com

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met 
andere acties.

MY FLEXI-JOB Dave Peeters
dave@myflexijob.be
Tel: 0468/35.78.85

Exclusieve korting voor onze leden bij My Flexi-Job
Wil jij in jouw slagerij ook starten met flexi-jobs? Surf dan zeker eens 
naar www.myflexijob.be. Daar vind je alle informatie over werken met 
flexi-jobs én meer dan 10.000 kandidaten in heel Vlaanderen die op zoek 
zijn naar een flexi-job. En als lid van de Landsbond Beenhouwers krijg je 
er een exclusieve korting van  10% op jouw vacatures. Hiervoor stuur je 
een mailtje naar info@myflexijob.be met vermelding van jouw lidnummer. 
Veel succes!

MY QU tV VALCKIERS MICHAEL
0473/ 43 86 85
michael@valkiersmarketing.be

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

MFC KOELPLATEN MISSANT ANNICK
0477/67 53 07
monheimfoodcontact@skynet.be

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

NESTOR Dries Dewitte 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
www.nestor.be

De leden van de Landsbond ontvangen € 1 korting op elk gepresteerd 
uur door de medewerker onder flexi-job statuut.

PLUS DEALS Contacteer PlusDeals via info@plus-
deals.be of 016/295805

Vermeld actie Ledenkaart Landsbond 
der Beenhouwers
Wij komen graag bij u langs voor 
meer uitleg & een demo

Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKen uw klanten door uitgebreide rap-
portage mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne communicatie met uw leden 
en klanten via mail en app messaging
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve klantenkaart, ook uitbreid-
baar voor cadeaubonnen, stempelkaarten, kortingacties.
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGeen investeringen nodig, maar 
gebruik van bestaande PC, tablet of online kassasysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpSnelheid van toekennen van kortin-
gen (1 seconde per transactie) door integratie mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve kaart, ook gratis app
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKeuze tussen open of gepersonali-
seerd spaarsysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGebruiksgemak voor handelaar en 
klant
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne uitstraling

PREMED STEVENS SVEN
016/30 81 11
sven.stevens@premed.be

€100 korting op beheersbijdrage

PARTNERLIJST-NL.indd   4 12/11/18   15:02

52 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 



PARTNER CONTACT KORTING

LIMAS GROUP MASSON CHRISTOPHE 
03/298 01 01 
christof.masson@grouplimas.be

Gratis audit en proofing aan (ongedierte bestrijding) + korting
van 15% op de basistarieven

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

LIXERO fabriceert een compleet assortiment van betaalbare LED-verlichting 
voor verse producten. Door het gebruik van de nieuwste LED-technieken stre-
ven we naar een optimalisatie van uw vers-presentatie en het beheer van uw 
energiekosten. 

Al 35 jaar lang is LIXERO de partner van alle slagerijen in de Benelux voor een 
goede verlichting.

Alle oude spots in iedere slagerij kunnen vervangen worden door het nieuwe 
LED assortiment. Het bestaande plafond blijft ongewijzigd.

Professionele LED verlichting  voor de slagerij heeft niets dan voordelen. Meer 
dan ooit is de vervanging heel betaalbaar geworden. Goede kleurweergave, 
geen UV of infraroodstraling, weinig warmteafgifte. U bespaart meer dan 50% 
op de energiefactuur. En u heeft 5 jaar garantie.

Als u wil monteren wij ook de verlichting in uw slagerij. 

STUUR UW FORMULIER IN VOOR EEN GRATIS OFFERTE
→ carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of fax 02/736 64 93 
 
Naam:............................................................ Voornaam:...................................................
Naam slagerij:................................................ Sluitingsdag:................................................
Adres:............................................................ Telefoon:......................................................

Datum:.......................................................... Handtekening:..............................................                                            

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

CORNEZ LUC 
0479/56 50 28
retail@lixero.eu

20% korting op brutoprijslijst + gratis bezoek en offerte voor
nieuwe verlichting

LUMINUS Contact facturatie: Kmo.service@
edfluminus.be 078/155 230
Contact commercieel:
kmosales@edfluminus.be
011 246 498  

Ons commercieel KMO team staat steeds voor jullie klaar om een offerte 
op maat te maken. Zowel voor elektriciteit en gas alsook voor onze nieu-
we diensten zoals zonnepanelen, laadpalen en boilers. Met deze nieuwe 
diensten vergroot Luminus uw energie-efficiëntie en laat U besparen op 
uw energieverbruik.

LUNCHBREAK Davy De Witte
lunchbreak@davydewitte.com
0488 35 33 26

10 % korting

LUX. Jeroen Schellekens
0472 25 52 57
www.luxverlichting.be

10 % korting voor onze leden

MEAT TIME Henk De Vlieger
0496/36 87 15 
devliegerhenk@msn.com

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met 
andere acties.

MY FLEXI-JOB Dave Peeters
dave@myflexijob.be
Tel: 0468/35.78.85

Exclusieve korting voor onze leden bij My Flexi-Job
Wil jij in jouw slagerij ook starten met flexi-jobs? Surf dan zeker eens 
naar www.myflexijob.be. Daar vind je alle informatie over werken met 
flexi-jobs én meer dan 10.000 kandidaten in heel Vlaanderen die op zoek 
zijn naar een flexi-job. En als lid van de Landsbond Beenhouwers krijg je 
er een exclusieve korting van  10% op jouw vacatures. Hiervoor stuur je 
een mailtje naar info@myflexijob.be met vermelding van jouw lidnummer. 
Veel succes!

MY QU tV VALCKIERS MICHAEL
0473/ 43 86 85
michael@valkiersmarketing.be

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

MFC KOELPLATEN MISSANT ANNICK
0477/67 53 07
monheimfoodcontact@skynet.be

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

NESTOR Dries Dewitte 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
www.nestor.be

De leden van de Landsbond ontvangen € 1 korting op elk gepresteerd 
uur door de medewerker onder flexi-job statuut.

PLUS DEALS Contacteer PlusDeals via info@plus-
deals.be of 016/295805

Vermeld actie Ledenkaart Landsbond 
der Beenhouwers
Wij komen graag bij u langs voor 
meer uitleg & een demo

Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKen uw klanten door uitgebreide rap-
portage mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne communicatie met uw leden 
en klanten via mail en app messaging
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve klantenkaart, ook uitbreid-
baar voor cadeaubonnen, stempelkaarten, kortingacties.
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGeen investeringen nodig, maar 
gebruik van bestaande PC, tablet of online kassasysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpSnelheid van toekennen van kortin-
gen (1 seconde per transactie) door integratie mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve kaart, ook gratis app
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKeuze tussen open of gepersonali-
seerd spaarsysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGebruiksgemak voor handelaar en 
klant
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne uitstraling

PREMED STEVENS SVEN
016/30 81 11
sven.stevens@premed.be

€100 korting op beheersbijdrage
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dan ooit is de vervanging heel betaalbaar geworden. Goede kleurweergave, 
geen UV of infraroodstraling, weinig warmteafgifte. U bespaart meer dan 50% 
op de energiefactuur. En u heeft 5 jaar garantie.
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Naam:............................................................ Voornaam:...................................................
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Adres:............................................................ Telefoon:......................................................

Datum:.......................................................... Handtekening:..............................................                                            

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

CORNEZ LUC 
0479/56 50 28
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flexi-jobs én meer dan 10.000 kandidaten in heel Vlaanderen die op zoek 
zijn naar een flexi-job. En als lid van de Landsbond Beenhouwers krijg je 
er een exclusieve korting van  10% op jouw vacatures. Hiervoor stuur je 
een mailtje naar info@myflexijob.be met vermelding van jouw lidnummer. 
Veel succes!

