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U maakt het verschil

Steeds meer mensen met een migratieachtergrond beschikken over goede en meervoudige werkcompetenties die uw
bedrijf of organisatie vooruit kunnen helpen. Toch blijven zij ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Tijd om dit
onbenut talent binnen te halen! U maakt het verschil.
Werf met een frisse blik goeie werknemers aan. Wij helpen u daarbij.
• U ontvangt gratis advies van een ervaren consultant over uw sollicitatieprocedures en krijgt een plan op maat van
uw bedrijf of organisatie.
• U verwerft een nieuwe, frisse blik op uw aanwervingsprocedures.
• U vergroot de kans om nieuw talent binnen te halen in uw bedrijf of organisatie.

Vraag vandaag nog uw gratis consultancy aan op www.eengoeiewerknemer.be
Met de expertise van
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Gelijke
wapens
Deze regering heeft een tandje bijgestoken om alle mogelijke
vormen van fraude en misbruik aan te pakken. Dat is
goed en het was ook nodig. Of het nu om fiscale of sociale
fraude gaat, misbruik van ons sociale zekerheidssyteem
of overtredingen op milieuvlak of dat van de ruimtelijke
ordening: alleen als iedereen met gelijke wapens kan strijden
ontstaat er een gevoel van rechtvaardigheid en van gelijke
behandeling. Of het nu om cafés en restaurants gaat, om
immobedrijven of om financiële instellingen.
Maar we zijn er dus duidelijk nog niet. Onze tienduizenden
kmo’s zien met lede ogen toe hoe reuze-bedrijven en
hun t oplui betrokken blijven bij gigantische financiële
fraudecircuits. Ministers doen alsof ze op hun nest gepakt
zijn, en beloven onmiddellijk ‘harde’ maatregelen maar
vaak blijken ze machteloos tegenover die internationale
octopusconstructies.
Hun aanpak blijft dan ook steken in goede bedoelingen, en
daarvan zijn onze Vlaamse ‘middenmotors’ opnieuw het
slachtoffer. Dikwijls worden verstandige plannen verdronken
en doodgenuanceerd in technische commissies en daar op
de lange baan geschoven. De olifant heeft weer een muis
gebaard. Laat die uiteindelijke oplossing dan nog eens
omgezet worden in nieuwe, veel te complexe wetgeving en
uitvoeringsbesluiten, en we zijn opnieuw ver van huis. Zo
kan het dus niet verder.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond
voor Zelfstandigen
V.U.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel
T: 02-426.39.00, F: 02-426.34.17, info@lvz.be, www.lvz.be
Abonnement: 110 euro per jaar, lidgeld LVZ inbegrepen,
storten op rek. nr. 425-5190021-35 van LVZ.
KBC IBAN BE57 4255 1900 2135, BIC KREDBEBB
Oplage: 31.000 ex.

Alleen als iedereen
met gelijke wapens
kan strijden ontstaat
een gevoel van
rechtvaardigheid
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Dossier:
Ecologische voeding
Overal duiken vegetarische restaurants en winkels op.
In het bijzonder Gent blijkt een uitstekende voedingsbodem te zijn voor duurzame alternatieven.
Niet voor niets is de Arteveldestad de vegetarische hoofdstad van het land.
We spreken met drie jonge zelfstandige ondernemers die voorbij gaan aan de hype.
Ze zijn meer dan louter vegetarisch of hip: ze willen ecologisch zijn op elke mogelijke manier.

