INFORMATIEF

XI. TOEPASSINGSMODALITEITEN
(WIJZIGING 3°)
1° De forfaitaire grondslagen van aanslag
zijn slechts toepasselijk ten aanzien van de
slagers die hun vlees of hun waren aankopen op de regelmatige markt en die hun
bedrijf in normale omstandigheden uitbaten.

ring belast worden tegen het btw-tarief dat
geldt voor de geleverde goederen (6 % of
21 %).

vlees. In dit geval kunnen, op vraag van de
betrokken slager, individuele forfaitaire
grondslagen van aanslag door de administratie worden vastgesteld.

Voor de restaurant- en cateringdiensten
met uitsluiting van het verschaffen van
dranken, is het tarief van 12 % van toepassing. Dranken die het voorwerp zijn van een
dienst als bedoeld in artikel 18, § 1, tweede
lid, 11°, van het Btw-Wetboek zijn zonder
onderscheid onderworpen aan het normale
btw-tarief van 21 %.

3° De handeling verricht door een slager op
bijvoorbeeld een jaarmarkt of braderie, kan
onder bepaalde voorwaarden worden
beschouwd als een eenvoudige levering
van spijzen en dranken (en dus niet als een
restaurant- of cateringdienst).

De slager wordt geacht zijn bedrijf niet in
normale omstandigheden uit te baten:
a) wanneer hij bij zijn leveringen brutomarges toepast die minstens 10 % hoger liggen
dan die welke in de onderhavige forfaitaire
regeling als maatstaf werden genomen
b) wanneer hij als traiteur tussenbeide komt
bij het tafeldienen van spijzen of dranken.
Slechts in uitzonderlijke gevallen, en mits
voorafgaandelijke toestemming van de
bevoegde dienstleider van het centrum
KMO-Beheer, kan van het bepaalde onder b
worden afgeweken.

In de circulaire van 06.11.2017 nr. 2017/C/70
betreffende het geregistreerde kassasysteem wordt een commentaar verstrekt op
de toepassingsvoorwaarden van de verplichting, voor btw belastingplichtigen die
restaurant- en cateringdiensten verrichten,
om te beschikken over een geregistreerd
kassasysteem zoals voorzien in artikel 21bis
van het koninklijk besluit nr. 1.
Voor het onderscheid tussen leveringen en
restaurant- en cateringdiensten wordt dan
ook verwezen naar het nr. 2.5.2. e.v. van
voormelde circulaire.
Indien aan de voorwaarden inzake levering
wordt voldaan, moeten de spijzen en/of
dranken die het voorwerp zijn van de leve-

2° De forfaitaire regeling is niet van toepassing op slagers die in 2020 schapen- of
lamsvlees hebben ingekocht voor een
bedrag dat hoger is dan 15 % van hun totale
inkopen of invoeren van vers of bevroren

Er wordt opgemerkt dat wanneer ingevolge
de restaurant- en cateringdiensten het
geregistreerd kassasysteem verplicht wordt
(drempeloverschrijding), het forfait niet
langer meer kan genoten worden. Dat is
overigens ook het geval wanneer het geregistreerd kassasysteem vrijwillig gebruikt
wordt.
De volledige tekst van het voorlopig
BTW-forfait 2021 en het berekeningsblad kan u terugvinden op onze website in de ledenpagina’s in de rubriek
(Nieuws) (bericht van 05/02/2021).
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Maak er met Valentijn
eens iets speciaals van

We kunnen dit jaar niet genieten van een heerlijk Valentijnsmenu in ons
favoriete restaurant. Dat wil niet zeggen dat we het thuis
niet gezellig kunnen maken. Geef je toonbank een Valentijnslook
en biedt je klanten eens wat hartjes aan ...
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REGLEMENT en INSCHRIJVINGSFORMULIER NATIONALE
VAKWEDSTRIJDEN VOOR LEERLING BEENHOUWERS,
SPEKSLAGERS EN TRAITEURS - JUNIORCUP 2021
Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM

REGLEMENT
1. INRICHTING EN DOEL
Ter gelegenheid van Meat Expo 2021 organiseert Meat Expo,
onder de auspiciën en met de medewerking van de Landsbond
der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België, parallel
met de Nationale Vakwedstrijden EUROBEEF 2021, een wedstrijd
in voor jongeren onder de 25 jaar die een opleiding volgen van
beenhouwer-spekslager.
2. DATA VAN DE VAKWEDSTRIJDEN
De JUNIORCUP 2021 zal plaatsvinden op zondag 26 september
2021.
3. DEELNAME
Alle leerlingen die de opleiding volgen van beenhouwers – spekslagers, zowel leden als niet-leden van de Juniorclub. Leerlingen
die geen lid van de Juniorclub zijn kunnen zich vrijblijvend
inschrijven. De maximum leeftijd voor deelname is vastgesteld
op 25 jaar.
4. INSCHRIJVINGSRECHT
De inschrijvingsprijs bedraagt €7 voor leden van de Juniorclub.
Aansluiten bij de Juniorclub van de Landsbond kost € 18 per jaar.
U ontvangt naast korting op de inschrijvingsprijs alle nummers
van de Belgische Beenhouwerij van het schooljaar waarin je
inschrijft.
De inschrijvingsprijs bedraagt € 14 voor niet-leden van de
Juniorclub.
Scholen kunnen ook in groep inschrijven. Bij inschrijving met
min. 40 producten bedraagt de inschrijvingsprijs € 5/per product. Dit inschrijvingsrecht wordt door Kortrijk Xpo (in opdracht
van de organisatie Meat Expo) aan de leerling aangerekend.
Het inschrijvingsrecht is betaalbaar op het ogenblik van ontvangst van de factuur van Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216,
8500 Kortrijk, door overschrijving op een bankrekening van
Kortrijk Xpo, met vermelding van het factuurnummer en van de
naam van de deelnemer. Bij eventuele niet-deelname wordt dit
inschrijvingsgeld NIET TERUGBETAALD.
De deelnemer ontvangt binnen de 8 dagen na betaling een
bevestiging van inschrijving van Meat Expo. Indien u dit bericht
niet ontvangt dient u zelf binnen de 8 dagen contact op te
nemen met Meat Expo.
5. INSCHRIJVING
De deelnemers schrijven rechtstreeks in, door middel van het
inschrijvingsformulier, waarop zij ook de correcte benaming van
de schotel(s) en/of product(en) dienen te vermelden.