MY QU tV VALCKIERS MICHAEL
0473/ 43 86 85
michael@valkiersmarketing.be

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

MFC KOELPLATEN MISSANT ANNICK
0477/67 53 07
monheimfoodcontact@skynet.be

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

NESTOR Dries Dewitte 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
www.nestor.be

De leden van de Landsbond ontvangen € 1 korting op elk gepresteerd 
uur door de medewerker onder flexi-job statuut.

PLUS DEALS Contacteer PlusDeals via info@plus-
deals.be of 016/295805

Vermeld actie Ledenkaart Landsbond 
der Beenhouwers
Wij komen graag bij u langs voor 
meer uitleg & een demo

Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKen uw klanten door uitgebreide rap-
portage mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne communicatie met uw leden 
en klanten via mail en app messaging
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve klantenkaart, ook uitbreid-
baar voor cadeaubonnen, stempelkaarten, kortingacties.
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGeen investeringen nodig, maar 
gebruik van bestaande PC, tablet of online kassasysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpSnelheid van toekennen van kortin-
gen (1 seconde per transactie) door integratie mogelijkheden
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PREMED STEVENS SVEN
016/30 81 11
sven.stevens@premed.be

€100 korting op beheersbijdrage

PARTNER CONTACT KORTING

QUALITY GUARD VAN GIERDEGOIM
051/ 49 49 51
wim@qguard.be

Iedere nieuwe Quality Guard klant, aangesloten bij de Landsbond (vanaf 
1/7/2016) krijgt de eerste drie maanden gratis gebruik van de app licentie 
pro (jaarwaarde € 600) (niet cumuleerbaar met andere gratis gebruik peri-
ode acties) - Voor nieuwe leden van de Landsbond zal deze gratis periode 
6 maanden bedragen. Op de jaarlijkse huur zal met € 25 of 4% korting krij-
gen indien men lid is van de Landsbond. Per bijkomende dienst die men 
neemt, zal de huur telkens met € 25 dalen bvb certificatie, temperatuur-
sensoren, jaarlijkse opleiding, … Bij het uitbesteden van ongediertebestrij-
ding in combinatie met deze app én de bovenvermelde diensten zal bij 
overname van het bestand preventief contract (mits voorlegging laatste 
factuur) het eerste jaar gratis zijn ten belope van het bestaande bedrag.

RANDSTAD PLANCQUAERT MICHELE
02/ 209 12 32
michele.plancquaert@randstad.be

Persoonlijke aanpak + gereduceerd tarief

REALCO AYMAN AMIN
GSM: +32 473 96 36 68
Tel +32 (0)10453000
ayman@realco.be

5% korting (vanaf € 250)

REJO REJO: VERBEKE RIK
09/385 56 15
Rik.Verbeke@solina-group.eu
DEGENS: 09/243 71 23 
degens@solina-group.eu

Slagersactie via bon in de Belgische Beenhouwerij

SD WORX PEETERS JOAN
03/220 26 28
joan.peeters@sdworks.com

Zie website www.bb-bb.be

SECUREX CLAUDINE DECLERCQ
Claudine.Declercq@securex.be
+32 56 23 68 78
+32 476 96 52 14

Gunsttarief Sociaal Secretariaat (korting van 40 % of meer op normaal 
tarief) -30 tot 50 euro korting indien 3-4-5 van de onderstaande diensten 
door Securex ondernemingsloket voor u in orde worden gebracht: Btw-
activatie, btw-wijziging of btwstopzetting aangifte SABAM: voor muziek 
in uw winkel (vergoeding aan de auteur van de muziek) aangifte billijke 
vergoeding: voor muziek in uw winkel (vergoeding aan de producent en 
de uitvoerende artiest van de muziek) vergunning FAVV Vergunning 
spekslager-beenhouwer -speciale tarieven arbeidsongevallen en 24/24 
type basis wet voor de zelfstandige zaakvoerder -10 % korting op het 
normaal tarief van een collectief outplacement. Administratieve jaarbij-
drage voor leden van de Landsbond: € 100. (is een korting van € 95 voor 
onze leden)

SUEZ PHILIP NEYT
+32(0) 473 497 185
philip.neyt@suez.com

Minimum 5% korting op huidige factuur (te bepalen na overleg
exclusief dierlijk afval) + optimalisatie ivm vlarem of andere wetgeving).

SUMMIT Filip Van Damme
050/23.19.60
info@summitretail.be

Korting/slagersactie

SODEXO MORADE R’GHIF 
02/547.55.88
affiliates-sodexocard.be@sodexo.com
http://be.benefits-rewards.sodexo.com/nl

Een voordeeltarief voor de aanvaarding van maaltijdcheques. 
Standaardtarief 1,5% met een minimum van €0,10 en transacties boven 
de €10 aan € 0,65. Voordeeltarief 1,4% in plaats van 1,5%. 
Voor bestaande klanten, lid van de Landsbond : de commissietarie-
ven die vandaag boven 1,5% zitten (door de indexeringen)zullen, op 
vraag van de leden, aangepast worden naar 1,5%  (excl.BTW) met 
een min. van  € 0,10 zonder terugwerkende kracht. Deze aanpassing 
zal klaar zijn vanaf 1 november 2018.
Dit is een uitzonderlijke, éénmalige geste van Sodexo. Vanaf januari 
2020 zal de eerstvolgende indexering zijn.
De slager moet dit zelf aanvragen bij Sodexo, het zal niet automa-
tisch gebeuren!

SODIBE GYSEL KAREL
03/236 68 06
karel@sodibe.be

Vaste dossierbeheerder, alles in prijs en 10% korting op de administratie-
kosten.
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PARTNER CONTACT KORTING

SYNTRA WEST Bram Lemmens
078 353 653
info@syntrawest.be

5% korting op alle Syntra West opleidingen bedoeld voor de slager-trai-
teur

TOTAL Vanessa Sim
+32 (0)2 233 37 41
Vanessa.sim@total.com

Tankkaart: geen abokosten en korting op de officiële brandstofprijs: 
8€ct/liter in één Total station naar keuze of 5€ct/liter in
stations Belgisch Total netwerk.

VALENTYN VALENTYN MICHEL
02/569 93 31
michel@mte-valentyn.be

8% korting voor bestellingen die in onze showroom worden afgehaald en 
besteld.
Dit uiteraard niet cumuleerbaar met alle andere acties.

VAN ENGELANDT
w 

Van Engelandt

Rue Ropsy Chaudron Straat 83

1070 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 521 63 06

Fax: 02 522 11 24

info@vanengelandt.com 

www.vanengelandt.com

Een wereld van kwaliteitsvlees

sinds 1968

VANDENBUSSCHE KATLEEN
02/521 63 06
info@vanengelandt.com

5% korting

VANHEEDE VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
VANHEEDE CAROLINE
056/ 52 16 31
caroline.vanheede@vanheede.com

Gratis afvalscan en verbetervoorstel op maat van het bedrijf ifv van 
Vlarema-wetgeving
- optimale recyclagegarantie - gratis toegang tot uw online afvaldossier 
myVanheede

VERSTEGEN Geert Vermeersch.
015/21 09 75
gvermeersch@verstegen.be

Slagersactie via bon in De Belgische Beenhouwerij

WAUTERS PLASTICS WAUTERS NICO
071/60 04 00
nw@plasticswauters.be

- 5% bij aankopen van minder dan € 25, - 10% vanaf aankopen van + €25 
met uitzondering van -15% op aanko- pen boven € 75 in rubriek sanitaire 
benodigdheden zoals buizen, aflopen etc., -5% op afsluitingen bekaert, - 
5% op tuinmeubelen, -5% op filmrollen en rollen in polyethylene. geen 
prijskorting op afprijzingen of speciale aanbiedingen.