Lokaal
“Al onze groenten komen
van de zelfoogstboerderij”
Lokaal bevindt zich op de hoek van
het Glazen Straatje, het hart van de
Gentse prostitutiebuurt. Ongewoon,
denkt u? Niet voor eigenaar Arno De
Mol: “Dat contrast is geniaal. Hier
heb je het vegetarische. En daar zit
het vleselijke.”
De naam Lokaal verwijst naar de lokale
aanvoer van groenten. “Die oogst ik zelf
in Gentbrugge”, vertelt Arno. “Ik ben
daar aangesloten bij een zelfoogstboerderij volgens het concept van de Community Supported Agriculture. Tegen
een jaarlijkse vergoeding mag je daar
groenten halen. Via mail houden ze je op

de hoogte wat je al dan niet overvloedig
kan oogsten. Nu kan dat bijvoorbeeld
rode kool, pastinaak of spruitjes zijn.”
“Straks ga ik met de camionette. Ik had
een bakfiets, maar die afstand was echt
te groot om te overbruggen. Op basis van
wat ik mee heb, stel ik het menu samen.
Door die werkwijze serveer ik wekelijks
andere gerechten.”
Hoe ver gaat Lokaal in dat ecologische?
“Je vindt het overal terug: zelfs in de
stalen rietjes en het servies dat uit de
kringloopwinkel komt. Dat is het meest
uitdagende: elk aspect zo ecologisch mo-

Opgericht: november 2014

Wat:

vegetarisch eet- en the
ehuis
met lokale producten

Wie: Arno De Mol (25)

gelijk aanpakken. Bij elke stap die ik zet
in mijn onderneming ga ik met respect
om met mens en milieu. Het feit dat ik
mijn ingrediënten zelf op een boerderij
oogst, spaart al meteen flink wat voedselkilometers uit.”
“Ecologisch ondernemen is helaas nog
niet doorgedrongen in de klassieke horeca. Dat stelde ik onlangs vast op de
Horeca Expo. Ik voelde mij daar echt
apart. Daar liepen veel mensen waarvan
ecologie, euh, niet hun grootste motief
is. Er wordt ook nog altijd belachelijk
veel voedsel weggegooid. Dat probeer ik
te beperken op verschillende manieren.
Vervolg zie blz. 9

5

Arno De Mol: “Je vindt het ecologische
ook terug in de stalen rietjes
en in het servies uit de kringloopwinkel.”
© Sieger Joostens
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Roof
Sabien Windels: “Een deel van de opbrengst
gaat naar de eigen keuken voor catering
op recepties, bedrijfsevenementen
en onze dakschotels.”
© Klaas Verdru
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“Hier groeien
de groenten
op het dak”

Food

Opgericht:

maart 2015

Wat: stadslandbouw,
catering en workshops
in één
Wie:

Sabien Windels
en Nine van Belle

Een stadslandbouwproject gekoppeld aan een cateringzaak
die workshops geeft? Roof Food is een volledige voedselketen op zichzelf.
“Puur landbouw zou een moeilijk verhaal zijn”, zegt Sabien Windels,
“je moet je inkomsten diversifiëren om in de stad te overleven.”

“Gezonde voeding en landbouw dichter brengen bij het brede publiek”, zo vat Sabien Windels (28), oprichter, de missie van Roof Food
samen. “Dat doen we door groenten te zaaien,
kweken en oogsten op het dak in de stad.”
Momenteel zit Roof Food op een dak van
om en bij de 50 vierkante meter in de Gentse
Kanaalzone. “Daar zitten we vooral om bij te
leren”, legt Sabien uit. “We kijken welke grond
er werkt op een dak en wat een goed teeltplan
is.” Binnenkort verhuizen ze naar bedrijven
centrum De Punt in Gentbrugge, waar ze een
dak ter beschikking krijgen dat tien keer groter
zal zijn.
Wat doen jullie met de oogst?
“Een deel van de opbrengst gaat naar de eigen
keuken. Daar verzorgen we catering op recepties of bedrijfsevenementen mee. Met de fiets
leveren we onze ‘dakschotels’ aan bedrijven en
organisaties. Zo bieden we een alternatief om
gezonde voeding die bestaat uit korte-ketenproducten, te voorzien op de werkvloer. Onze
maaltijden zijn volledig of deels eigen kweek.
En indien nodig bestellen we bij lokale boeren.”
Wat is het doel van de kookworkshops?
“Met de workshops en de teambuildings die we
organiseren op het dak en in de keuken willen