De producten kunnen UITSLUITEND worden ingezonden op
naam van de deelnemer, met duidelijke vermelding van de
school.
Na het sluiten van de inschrijvingstermijn ontvangen de deelnemers, voor zoverre de facturen werden voldaan:
1. de nodige deelnemingsdocumenten
2. de kaartjes, die zij aan de schotel(s) en/of product(en) moeten
hechten
3. de praktische richtlijnen
4. een bevestiging van inschrijving
Scholen kunnen ook in groep inschrijven. Bij inschrijving met
min. 40 producten bedraagt de inschrijvingsprijs € 5/per product.
De uiterste inschrijvingsdatum is 15 JUNI 2021.
6. RUBRIEKEN
Rubriek 1: schotels vers vlees zoals bijvoorbeeld gebruiksklare
Teppanyaki, fondue, steengrill, wok etc.
Rubriek 2: schotels op basis van vleesproducten zoals bijvoorbeeld tapasschotel, aperitiefschotel etc
Rubriek 3: ambachtelijke kookham gehele kookham zonder
been, gebraiseerde ham of gebakken ham
Rubriek 4: ambachtelijke gezouten ham rauwe ham zonder
been, al dan niet gerookt
Rubriek 5: ambachtelijk gezouten vleeswaren zoals nootham,
Cobourg, filet de Saxe, bacon, buikspek en rookvlees met uitzondering van ham
Rubriek 6: ambachtelijke vleesproducten met uitzondering
van Parijse worst met een diameter van minstens
75 mm. alle vleesproducten zoals kookworsten,
vlees- brood, pastrami, … met uitzondering van
vleesproducten in rubriek 7.8.9.10.11
Rubriek 7: ambachtelijk vleesproduct op basis van lever
Rubriek 8 : ambachtelijke droge worst (gerookt of niet
gerookt) met uitzondering van salami met een diameter van minstens 75 mm.
Rubriek 9: ambachtelijk vleesproduct op basis van bloed.
Rubriek 10: ambachtelijk vleesproduct op basis van gevogelte
(zowel gedroogde, gezouten of verhitte producten)
Rubriek 11: geleibereidingen
Rubriek 12 : dagschotels op basis van vlees waarin een streekproduct verwerkt wordt. Het streekproduct moet
vermeld worden op ingrediëntenlijst en gepresenteerd worden zoals het in de winkel aangeboden
wordt.
De schotels en de producten moeten voldoen aan de eisen van
de huidige geldende Belgische wetgeving.
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Zij moeten door de deelnemers persoonlijk op ambachtelijke
wijze vervaardigd zijn. De schotels en de producten blijven
eigendom van de deelnemers, voor zover zij worden afgehaald
binnen de vastgestelde termijn.
Rubrieken 1, 2,
De afmetingen van de schotels mogen maximaal 75 cm x 120 cm
bedragen. De deelnemer dient er voor te zorgen dat elke schotel
ook na de aflevering, gemakkelijk verplaatsbaar blijft (voor delicate schotels dient eventueel een onderstel voorzien, zodanig
dat de schotel met het onderstel tentoongesteld kan worden).
Het maximale gewicht wordt vastgelegd op 40 kg. Ter plaatse
bestaat de mogelijkheid om aan de schotels eventueel kleine
herstellingen uit te voeren.
Rubriek 12
Bij elke schotel in deze rubrieken, dient een kleine afzonderlijke
proefportie (wegwerpverpakking) voorzien, die de jury’s (4
leden) moeten toelaten de smaak van de hoofdbestanddelen te
beoordelen. Garnituren dienen niet voor te komen op de proefportie.
Onder hoofdbestanddelen wordt verstaan : het vlees, gevogelte,
vis of ander hoofdelement, de eventuele bijkomende elementen,
zoals mousse, aspic, vullingen… en de erbij horende saus(en).
Rubrieken 3 tot en met 11
De vleesproducten in deze rubriek moeten als een volledig product aangeboden worden, dus NIET DOORGESNEDEN EN NIET
AANGESNEDEN. Met uitzondering van terrines, zullen de vleeswaren door de organisatoren op neutrale dienbladen geplaatst
worden.
7. AANTAL INZENDINGEN
Er kan deelgenomen worden in één, in meerdere of in elk van de
rubrieken, telkens met 1 schotels of product per rubriek.
8. BEOORDELING
De beoordeling van elke rubriek gebeurt door een jury samengesteld uit 4 leden.
Een onafhankelijke commissaris volgt permanent de jurywerkzaamheden en waakt over het regelmatig verloop van de wedstrijd. De werkzaamheden van de jury’s worden gecoördineerd
door een voorzitter.
In geval van twijfel of voor alle punten die niet zouden voorzien
zijn in het Reglement, zal de voorzitter soeverein beslissen.
De schotels en producten komen pas bij de jury’s nadat zij volledig anoniem zijn gemaakt (geen decoratie van de producten
met herkenningstekens, enz…) en nadat zij zijn gecontroleerd op
hun conformiteit met de geldende wetgeving en met het
Reglement.
Bij inbreuk op het Reglement van de Nationale Vakwedstrijden
of op de terzake geldende wetgeving, wordt de inzending afgewezen en wordt zij niet beoordeeld door de jury. De afwijzing
wordt vast- gesteld door de voorzitter van de jury.
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Indien wordt vastgesteld dat een niet-ambachtelijk product
wordt aangeboden, wordt dit geweigerd. Indien nadien vastgesteld wordt dat een niet ambachtelijk vervaardigd product werd
gekeurd en bekroond, zal dit aanleiding geven tot nietig verklaring van de onderscheiding.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies
van producten of van schotels.
Elk jurylid quoteert volledig zelfstandig.
DOOR ZIJN DEELNAME AANVAARDT DE KANDIDAAT DE
BESLISSING VAN DE JURY.
9. BEOORDELINGSNORMEN
voor rubriek 1 en 2
- algemene esthetische indruk........................................... 100 punten
- samenstelling
(passende ingrediënten en verhoudingen).................... 100 punten
- afwerking en finesse........................................................... 100 punten
- vleespromotie ...................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit................................................. 100 punten
TOTAAL: 500 punten
voor de rubrieken 3 tot en met 11
- uitzicht uitwending............................................................. 100 punten
- uitzicht aangesneden......................................................... 100 punten
- samenstelling
(passende ingrediënten en verhoudingen).................... 100 punten
- smaak...................................................................................... 100 punten
- geur ........................................................................................ 100 punten
TOTAAL: 500 punten
voor de rubrieken 12
- algemene esthetische indruk........................................... 100 punten
- samenstelling
(passende ingrediënten en verhoudingen).................... 100 punten
- afwerking en finesse........................................................... 100 punten
- smaak...................................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit................................................. 100 punten
TOTAAL: 500 punten
10. PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
a) INDIVIDUEEL
- een diploma met gouden medaille (minimum 90%)
- een diploma met zilveren medaille (minimum 80%)
- een diploma met bronzen medaille (minimum 70%)
B) JUNIOR CUP
De Juniorcup kan uitsluitend worden gewonnen door de kandidaat/ kandidate die in de rubrieken 1,3,4 of 5, 6,7 en 12 heeft
deelgenomen en die minimaal 70% behaalden in elke rubriek. De
Juniorcup wordt toegekend voor het hoogste totaal, bekomen
door optelling van alle uitslagen in de rubrieken.