WIMAG

Aalterseweg 70
9910 Knesselare

+32 (0)9 374 57 15
+32 (0)9 374 05 37

info@wimag.be
www.wimag.be

winkelinrichting
toonbanken
koeling

t
F

MEVR. CARREBROUCK KATHY
TEL 093745715 - 
FAX 093740537
info@wimag.be

Slagersactie

WORLDLINE 078/150061
infosales@worldline.com

2 maanden gratis huur toestel of 20% op aankoopbedrag toestel, tarieven 
van mobiele betalingen zullen gelijk zijn aan de
betalingen op de terminal. (Tijdelijk 30% omwisseling toestel)

WALIBI-BELLEWAERDE-
AQUALIBI

www.tickets-for-parks.be Aanbod in 2018 voor de leden van Landsbond der Beenhouwers, 
Spekslagers en Traiteurs van België. 
- Walibi: Ticket aan 31EUR pp BTW inbegrepen. Geldigheid van 31/3 tem 
4/11/2018. www.tickets-for-parks.be - Paswoord BBBB
- Bellewaerde: Ticket aan 28EUR pp BTW inbegrepen. Geldigheid van 
31/3 tem 4/11/2018. www.tickets-for-parks.be  - Paswoord BBBB
- Aqualibi: Ticket aan 16.50EUR pp BTW inbegrepen. Geldigheid van 31/3 
tem 4/11/2018. www.tickets-for-parks.be  - Paswoord BBBB

ZENOBE BENOIT HAESEBROUCK
savemoney(at)zenobe.energy
tel: +32 (0) 4 290 00 03

Zenobe stelt aan de leden van de Landbond voor om gratis en zonder 
enige bijkomende verplichting een energiebalans uit te voeren.
De balans richt zich op de volgende punten:
1. Energieaankoop
Analyse van de factuur, risico-en verbruiksprofiel. Aanbevelingen en com-
mercieel voorstel.
Voordeel: Elk lid ontvangt  bij het onderschrijven van een leveringscon-
tract een aankoopbon ter waarde van € 50 voor de aankoop van ledver-
lichting op de webiste van onze partner win4led.be
2. Vermindering van het verbruik.
- Monitoring van de verbruiksposten (essentieel voor klanten die gebruik 
maken van  hoogspanning)
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Studie voor het optimaliseren van de verlichting, voorstel  van 
LEDoplossing aangepast aan de beenhouwerij met een berekening van 
terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Haalbaarheidsstudie wat betreft de plaatsing van zonne-energie met 
berekening van terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 5% op het materiaal en de plaatsing
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Gratis afvalscan en verbetervoorstel op maat van het bedrijf ifv van 
Vlarema-wetgeving
- optimale recyclagegarantie - gratis toegang tot uw online afvaldossier 
myVanheede

VERSTEGEN Geert Vermeersch.
015/21 09 75
gvermeersch@verstegen.be

Slagersactie via bon in De Belgische Beenhouwerij

WAUTERS PLASTICS WAUTERS NICO
071/60 04 00
nw@plasticswauters.be

- 5% bij aankopen van minder dan € 25, - 10% vanaf aankopen van + €25 
met uitzondering van -15% op aanko- pen boven € 75 in rubriek sanitaire 
benodigdheden zoals buizen, aflopen etc., -5% op afsluitingen bekaert, - 
5% op tuinmeubelen, -5% op filmrollen en rollen in polyethylene. geen 
prijskorting op afprijzingen of speciale aanbiedingen.

WIMAG

Aalterseweg 70
9910 Knesselare

+32 (0)9 374 57 15
+32 (0)9 374 05 37

info@wimag.be
www.wimag.be

winkelinrichting
toonbanken
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MEVR. CARREBROUCK KATHY
TEL 093745715 - 
FAX 093740537
info@wimag.be

Slagersactie

WORLDLINE 078/150061
infosales@worldline.com

2 maanden gratis huur toestel of 20% op aankoopbedrag toestel, tarieven 
van mobiele betalingen zullen gelijk zijn aan de
betalingen op de terminal. (Tijdelijk 30% omwisseling toestel)

WALIBI-BELLEWAERDE-
AQUALIBI

www.tickets-for-parks.be Aanbod in 2018 voor de leden van Landsbond der Beenhouwers, 
Spekslagers en Traiteurs van België. 
- Walibi: Ticket aan 31EUR pp BTW inbegrepen. Geldigheid van 31/3 tem 
4/11/2018. www.tickets-for-parks.be - Paswoord BBBB
- Bellewaerde: Ticket aan 28EUR pp BTW inbegrepen. Geldigheid van 
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- Aqualibi: Ticket aan 16.50EUR pp BTW inbegrepen. Geldigheid van 31/3 
tem 4/11/2018. www.tickets-for-parks.be  - Paswoord BBBB

ZENOBE BENOIT HAESEBROUCK
savemoney(at)zenobe.energy
tel: +32 (0) 4 290 00 03

Zenobe stelt aan de leden van de Landbond voor om gratis en zonder 
enige bijkomende verplichting een energiebalans uit te voeren.
De balans richt zich op de volgende punten:
1. Energieaankoop
Analyse van de factuur, risico-en verbruiksprofiel. Aanbevelingen en com-
mercieel voorstel.
Voordeel: Elk lid ontvangt  bij het onderschrijven van een leveringscon-
tract een aankoopbon ter waarde van € 50 voor de aankoop van ledver-
lichting op de webiste van onze partner win4led.be
2. Vermindering van het verbruik.
- Monitoring van de verbruiksposten (essentieel voor klanten die gebruik 
maken van  hoogspanning)
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Studie voor het optimaliseren van de verlichting, voorstel  van 
LEDoplossing aangepast aan de beenhouwerij met een berekening van 
terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Haalbaarheidsstudie wat betreft de plaatsing van zonne-energie met 
berekening van terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 5% op het materiaal en de plaatsing
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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
MATERIAAL 

 
TE KOOP: IVECO DAILY 40C/35 - TOPOCCASIE BJ 14/11/2013 40250KM - 

FRIGO + 2 VLEESBAREN + NACHTKOELING 220V DUBBELE ASSEN - 
GSM 0477/483028

TE KOOP: GEHAKTMOLEN - VULBUS - BEENDERZAAG - VAC. -  
DIEPTEKOELRE - REKKEN - BALANS - ALLES IN INOX. 

TEL.: 0475/61 52 22

TE KOOP: FOODAUTOMAAT FAS480/5 (BOUWJAAR 2016) + BEHUIZING 
OVER TE NEMEN. GEKOELD TOT 3°C, BETAALMOGELIJKHEDEN MUN-
TEN EN BILJETTEN (5, 10, 20€). IDEAAL VOOR SOEPEN OF DAGSCHO-

TELS. INDELING AAN TE PASSEN NAAR WENS. INTERESSE?  
STUUR EEN MAIL NAAR VANRAEMDONCKLIEN@GMAIL.COM OF  

BEL NAAR 0472/63.48.63

TE KOOP: PELMACHINE, VAATWASSER WINTERHALTER,  
STEAMER LIVENTI, KOELKASTEN INOX, WASMACHINE IPSO,  

WEEGSCHALEN …. SCHRIJVEN BUREEL BLAD ONDER NR 4010

TE KOOP: CUTTER-VULBUS-MOLEN-VAC.MACH- PRIKMACH-VAAT-
WAS-FORNUIS-STEAMER-MENGMACH- ZAAGMACH-STEAMER-

KOOKKETEL-ROOKKAST-WEEGSCHALEN- ATELIERKOELING-BASCULE-
SNIJMACH-KL.MAT…TEL:0496/613490

TE KOOP: INOX CUTTER SEYDELMANN 40 L-VAATWAS 
WINTERHALTER 640GS - INOX VULBUS REX 30 L-COMBI-STEAMER 10 

N.CONVOTHERM-KOOKKAST REICH - DIVERS SLAG.MAT…(ZAAK 
GESTOPT W.GEZ.REDENEN).INFO:0496/613490 - OF PETERCHRISTI-

AENS@TELENET.BE VOOR VOLLEDIGE LIJST.