we mensen inspireren. Natuurlijk willen we
een bewustzijn creëren rond ecologie, maar het
moet vooral leuk zijn. We willen niet met het
vingertje wijzen.”
“We tonen ook dat de vegetarische keuken
meer is dan een slaatje, maar een volwaardige
keuken. Maar niet iedereen hoeft vegetariër te
worden. Zelf ben ik ook geen vegetariër pur
sang. Ook al eten mensen maar één of twee
keer vegetarisch per week, dat betekent al een
groot verschil.”
Hoe ver drijven jullie het ecologische aspect?
“Naast leveren met de fiets, werken we ook
met herbruikbare verpakkingen. Met ons nieuw
project, HAP, proberen we daar zelfs verder
in te gaan. Of een verpakking nu herbruikbaar
is of niet: alles wordt nog altijd individueel
verpakt. Met HAP komen we bijna letterlijk
de potten op tafel zetten en willen we mensen
meer samen laten eten.”
“Het project verloopt volgens het melkboerprincipe. Er wordt een route uitgestippeld
in de stad en wie intekent wordt één van de
haltes. We zijn altijd op zoek naar bedrijven om
nieuwe routes aan te leggen.”
Waarom kozen jullie voor een coöperatieve als ondernemingsvorm?
“Roof Food is een werkerscoöperatie: iedereen
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Roof Food: “We bieden een simpele
en laagdrempelige oplossing
om de planeet te sparen.”

die werkt voor Roof Food is ook een
coöperant of eigenaar van het bedrijf.
Die vorm biedt heel wat mogelijkheden
als we zouden uitbreiden. De winstmaximalisatie wordt getemperd en er is een
grotere focus op de missie. Medewerkers
zijn meer geëngageerd en voelen zich
sterker betrokken bij het verhaal.”

© Klaas Verdru

Wat maakt Roof Food haalbaar?
“De insteek van stadslandbouw is helemaal anders dan klassieke landbouw.
Het gaat niet alleen over productie. In
een stad komen daar tal van andere
functies bij. Je hebt bijvoorbeeld het
sensibiliserende met de workshops, wat
ook voor inkomsten zorgt.”
“Het gaat breder dan alleen groenten
produceren en verkopen, want we
gebruiken die groenten zelf voor onze
maaltijden. Het gaat om een verhaal
brengen, een plek creëren waar mensen
samen kunnen komen en een groene
plaats vormen in de stad. Puur landbouw
zou inderdaad een moeilijk verhaal zijn.
Je moet je inkomsten diversifiëren om in
de stad te overleven.”
Is jullie verhaal een model voor de
toekomst?
“Ik denk dat wel. Al gaat Roof Food eigenlijk in tegen tendensen in economie.
Namelijk: focus en specialisatie. Want
we hebben een volledige keten in handen, van zaaien tot leveren met de fiets.
Dat zorgt voor transparantie en zorgt er
voor dat we meer leveren dan een product, maar ook een verhaal.”
“Maar het ecologische verhaal is vooral
een noodzakelijke omschakeling. Landbouw is een grote factor in de huidige
milieuproblematiek en het CO2-verhaal.
We bieden een simpele en laagdrempelige oplossing om de planeet te sparen.”
Kleine Kerkstraat 28
9050 Ledeberg
www.rooffood.be
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Vervolg van Lokaal op blz. 4
Op het veld waar ik ga oogsten staan bijvoorbeeld varkens. Als ik eten over heb,
wordt dat gevoederd aan die beesten.”

dat je perfect kan koken met vergeten
groenten zoals savooi of rammenas en
vergeten granen zoals bulgur.”

Is de huidige aandacht voor vegetarisme, ecologie en gezondheid een
hype?
“Het vegetarisme krijgt inderdaad meer
aandacht door het hippe aspect. Daardoor heb je wel ondernemers die ecologisch bezig zijn, maar waarvan je weet
dat die ook onmiddellijk zouden stoppen
als dat over zou gaan.”
“Ik hoop en denk dat het meer dan een
hype is. We kunnen niet langer ontkennen dat er een klimaatsverandering aan
de gang is en dat we bewuster moeten
omgaan met onze omgeving.”