WEDSTRIJD

11. AFLEVEREN EN AFHALEN VAN DE SCHOTELS EN/OF
PRODUCTEN

Niet-afgehaalde diploma’s worden opgezonden naar de deelnemer.

a) Afleveren van de schotels en/of producten
Alle producten worden aangeleverd op zondag 26 september
2021 vanaf 7u tot 9u 30. De exacte locatie voor afleveren van de
producten op de campus van Kortrijk Xpo wordt meegedeeld in
de bevestiging van uw deelname. Schotels en producten die
ingediend worden na deze voorziene uren, worden geweigerd en
worden niet beoordeeld door de jury. Bij het afleveren van de
producten ontvangt de deelnemer een ontvangstbewijs dat
moet voorgelegd worden bij de afhaling van de producten.

De organisatie houdt zich het recht voor om trofeeën niet uit te
reiken in geval van onvoldoende inzendingen en/of onvoldoende
hoog kwaliteitsniveau.

b) Afhalen van de schotels en/of producten
Alle producten uit rubriek 1, 2, 9, 12 moeten afgehaald worden op
zondag 26 september vanaf 19 u30 tot 20 u.

Opmerking:
Diploma’s en naamplaatjes van trofeeën worden opgemaakt op
basis van de informatie die de kandidaat zelf vermeldt op het
deelnameformulier. Om fouten te vermijden wordt expliciet
gevraagd HOOFDLETTERS te gebruiken. Mocht u merken dat er
in de u toegestuurde documenten voor de vakwedstrijd fouten
geslopen zijn, gelieve dat dan zo spoedig mogelijk te melden.
Kosten voor diploma’s die moeten worden herdrukt omwille van
fouten in de naam of product die niet werden doorgegeven aan
de organisatie, vallen ten laste van de deelnemer.

De producten uit de andere rubrieken worden tentoongesteld
gedurende de ganse beurs. Zij kunnen opgehaald worden op
woensdag 29/09 vanaf 15 uur.
De producten kunnen worden meegenomen door de deelnemers op het afgesproken tijdstip maar zijn niet meer geschikt
voor menselijke consumptie.
12. PRESENTATIE
Er wordt een speciale tentoonstellingsruimte voorzien. De etalage en de presentatie van de inzendingen gebeuren volledig
door de inrichters, in samenwerking met ervaren vakmensen en
specialisten. Bij elke schotel of product wordt een kaartje
geplaatst met daarop de naam van het product, de naam en de
woonplaats van de deelnemer, en tevens de behaalde onderscheiding.
De organisatoren behouden zich het recht voor bepaalde inzendingen niet tentoon te stellen.
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of
verloren producten en/of versiering.
13. PRIJSUITREIKING
Alle deelnemers aan de Juniorcup worden samen met de laureaten van de Nationale trofeeën en ereprijzen, de Gouden Poem en
de EUROBEEF winnaars, uitgenodigd om deel te nemen aan de
plechtige prijsuitreiking, die zal plaatshebben op dinsdag 28
september 2021 om 18u00 in het Meeting Centrum van Kortrijk
Xpo. Voor de deelnemers is de toegang gratis. Familie en/of
genodigden dienen op voorhand ingeschreven te worden. Zij
betalen € 15 per persoon.

Tarieven Junior-Cup

DE JUNIORCLUB VAN DE KONINKLIJKE
LANDSBOND DER BEENHOUWERS,
SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN BELGIË
Leden van de Juniorclub krijgen ons vakblad "DE BELGISCHE
BEENHOUWERIJ" toegestuurd. Via dat vakblad informeren wij
onze jongeren uit het slagersonderwijs over al wat te maken
heeft met het slagersberoep.
Bovendien krijgen leden van de Juniorclub de kans om tegen een
sterk verminderde prijs deel te nemen aan de prestigieuze
Juniorcup vakwedstrijd die wij organiseren ter gelegenheid van
de vakbeurs MEAT EXPO 2021.