TE KOOP: PRACHTIG SCHILDERIJ. STILLEVEN MET RUNDSVLEES VAN 
CHARLES DE NAEYER (1877 -1911 ), 150 X109 CM. PRIJS:3000 EURO - 

JOHANRITAS@YAHOO.COM OF 051/655103 OF 0472/597782  
GEINTERESSEERDEN KUNNEN FOTO OPVRAGEN VIA MAIL 

EMAIL: JOHANRITAS@YAHOO.COM

WERK 
 

GEZOCHT: KOPPEL VOOR SAMENWERKING IN BEENHOUWERIJ 
INDIEN GEWENST MET OPTIE OVERNAME 

INFO: 0477 76 09 45

ZELFSTANDIGE SLAGER ZOEKT EXTRA UREN  
REGIO WEST EN OOST – VLAANDEREN. TEL.: 0478/44 25 66

GEZOCHT: GEMOTIVEERDE SLAGER, VERANTWOORDELIJK VOOR HET 
UITBATEN VAN EEN SLAGERIJ. 5 DAGEN/WEEK, OMGEVING GENT, 

ZONDER INVESTERING. TEL: 09/231.22.76 OF 0472/35.78.12

IMMO
TE KOOP: BEENHOUWERIJ MET PARKING EN WOONST MET 3 

KAMERS, KOER, KELDER – REGIO ATH (MAFFLE) 
TEL.: 068/28 11 88

TE KOOP: INSTAPKLARE SLAGERIJ MET WOONST, RAND BRUGGE. 
LANGS DRUKKE INVALSBAAN. 

TEL.: 0470/50 50 50

TE KOOP: SLAGERIJ + WONING IN LIMBURG –  
WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN – INSTAPKLAAR. 

INFO: BEENHOUWERIJ19@GMAIL.COM

TE KOOP: GOED DRAAIENDE SLAGERIJ MET WOONST IN HARTE 
VLAAMSE ARDENNEN – PRIJS OVEREEN TE KOMEN – REGIO BRAKEL 

055/42 32 29

TE KOOP: BEENHOUWERIJ – HANDELSPAND IN ANDERLECHT – 
COMMERCIËLE LIGGING – ZEER RUIM ATELIER –  

NIEUWE VERGUNNING – ZEER INTERESSANT. 
TEL.: 0468 33 24 55

OVER TE NEMEN:  
SUCCESVOLLE KEURSLAGERIJ OVER TE NEMEN IN CENTRUM 

STEKENE, INSTAPKLAAR (DE ZAAKVOERDER IS ONVERWACHT OVER-
LEDEN), ZIE OOK WWW.KEURSLAGERIJ-BRUNO.BE 

 LUXUEUS UITGERUST IN 2010: 11 METER KOELTOOG, 3 INLOOPFRI-
GO’S EN DIEPVRIES VAN FRIGOMIL; 3 SNIJMACHINES EN 4 WEEG-
SCHALEN VAN BIZERBA; BETAALAUTOMAAT; VACUUM MACHINE; 
VERPAKKINGSMACHINE VOOR DAGSCHOTELS VAN WEBOMATIC; 
STEAMER, GEHAKTMOLEN, WORSTENMACHINE, WARME KEUKEN 
VOOR TRAITEUR ENZ. FAVV HOOGSTE ONDERSCHEIDING. PRIVATE 
PARKING VOOR 7 AUTO’S. SLAGERIJ 50 JAAR GEKEND EN HOOG 

AANGESCHREVEN IN STEKENE EN OMSTREKEN; LEVERT OOK AAN 
BROODJES- EN DELICATESSENZAKEN, RESTAURANTS, GOLFCLUB, … 

PRIJS TE BESPREKEN.  
CONTACT: FILIP.ROLLIER@TELENET.BE OF 0496 58 26 76

BEENHOUWERIJ (HANDELSFONDS) TE KOOP IN ANDERLECHT. ZEER 
RUIM MET SUPER ATELIER, INSTAP KLAAR EN EEN NIEUWE VER-

GUNNING. ZEKER EEN BEZOEK WAARD.  
INLICHTINGEN: TEL 02/ 468 33 24 55
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KALFSFILET MET SPRUITEN-
APPELSALADE

Aantal personen 4
bereidingstijd 35
Ingrediënten
500 g kalfsfilet in 4 stukken
500 g spruiten
2 appelen
1 takje rozemarijn
handvol walnoten
1 el bruine suiker
50 g boter
2 el olijfolie
peper en zout

Recept
Maak de spruitjes schoon en halveer ze. Blancheer ze kort in gezou-
ten water, laat goed uitlekken. Snijd de appelen ongeschild in plak-
ken van ongeveer 1 cm dik. Bak de uitgelekte spruitjes en appelplak-
ken in 1 el boter en 1 el olijfolie. Kruid met de rozemarijnnaaldjes, 
peper en zout. Laat onder deksel 8 minuten verder garen, roer 
regelmatig om. Hak de walnoten grof. Smelt de rest van de boter en 
bak er de walnoten in, bestrooi met de bruine suiker en bak een 
minuut verder. Bak de kalfsfilets langs beide kanten krokant in wat 
boter. Kruid met peper en zout. Serveer met de spruiten-appelsala-
de en de gekarameliseerde walnoten. Lekker met puree.

KOOL
GROENTE VAN DE MAAND 

SNELLE HUTSEPOT MET 
GEKOOKTE HAM

Aantal personen 4
bereidingstijd 30
Hutsepot is een Vlaamse klassieker waar je eindeloos mee kan 
variëren. Deze versie met spruitjes en Meesterlyck-ham is oer-
vlaams én binnen de 30 minuten klaar.

Ingrediënten
2 uien
2 teentjes knoflook
300 g knolselder
300 g spruitjes
600 g bloemige aardappelen
400 g gekookte Meesterlyck-ham (dikke plak)
1 laurierblad
1 el verse tijmblaadjes
2 el mosterd
2 el fijngehakte peterselie
1 groentebouillonblokje
boter
peper en zout

Recept
Snipper de uien en pers de lookteentjes. Schil en snijd de aard-
appelen en knolselder in blokjes. Halveer de spruiten. Bak de ui 
met de look glazig in hete boter. Voeg de aardappel- en knolsel-
derblokjes, spruitjes, laurierblad en tijm toe. Schenk er water bij 
tot alles voor de helft onder staat. Brokkel er het bouillonblokje 
bij. Breng aan de kook en zet het vuur daarna laag. Laat 20 
minuten sudderen. Snijd de ham in blokjes en bak ze goudbruin 
in hete boter. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout. 
Schep de hutspot op de borden en verdeel er de hamblokjes 
over. Werk af met de peterselie en serveer met de mosterd.
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ACTUEEL/REGIONAAL

In oktober tekende Slagerijschool Ter Groene Poorte present op 
Meat Expo. Onze leerlingen konden zich in de vakwedstrijden 
bewijzen en tonen wat ze in hun mars hebben. In totaal behaalde 
onze Slagerijschool 67 Gouden, 68 Zilveren en 29 Bronzen medail-
les in diverse disciplines. Het bewijs dat Ter Groene Poorte toon-
aangevend blijft wat betreft het aanleren van de stiel. "Met deze 
wedstrijd kunnen onze leerlingen zich een eerste keer bewijzen 
aan het publiek", vertelt Ronny Dekeyser, technisch adviseur aan 
de Slagerijschool. "Het doet ons plezier dat ze met trots de (groe-
ne) kleuren van de school verdedigen en uitpakken met innova-
tieve vleesbereidingen. Als je ziet hoeveel medailles we scoren, 
dan doet dat uiteraard heel veel deugd. "
Enthousiaste leerlingen moeten we koesteren. Zij vormen de toe-
komst en zullen er over x aantal jaar voor zorgen dat we nog 
steeds een stukje goed vlees op ons bord krijgen. "In tijden waarin 

de vleessector wat onder drukt staat, moeten we juist aantonen 
dat het ook kan met vlees en dat het publiek dat graag een stukje 
goed vlees eet nog altijd groot is." 