Hoe leefbaar is Lokaal?
“Ik moet eerlijk bekennen: als ik 100%
commercieel ingesteld zou zijn, dan was
Lokaal niet zo interessant. Maar daar
doe ik het natuurlijk niet voor. Ik ben
zeker geen grootverdiener, maar ik ben
content. Het gaat beter en beter.”
“Ik probeer het ook allemaal alleen te
doen, want personeel is een grote kost.
Alleen als er grote groepen komen,
schakel ik hulp in. De combinatie van
eten maken en de zaal bedienen is soms
tricky. Maar mensen hebben daar wel
respect en begrip voor.”

Wilt u dat ecologische verhaal ook
verspreiden?		
“Ik beschouw me niet als een profeet die
iedereen het vegetarisme wil opdringen.
Maar ik vind het wel leuk om vegetarisch
te koken en mensen bewust te maken
dat vlees echt niet altijd hoeft. Ik besef
ook wel dat niet iedereen vegetarisch
zal zijn tegen morgen. In Lokaal toon ik

Verschilt die aanpak ook van andere restaurants?
“Hier kunnen maximaal twintig mensen
eten. Net door die kleinschaligheid kan
ik veel persoonlijker omgaan. En die
aanpak werkt. Ik krijg dikwijls vragen
over een gerecht of over de groenten.
Dat vind ik tof, want ik wil meer dan
gewoon eten aanbieden. Het mag ergens

wel een educatieve ervaring zijn.”
Waarom de combinatie van een
theebar met een vegetarisch eethuis?
“Felipe, de kameraad waar ik Lokaal
mee oprichtte, kwam met het idee van
een theebar. Ik heb er het vegetarische
luik bijgehaald, wat eigenlijk de belangrijkste pijler van Lokaal is. Een theebar
alleen leek me immers niet levensvatbaar.”
“We hebben een dertigtal theesoorten
en het is eigenlijk ook een alternatief
voor al de koffiebars in Gent. Ik schenk
wel koffie, maar het staat zelfs niet op
de kaart. Toch wordt er wel dikwijls
gevraagd naar een cappuccino of een
latte. Maar ik kan alleen koffie met melk
aanbieden (lacht). Ik probeer klanten
wel aan te zetten om toch eens thee te
proberen. Ook op het vlak van food pairing is het leuk om een passende thee bij
een gerecht te serveren.”

Brabantdam 100, 9000 Gent
www.facebook.com/LokaalGent
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“In onze winkel
geen nodeloze
verpakkingen”

Ohne

Opgericht: mei 2015

ternat ief

al
Wat: verpakkingsvperirmj ar
kt
voor de su

Wie:

emers
vier jonge ondern

Met je eigen potten of zakken naar de winkel trekken?
En op die manier niet langer nodeloze verpakkingen hoeven weg
te gooien? Dat is het concept van Ohne. Vier jonge Gentenaars
willen tonen dat je voeding en andere producten
op een afvalarme manier kan kopen.
“De bedoeling is om hier met je eigen verpakking te komen”, vertelt Emmanuelle
Deren (27), één van de vijf oprichters.
“Dat kan van alles zijn. Broodzakken, bokalen, potjes of zakken. Die worden eerst
aan de ingang gewogen. Nadat ze vol zijn,
berekenen we het verschil. Op die manier
heeft de klant geen afval thuis.”
En daar hoeven weinig beperkingen op
te staan. Want naast voeding biedt Ohne
zelfs verzorgings- en onderhoudsproducten aan. Vlees zal je er echter niet vinden.
“Uit ecologische overwegingen. Bovendien willen we mensen sensibiliseren dat
vlees niet altijd hoeft”, zegt Emmanuelle.
“Ikzelf eet bijvoorbeeld één keer per
maand vlees.”