TARIEVEN (incl. BTW):
Prijs per product

Leden
Junior-Club

Niet-leden
Junior-Club

Individuele inschrijving

7€

14 €

Inschrijvingen door de school
(met een minimum van 40
producten)

5€

5€

Deelname aan de vakwedstrijd bedraagt voor niet-leden € 14 per
product, voor leden van de Juniorclub is dat maar € 7 per product. Inschrijven is dus de boodschap!
Studenten uit het slagerijonderwijs kunnen een jaarabonnement
bij de Juniorclub krijgen aan de uitzonderlijke prijs van € 18. Het
abonnement is te verkrijgen via de school (vragen aan je leraar)

BETALING: na ontvangst van de factuur
DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 23

WEDSTRIJD

			INSCHRIJVINGSFORMULIER JUNIORCUP
			
TERUG TE STUREN VOOR 15 JUNI 2021 NAAR KORTRIJK XPO
			
Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
			EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM
			
INVULLEN IN DRUKLETTERS aub.
Naam Bereider + Rubriek (indien afwijkend van ondergetekende):......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat & nr: .................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer:.................................................... Gemeente: ..................................................................................................................................................................
Tel:........................................................................ email: .....................................................................................
Naam en adres van de werkgever: ....................................................................................................................................................................................................
BTW. nr: ......................................................................................................................................................................................................................................................

 LID VAN DE JUNIORCLUB
 WORDT LID VAN DE JUNIORCLUB EN STORT HIERBIJ € 18.00 VOOR LIDMAATSCHAP AAN DE JUNIORCLUB 2021
-

schrijft hierbij in voor de Juniorcup 2021
heeft kennis genomen van het reglement en verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen hiervan
verklaart op zijn/haar eer, de producten en/of schotels volledig persoonlijk op ambachtelijke wijze te zullen vervaardigen
zal, na ontvangst van de factuur, het inschrijvingsgeld betalen door overschrijving op bankrekening van Kortrijk Xpo, met vermelding
van de naam van de deelnemer en van het factuurnummer.
- Indien u 8 dagen na betaling geen bevestiging ontvangt dient u de organisatie te contacteren. Zonder bevestiging is uw deelname
niet geregistreerd.
- wenst deel te nemen in de volgende rubrieken

Rubriek 1:
Rubriek 2:
Rubriek 3:
Rubriek 4:
Rubriek 5:
Rubriek 6:
Rubriek 7:
Rubriek 8:
Rubriek 9:
Rubriek 10:
Rubriek 11:
Rubriek 12:

schotels vers vlees
schotels voor koud buffet op basis van vleeswaren
ambachtelijke kookham
ambachtelijke gezouten ham
ambachtelijk gezouten vleeswaren
met uitzondering van ham
ambachtelijke vleesproducten
ambachtelijk vleesproduct op basis van lever
ambachtelijke droge worst
ambachtelijk vleesproduct op basis van bloed.
ambachtelijk vleesproduct op basis van gevogelte
geleibereidingen
bereide gerechten of ovenklare gerechten

met……… ……schotels =
met …………… schotels =
met ……… producten =
met ……… producten =
met ……… producten =

…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR

met ……… producten =
met ……… producten =
met ……… producten =
met ……… producten =
met ……… producten =
met ……… producten =
met ……… schotels =

…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR
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Totaal ….. producten =……………..EUR
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Gelieve een kopie te nemen van dit formulier indien de producten bereid worden door een ander persoon dan ondergetekende + wil
aub duidelijk leesbaar de na(a)m(en) vermelden.
NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr

Benaming van de schotel en/of product

Rubriek

In te vullen door Kortrijk Xpo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Datum: ………………………………………………………………………Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………

INSCHRIJVINGSFORMULIER OFFICIËLE PRIJSUITREIKING MET
RECEPTIE OP 28 SEPTEMBER - JUNIORCUP 2021
Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………… Voornaam …………………………………………………………….
Straat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………….. ……….. nummer……………..
Postnummer ………………..…….. Gemeente …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………..
Tel: ……………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fax: ………………………………………………………………
Wenst deel te nemen met ….. personen aan de OFFICIELE PRIJSUITREIKING MET RECEPTIE OP 28 september 2021.
Daartoe schrijf ik, vóór 15 augustus aanstaande, het gewenste bedrag over op rekeningnummer: ……………………………………… van Kortrijk Xpo
met duidelijke vermelding van je naam en “PRIJSUITRIJKING”
…… x € 15 = € ………
Opgelet: De leerlingen en leerkrachten worden gratis op de receptie uitgenodigd. Familie en vrienden dienen – vooraf – € 15 per persoon
te betalen.
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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