Ter Groene Poorte top op Meat Expo

Kom een dagje Lokeren
Het stadsmuseum van Lokeren heeft heel wat te 
bieden maar wist u dat dit statige gebouw op de 
markt de trotse bezitter is van het Nationaal 
Beenhouwersmuseum. Dit unieke beenhouwersmu-
seum laat u kennismaken met de tijd van toen. Niet 
enkel de vleeswinkel maar ook de werkplaats en de 
slachtstal zijn volledig ingericht zoals het was, begin 
vorige eeuw. Het is een nostalgische terugblik voor 
de senioren en voor de jongeren in opleiding een 
unieke confrontatie met het assortiment en de 
machines waarmee de beenhouwer, de slachter van 
toen, werkte. U kan dit stadsmuseum gratis bezoe-
ken van woensdag tot zondag tussen 14 en 17 uur 
alsook op zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur. 
Maar een daguitstap naar Lokeren is echt een aan-
rader, u kan een bezoek aan het nationaal beenhou-

wersmuseum combineren met een bezoek aan een 
melkveebedrijf, een geitenkaasmakerij, de prachtig 
gerestaureerde Heirbrugmolen, een geleid bezoek 
aan het Stadhuis gebouwd in 1761 of een wandeling 
in het Europees natuurreservaat Het Molsbroek. 
Aan u de keuze maar laat u zeker verleiden in een 
van de vele brasseries die het streekproduct van de 
Lokerse slagers, de Lokerse paardenworsten serve-
ren. Een geleid bezoek met gids aan het nationaal 
beenhouwersmuseum duurt 1,5 uur, dit arrange-
ment is betalend, meer inlichtingen kunnen aange-
vraagd worden bij het infopunt Toerisme, markt 2 te 
Lokeren of via www.lokeren.be/e-loket/toerisme/ of 
tel. 09/ 340 94 75. Lokeren, stad aan de durme heet 
u van harte welkom.
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ACTUEEL

De huidige negatieve berichtgeving over 
vlees is ook veelal ideologisch geïnspireerd 
en wetenschappelijke gegevens worden 
selectief of zelfs foutief voorgesteld. Zo 
wordt nu ook de Week van de Steak-Friet 
als niets minder dan regelrechte blasfemie 
aangezien en wordt er zelfs gepleit voor 
een ‘sin tax’, waarbij vlees belast dient te 
worden om verder onheil te vermijden. 
Boetedoening, zeg maar.

Met andere woorden, het concept vlees 
wordt in een binair keurslijf van goed ver-
sus kwaad gewrongen, een moralistisch 
systeem waarbij nuance en wetenschap-
pelijke onderbouwing vaak ver te zoeken 
zijn. Hier zijn een aantal redenen voor, die 
voor een groot deel maatschappelijk van 
aard zijn en passen in de huidige tijdsgeest, 
maar waarbij de nutritionele rationale 
zeker niet de meest doorslaggevende is.

ONGEËVENAARD
We lijken te vergeten dat het in essentie 
nog steeds om een levensmiddel gaat dat 
al sinds het begin der tijden door de mens 
wordt geconsumeerd en bovendien nutri-
tioneel heel wat te bieden heeft. Het 
gevaar bestaat dat sommige mensen 
meegesleept worden in een reductionis-
tisch en ideologisch wereldbeeld waarbij 
vlees koste wat het kost vermeden moet 
worden. Omdat dierlijke producten net 
ongeëvenaard zijn in hun nutriëntdicht-
heid en -spectrum is het geen evidentie 

om vlees zomaar te vervangen door uit-
sluitend plantaardige producten. Wanneer 
deze ‘robuustheidsfactor’ uit de maaltijd 
wordt geschrapt, brengt dit risico’s met 
zich mee, in het bijzonder voor kwetsbare 
groepen met specifieke behoeften, zoals 
zwangere vrouwen, baby’s, peuters, kin-
deren, adolescenten en bejaarden.

Precies daarom moeten veganistische dië-
ten met veel zorg worden opgebouwd, 
onder meer om voldoende eiwitkwaliteit 
te garanderen, en bovendien gecomple-
menteerd worden met een aantal micro-
nutriënten. Is het niet bizar dat een 
natuurlijk product als vlees wordt 
geschrapt uit zorg voor een gezondere 
voeding en dat men dan zijn toevlucht 
moet nemen tot supplementen?

OMNIVOREN
Bepaalde pediatrische verenigingen, zoals 
bijvoorbeeld het Duitse Pädiatrie und 
Ernährungswissenschaft, raden dan ook 
sterk af om vlees te weren tijdens perio-
des van intense groei en ontwikkeling. 
Klinische rapporten van pediaters wijzen 
veelvuldig op het niet te verwaarlozen 
gevaar voor ondervoeding, groeiachter-
stand en gebrekkige cognitieve ontwikke-
ling. Er circuleert ook een veelheid aan 
wetenschappelijke studies waarbij ver-
scheidene nutriëntgebreken worden 
beschreven in veganistische populaties, in 
het bijzonder wanneer deze vergeleken 

worden met omnivoren. Het betreft niet 
alleen vitamine B12 (uitsluitend te vinden 
in dierlijke producten), ijzer, jood, en 
bepaalde essentiële langketenige vetzu-
ren (EPA, DHA), maar ook het gevaar op 
suboptimale niveaus aan creatine, taurine, 
carnosine, selenium, zink, aminozuren en 
een reeks aan vitamines.

Is het niet bizar dat een natuurlijk product 
als vlees wordt geschrapt uit zorg voor een 
gezondere voeding en dat men dan zijn 
toevlucht moet nemen tot supplementen?

Samenvattend, wanneer mensen de stig-
matisering van vlees als absoluut begin-
nen te beschouwen, kunnen ze geneigd 
zijn om een waardevol levensmiddel 
zomaar uit hun eetpakket te schrappen. 
Op deze wijze nemen ze onnodige risico’s. 
Het is alarmerend te moeten vaststellen 
dat in een welgesteld land als België 
ondervoeding ontstaat door vermijdbaar 
gedrag, waarbij in het bijzonder kinderen 
zorgwekkende deficiënties kunnen ont-
wikkelen. En dit niet door economische 
problemen maar door de ideologische 
keuzes van hun ouders. Het wordt hoog-
dringend om gezonde maaltijden opnieuw 
holistisch te bekijken en de echte boos-
doeners die typisch zijn voor het westerse 
junk-dieet te gaan aanpakken in plaats 
van een waardevol levensmiddel te bela-
den met alle zonden van Israël.

“STOP MET VLEES TE VERKETTEREN”
VERSCHENEN IN HET LAATSTE NIEUWS 12 NOVEMBER 2018

Na kritiek op Week van de Steak-Friet pleiten professoren voor nuance

VOEDING & BEWEGING Ondanks het feit dat vlees evolutionair en historisch van enorm belang is geweest voor de 
mens, en ook op die manier steeds naar waarde werd geschat, lijkt dit imago in het hedendaagse westerse discours 
helemaal op zijn kop te worden gezet. Vlees wordt voorgesteld als iets dat ziekte brengt, de planeet vernietigt en 

dierenleed veroorzaakt. Hoog tijd voor nuance, vinden professoren Frédéric Leroy (Voedingsbiotechnologie, VUB), 
Stefaan De Smet (Dierlijke Productie, UGent) en Ilse Fraeye (Vleeswarentechnologie, KU Leuven).
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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

Brugse Ham
Jambon de Bruges
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1. GEVULDE KALFSROLLADE MET 
PISTACHENOTEN, ROZIJNEN EN 
BOSCHAMPIGNONS 

GRONDSTOFFEN1 kg kalfslapjes 
10 sneetjes Gandaham
krimpfolie
1 st. KOOKZAKKEN 300x400

Voor farce:
500 g gekruid gevogelte gehakt
25 g pistachenoten (PISTACHES 
APOLLO)
Allergenen: noten
25 g rozijnen
100 g gebakken boschampignons in fijne 
plakjes
15 ml Mandarine Napoleon of Grand 
Marnier

TRENDY FEESTGERECHTEN 
Rollades in een feestelijk jasje

TECHNISCH ARTIKEL

Kerst en Nieuwjaar mogen dan wel de donkerste dagen van het 
jaar zijn, voor de liefhebbers van lekker eten en drinken is het de 
mooiste periode van het jaar. Lekker warm en gezellig met de 
familie of met vrienden rond een feestelijk gedekte tafel zitten, geeft 
ons intense momenten die het leven kleuren. 
Een opportuniteit, ook voor de ambachtelijke beenhouwer, om het 
beste van zijn kunnen aan zijn klanten aan te bieden. Klassiekers, 
maar ook nieuwere - zeg maar trendy - producten die de warme 
sfeer van deze periode van het jaar onderstrepen, versieren de 
toonbanken. Idealiter zijn dat maaltijdcomponenten die ruim op 
voorhand in de beenhouwerij bereid worden en die op het moment 
van het feest door de gastvrouw/gastheer op een eenvoudige manier 
tot een attractief gerecht omgetoverd kunnen worden. 
Omdat het op deze culinaire topdagen iets meer mag zijn, kozen 
wij voor kalfsvlees, kalkoen - om bij de kersttraditie te blijven - , 
parelhoen en zwartpootkip. 
Wij kozen voor rollades opgewerkt met een fijne farce op basis van 
kalfsgehakt of gevogeltegehakt, wilde boschampignons, rozijnen, 
pistaches, een geutje wijn of likeur, rijkelijk geparfumeerd met 
de lekkerste kruiden en zelfs voor een recept met ganzenlever en 
eventueel enkele sneetjes (echte) truffel.
Rollades, in een feestelijk jasje!
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REDACTIE EN FOTO’S: EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK - KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK - R & D PILOOT REJO
MARIO CRETEUR – TECHNICAL ADVISOR REJO / BERTRAND VANDE GINSTE - ERE VAKLERAAR SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL - DIKSMUIDE

INGREDIËNTEN (per kg) 
50 g PISTACHES APOLLO 
Allergenen: noten
20 g KIPKRUIDEN EXTRA MZ APOLLO
Allergenen: selderij, mosterd

BEREIDING

Alle grondstoffen en ingrediënten volgens 
het recept juist afwegen.

Gekruid gevogelte gehakt PISTACHES 
APOLLO, rozijnen en fijne plakjes gebakken 
boschampignons samen mengen.

Parfumeren met Mandarine Napoleon of 
Grand Marnier.

Meng alle ingrediënten voor de farce.

Leg de Gandaham open op de krimpfolie.

Schik de kalfslapjes er bovenop. 

Kruiden met KIPKRUIDEN EXTRA MZ 
APOLLO.

Verdeel de farce gelijkmatig in het midden 
van de kalfslapjes en druk aan.

Strak dichtrollen. Vouw de uiteinden van 
de krimpfolie naar binnen.
Wikkel de rollade nog eens in de breedte in 
krimpfolie.

Vacuümeer in KRIMPZAK 300 x 400.

Gaar in steamer op 74 °C tot kerntempera-
tuur van 68 °C.

Bordpresentatie: Gevulde kalfsrollade met 
pistachenoten, rozijnen en boschampig-
nons. 

Alternatief-tip!
Als feestelijk gerecht gecombineerd met 
Diane saus, witloof en aardappelpuree.
Voor de saus vermeng de PORTOSAUS 
CULINAIR en de JUSSAUS CUL.

2. MET SPEK GEBARDEERDE 
KALKOENFILET - VEENBESSEN EN 
ROZIJNEN 

GRONDSTOFFEN
1 kg kalkoenfilet in lapjes gesneden 
200 g gerookt spek in fijne sneetjes 
krimpfolie
1 st. KOOKZAKKEN 300x400

Voor de farce:
500 g gekruid gevogelte gehakt
30 g gedroogde veenbessen
50 g rozijnen 
15 g pistachenoten (PISTACHES APOLLO)
Allergenen: noten

INGREDIËNTEN (per kg) 
30 g PISTACHES APOLLO 
Allergenen: noten
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TECHNISCH ARTIKEL

20 g KIPKRUIDEN EXTRA MZ APOLLO 
Allergenen: selderij, mosterd
10 g BROWNING BAKOVEN APOLLO

BEREIDING

Alle grondstoffen en ingrediënten volgens 
het recept juist afwegen.

Gekruid gevogelte gehakt, pistachenoten 
(PISTACHES APOLLO), rozijnen en 
gedroogde veenbessen samen mengen.

Meng alle ingrediënten voor de farce.

Snij de kalkoenfilet in sneetjes.

De rekfolie met BROWNING BAKOVEN 
bestrooien.

Leg de sneetjes spek open op de krimpfo-
lie.

Schik de kalkoenlapjes er bovenop.

Kruiden met KIPKRUIDEN EXTRA MZ 
APOLLO.

Verdeel de farce gelijkmatig in het midden 
van de kalkoenlapjes en druk aan.

Strak dichtrollen en vouw de uiteinden van 
de krimpfolie naar binnen.
Wikkel de rollade nog eens in de breedte in 
krimpfolie.

Vacuümeer in KRIMPZAK 300x400.

Gaar in steamer op 74 °C tot kerntempera-
tuur van 68 °C.

3. KALKOENROLLETJE MET GANDAHAM 
EN GANZENLEVER 

GRONDSTOFFEN
10 mooie blaadjes van groene kool 
(savooikool) geblancheerd
1 kg kalkoenfilet in lapjes gesneden
10 sneetjes Gandaham
200 g ganzenlever in grove plakken 
gesneden
krimpfolie
1 st. KOOKZAKKEN 300x400

INGREDIËNTEN (per kg)
20 g KIPKRUIDEN EXTRA MZ APOLLO
Allergenen: selderij, mosterd

BEREIDING

Nerven van de koolbladen wegsnijden.

Koolbladen blancheren.
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TECHNISCH ARTIKEL

In ijswater frissen.

Alle voorbereide grondstoffen en ingredi-
enten volgens het recept juist afwegen.

Kalkoenfilet in lapjes snijden.

Beleg de groene kool met de kalkoenlapjes 
op de krimpfolie.

Schik de sneetjes Gandaham op kalkoen-
lapjes.

Beleg met de gesneden ganzenlever.

Strak dichtrollen en vouw de uiteinden van 
de krimpfolie naar binnen.
Wikkel de rollade nog eens in de breedte in 
krimpfolie.

Vacuümeer in KRIMPZAK 300x400.

Gaar in steamer op 74 °C tot kerntempera-
tuur van 68 °C.

Bordpresentatie: Kalkoenrolletje met 
Gandaham en ganzenlever.

Alternatief-tip!
Als feestelijk gerecht gecombineerd met 
een saus, witloof en seizoengroenten.
Kruid het witloof met het ZEEZOUT GROF 
APOLLO, NOOTMUSKAAT GEMALEN 
APOLLO, PEPER WIT GEM. Vermeng het 
appelsiensap met de FRUITMARINADE. 
Verdeel het witloof over een vacuüm kook-
zak en verdeel het vocht in de zak, vacuü-
meer en gaar met stoom op 96°C gedu-
rende een 25tal min, koel snel terug en 
stockeer.
Eventueel kunnen nog stukjes natuurtruf-
fel toegevoegd worden. Maar dat maakt 
het geheel wel prijziger.

4. GEVULDE PARELHOENFILET MET 
BOSCHAMPIGNONS EN PORTOWIJN 

GRONDSTOFFEN
10 st parelhoenfilet 
krimpfolie
1 st KOOKZAKKEN 300x400

Voor de farce:
500 g gekruid gevogeltegehakt
150 g aangestoofde boschampignons
25 g portowijn
20 g GROENTENMIX GROF 

INGREDIËNTEN (per kg)
40 g GROENTNMIX GROF
20 g KIPKRUIDEN EXTRA MZ APOLLO 
Allergenen: selderij, mosterd, sesam

BEREIDING

Snij de parelhoenfilets open (vries eventu-
eel lichtjes aan om mooie dunne schijfjes 
te kunnen snijden). 

Alle voorbereide grondstoffen en ingredi-
enten volgens het recept juist afwegen.
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GROENTENMIX GROF en aangestoofde 
boschampignons bijvoegen.

Parfumeren met portowijn.

Meng alle ingrediënten voor de farce.

Bestrooi krimpfolie met KRUIDENMIX 
EXTRA en leg de parelhoen filets open.

Vul op met farce. 
Kruid geheel met KRUIDENMIX EXTRA.

Strak dichtrollen en vouw de uiteinden van 
de krimpfolie naar binnen.
Wikkel de rollade nog eens in de breedte 
in krimpfolie.

Vacuümeren in KRIMPZAK 300x400.

Gaar in steamer op 74 °C tot kerntempera-
tuur van 68 °C.

Bordpresentatie: Gevulde parelhoenfilet 
met boschampignons en portowijn.

Alternatief-tip!
Als feestelijk gerecht gecombineerd met 
fijne champagnesaus en een groentenkrui-
meltaart.
Stoof in de boter de seizoensgroenten en 
breng eventueel op smaak met peper en 
zout, schep over in een gastrobak. Bedek 
met de aardappelschijfjes. Maak van de 
bloem, boter, PAN ORIENTAL CRUMBMIX, 
DIPPER PARMEZAANS Apollo, MOSTERD 
BREUGEL een kruimelmengsel en verdeel 
over de groenteschotel. Bak in een combi-
steamer (RATIONAL: modus 'groenten' 
ovenproducten 20 minuten) tot de aard-
appelen gaar zijn, koel snel terug.
Voor de saus: vermeng de room, cognac, 
JUSSAUS CUL en de VEENBESSENMIX. 

5. SUPREME EN BOUT VAN 
ZWARTPOOTKIP GEVULD MET 
GEVOGELTEGEHAKT, 
BOSCHAMPIGNONS EN ROZIJNEN

GRONDSTOFFEN
5 st. zwartpootkip 
Krimpfolie 

1 st KOOKZAKKEN 300x400

Voor de farce
500 g gekruid gevogeltegehakt
150 g aangestoofde boschampignons
50 g rozijnen 
15 g pistachenoten (PISTACHES 
APOLLO)

INGREDIËNTEN (per kg)
30 g PISTACHES APOLLO
Allergenen: noten
15 g BROWNING BAKOVEN APOLLO
KIPKRUIDEN EXOTIQUE APOLLO 
Allergenen: mosterd, selderij

BEREIDING

Kippenvleugeltje, borstbeen en opperarm-
been verwijderen (uitpijpen).

Snij de borstfilet (suprême) open.

Kuit- en dijbeen verwijderen (uitpijpen).

Alle voorbereide grondstoffen en ingredi-
enten volgens het recept juist afwegen.
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Voeg de aangestoofde boschampignons, 
rozijnen en pistachenoten bij het gekruid. 
gevogeltegehakt.

Meng alle ingrediënten voor de farce.

Bestrooi het vlees met KIPKRIDEN 
EXOTIQUE.

Vul de opengesneden borstfilet (suprême) 
met farce.

Vul de uitgepijpte bout met farce.

Bestrooi krimpfolie met BROWNIG 
BAKOVEN.

Wikkel de borstfilet (suprême) met farce 
in krimpfolie.

De borstfilet (suprême) met farce dichtrol-
len en vouw de uiteinden van de krimpfo-
lie naar binnen.
Wikkel alles nog eens in de breedte in 
krimpfolie.

De opgevulde bout dichtrollen en vouw de 
uiteinden van de krimpfolie naar binnen.
Wikkel alles nog eens in de breedte in 
krimpfolie.
Vacuümeer in krimpzak 300x400. 
Gaar in steamer op 74 °C tot kerntempera-
tuur van 68 °C.

Tip: ongeopend kunnen de bereide rolla-
des, mits respect van de koudeketen, 
enkele weken bewaard worden.

Bordpresentatie

Alternatief-tip!:
Als feestelijk gerecht gecombineerd met … 
saus, aardappeltaart, perzik met bosbes-
sen en boschampignons.

Bekijk de instructiefilmpjes op: 
www.bb-bb.be

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
HTvloer isdaarnaastookbestand 
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



TASTY ENERGY
RECEPTEN VAN VERSTEGEN

POMPOENSOEP MET RODE 
CURRY EN VLEUGJE KOKOS
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Recept voor 20 personen
INGREDIENTEN
4 l Kippenbouillon
½ LKokosmelk
1.5 kg Pompoenvlees
½ lGehakte tomaat
250 g Ui
250 g Kumar’s Red Curry
Vetstof (boter/ kokosolie/ arachideolie/sojaolie)

Mogelijke garnituren om te verfijnen tot maaltijd-
soep:
Geblancheerde erwtjes
Pijpajuin
Geblancheerde aspergetopjes
Stukjes gebakken kippenwit of gebakken scampi 
/visrestjes
Gebakken champignons
Snap peas geblancheerd

BEREIDINGSWIJZE
Stoof de ui en pompoen aan in vetstof (boter/ 
kokosolie/ arachideolie/sojaolie) Geen olijfolie, 
die is niet passend van smaak. Voeg de bouillon/ 
tomaat/ kokosmelk en Red Curry toe. Laat 20 min. 
zachtjes sudderen. Mix mooi glad. Werk af met de 
gewenste garnituren.

RECEPTEN

Weetjes
Pompoen Is een supergezonde groente/vol 
vitamine A/waarschijnlijk de goedkoopste 

superfood/topbron van vitaminen en mineralen 
/ook bekend als brainfood en krachtvoer voor 

het denkvermogen.

Gember:
Red Curry is rijk aan verse gember

Bevat magnesium/kalium
Goed voor spijsvertering

Versnelt het metabolisme, versnelt afbraak 
van vetten.



RIJKE GROENTEWOK 
‘CHINATOWN’ TAKOYAKI SPIES

RECEPTEN

Recept voor 20 personen
INGREDIENTEN
1 kg Spitskool
1 kg Paksoi
1 kg Mange tout
1 kg Champignons ( shiitake of kastanje)  
1 kg Sojascheuten
1 kg Bimi
120 gVerstegen World Grill Chinatown 
2.5 kg Brochettes van kalkoen of kalkoenreepjes
Verstegen Spicemix del Mondo Takoyaki
Verstegen Sambal Oelek
Arachideolie of kokosolie
Je kan de wok verrijken met sojasaus en sesamolie.

BEREIDINGSWIJZE
Bak de kalkoenreepjes in olie met de Spicemix del 
Mondo Takoyaki. Bak de groentjes met de World Grill 
Chinatown. Dien op met sojasaus en Sambal Oelek. 

Sesamolie
Basis Omega 6 en vitaminen B6, heeft positieve 

werking op de psyche. Goed voor de lever en 
zo ook de huid. Haalt gifstoffen uit het lichaam.

Voor wie graag licht eet maar toch 
wat noedels mist, voeg voor de 
klanten indien gewenst extra 
gekookte sobanoedels toe. Deze 
zijn op basis van boekweit en beter 
verteerbaar en zeker zo lekker als 
klassieke pasta. Wilde rijst en oer-
granen kunnen uiteraard ook.
Wat extra gember verrijkt de wok 
met een energieboost en pit.

BIMI
Nieuwe groente, ontstaan uit het 

huwelijk tussen broccoli en Chinese 

groene kool = supergroente door 

hoog gehalte aan gezonde voedings-

stoffen vitamine C, B6 & E, zink, 

omega 6, gezonde vetzuren. 
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RECEPTENRECEPTEN

Greek salad met 
spicy rode biet 

recept voor 20 personen
Pimp voor extra boost met geroosterde pompoen-
pitten of pijnboompitten en/of cashewnoten

INGREDIENTEN
2.5 kg Fetakaas (blokjes of verkruimeld)
1 kg Rode biet gekookt en gemarineerd of gefer-
menteerd
1 kg Aperitieftomaatjes
250 gRode ui in snippers
1 kg Paprika rood/ groen: blokjes of snippers
½ kg Komkommer schijfjes of bolletjes
Zwarte olijven of kalamata olijven
Romanesco of sucrine (romeinse mini sla)
Olijfolie
Verstegen Spicemix del Mondo Sirtaki
Verstegen Ediks Mild Vinegar Orange
Verstegen Kaneel 
Verstegen Steranijs 
Verstegen Fruit Pepper Orange 

BEREIDINGSWIJZE
Snij de gemarineerde rode biet in reep-
jes of fijne schijfjes. Verdeel over borden 
of een decoratieve grote schotel. Garneer 
met de romanesco, olijven en komkommer. 
Verdeel de feta en de aperitieftomaatjes. 
Kruid af met de Spicemix del Mondo 
Sirtaki en meng de bietmarinade met 
wat olijfolie en verdeel over de schotel 
of serveer apart.

Dien op met een spicy gazpacho of 
tomatensap met Fruit Pepper Orange.

Rode biet en gezondheid
Rode biet is een echte gezondheidsbom en sterke 

antioxidant. Stimuleert de doorbloeding van de 
hersenen, verbetert de sportprestaties. Verbetert 

cognitieve functie (reactietijd).

Fetakaas: echte feta is van Griekse bodem en is 
enkel op basis van geitenmelk en schapenmelk. 
Rijke bron van magnesium (goed voor spierop-

bouw en tegen vermoeidheid) en gemakkelijker te 
verteren dan kazen op basis van koemelk.

Rode biet marineren of fermenteren
Marinade:
1 kg Rode biet
12 g Zeezout
40 g Verstegen Ediks Mild Vinegar Orange of Ediks 
Mild Vinegar Tarragon3 Verstegen Kaneel heel 1 Verstegen Steranijs 

Voor fermentatie voeg je 40 g water toe. Laat alles 
onder vacuüm fermenteren gedurende 7 dagen.
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DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

22/10/18 Aalst : infoavond I.Claeys

23/10/18 FAVV : raadgevend Comité J.-L. Pottier

23/10/18 info Saveurs & Métiers Ph. Bouillon, C. Vos

25/10/18 NSZ: overlegvergadering I.Claeys, J.-L. Pottier, 
J.Cuypers

5/11/18 Grobbendonk: infoavond I.Claeys, C.Vos

6/11/18 Terv Groene Poorte: opening Europees  
technisch- en beroepsonderwijs I.Claeys

7/11/18 AHOVOKS: 
Beroepskwalificatie "de  culinaire slager" I.Claeys, F. Vercruyssen

8/11/18 VLAM : sectorvergadering rund C. Vos

12/11/18 Syntra Ieper I.Claeys

FAMILIEHOEKJE

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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 19 NOVEMBER 2018 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
15/10/18 tot 21/10/18
22/10/18 tot 28/10/18
29/10/18 tot 4/11/18
5/11/18 tot 11/11/18

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 6,18 en + € 7,90 en + € 3,66 en +

 2  € 5,55 tot minder dan € 6,18  € 6,77 tot minder dan € 7,90  € 3,21 tot minder dan € 3,66 

 3  € 4,35 tot minder dan € 5,55 €5,99 tot minder dan € 6,77  € 2,69 tot minder dan € 3,21 

 4  € 3,50 tot minder dan € 4,35 € 5,51 tot minder dan € 5,99 € 2,45 tot minder dan €2,69

 5 minder dan € 3,50 minder dan € 5,51 minder dan € 2,45

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,11 en +

 2 € 1,99 tot minder dan € 2,11

 3 minder dan € 1,99

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?
18-11-2018

MIS KONINKLIJKE CORPORATIE 
BRUSSEL, 11U30 BASILIEK VAN 
KOEKELBERG

23-11-2018
60STE VERJAARDAG VAN DE
KONINKLIJKE CORPORATIE VAN 
SAINT – HUBERT

23-11-2018 PROVINCIAAL FEEST 
OOST-VLAANDEREN 

13-01-2019 DINER KONINKLIJKE CORPORATIE 
BRUSSEL IN DE WAERBOOM

27-01-2019 SLAGERSFEEST AALST

23-03-2019 BANKET SLAGERSBOND ZUID-WEST 
REGIO KORTRIJK-HARELBEKE

ACTIVITEITENKALENDER

OVERLIJDENS

De Koninklijke Antwerpse Beenhouwersbond meldt 
ons het overlijden van de heer August Jonkers, 

stichter van de Clubslagers.

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te 
melden van mevrouw Yvette Foré, echtgenote van 
de heer Daniël Bonvin, gewezen bestuurslid van 
het syndicaat der beenhouwers van Moeskroen.

Uit Antwerpen vernemen wij het overlijden van de 
heer Fons Beyens, vader van de heer Jan Beyens, 

lid van de Koninklijke Antwerpse 
Beenhouwersbond.

Fons Beyens was mede-stichter van de 
Clubslagers.

Uit Poperingen vernemen wij het overlijden van de 
heer Georges FERRAND, gewezen sectretaris van 

het Beenhouwerssyndicaat Poperingen

De redactie van “De Belgische Beenhouwerij” 
biedt de achtbare families haar oprechte deelne-

ming aan in de diepe rouw die hen treft. 

GEBOORTEN

Onze medewerkster Marianne Vos is de fiere oma 
geworden van Mil.

De redactie van “De Belgische Beenhouwerij” 
wenst haar proficiat.

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN
ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 
13/01/2019. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 

KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR DIT 
BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT TE ZIJN 
VOOR 01/01/2019. TEKSTEN DIE NA DIE DATUM 

TOEKOMEN, WORDEN VERSCHOVEN 
NAAR DE UITGAVE VAN FEBRUARI 2018.

AANGEKONDIGDE CONTROLES FAVV

nov/18 BRU Woluwe

feb/19 WVL Brugse rand (8200 en 8310)

april/19 OVB Zottegem

mei/19 ANT Mechelen