Kan een winkel er zelf eigenlijk in
slagen om afvalvrij te zijn?
“Hier hebben we helaas nog afval. Het
valt echter mee omdat we alles in bulk
kunnen aankopen. Daardoor produceren we minder afval dan een doorsnee
winkel. Volledig zonder afval is jammer
genoeg nog niet mogelijk. Verder gooien
we ook weinig groenten en fruit weg. We
geven veel weg aan organisaties.”
Is het afvalarme aspect de enige
bekommernis van Ohne?
“Naast het afvalarme focussen we bij
Ohne ook op de korte keten. Producten
die lokaal verkrijgbaar zijn, halen we
dan ook lokaal. Zo hebben we veel van

Gentse producenten. Alle drank, zoals
Roomer, is van Gent of omstreken.”
“Ook de groenten komen zo veel mogelijk van lokale boeren. We kunnen uiteraard niet alles in onze contreien vinden.
Zo komen sinaasappels doorgaans uit
Spanje of Italië. Maar om de voedselkilometers te beperken verkopen we alleen
voedsel dat uit Europa komt. We proberen zo ver mogelijk te gaan om onze
ecologische voetafdruk te beperken.”
In welke mate is een korte keten
haalbaar?
“Peulen en noten gaat bijvoorbeeld nooit
lukken om dat dicht bij huis te halen.
Maar we willen daar verder in blijven
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Emmanuelle Deren: “Naast het afvalarme
focussen we ook op de korte voedselketen.”

gaan. Sinds kort wordt er bijvoorbeeld
quinoa geproduceerd in België. We zijn
nu de nodige contacten met die boer aan
het leggen. Als we daar kunnen afnemen,
zullen we dat dus sowieso aanpassen in
de winkel.”
Hoe verliep het eerste jaar van
Ohne?
“We zijn met vier vennoten, waarvan we
ondertussen met twee fulltime kunnen
werken in de winkel. Meer en meer mensen vinden de weg. Uit de buurt komen
er veel langs voor groenten en fruit. Ook
de specifieke producten zijn populair. We
zijn bijvoorbeeld bekend voor onze granola. Ook mensen die vroeger al biologi-

sche producten kochten en nu een stap
verder willen gaan, winkelen hier.”
“We haalden bij de opstart ook veel pers
vanwege het vernieuwende aspect. Op
die manier wilden we ook dat de promo
verliep. Want Ohne is een speciaalzaak
en mensen moeten toch een inspanning
doen om met hun potten en zakken tot
hier te komen.”
Kan de klassieke supermarkt nog
rond het ecologische?
“Ecologie leeft. Vooral bij jonge mensen
en studenten. Je ziet in het hele land winkels die daar beginnen op in te spelen.
Dat betekent dat we lang niet de enigen
zijn die op die manier denken. Ik geloof

dus niet dat het een hype is, maar wel
een omschakeling.”
“Toch zal het nog even duren vooraleer
de grote supermarkten die stap zetten.
Want we zijn het ondertussen al zo gewoon dat bijvoorbeeld appels verpakt
worden. Terwijl dat vroeger ook niet
gedaan werd. Onlangs las ik op sociale
media over een winkel in ons land waar
mandarijnen al in stukjes gedaan waren
en verpakt. Gelukkig krijgen mensen wel
de reflex: is dat nu echt wel nodig?”

Steendam 59, 9000 Gent
www.ohne.be
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Taxshift

voor werkgevers in voege

maar...

Op 1 april ging een groot pakket maatregelen
lastenverlagingen voor werkgevers in voege.
Zo daalt de basis patronale bijdrage van 33
naar 30 procent, om te eindigen op 25 procent in 2018.
Verdere details en andere maatregelen
op de website van de minister voor sociale zaken,
www.maggiedeblock.be.

Werkgevers blijven

ongerust

Toch blijven veel werkgevers ongerust
over onze loonkost. De Belgische werknemer
is nog steeds de op één na duurste in Europa.
Als gevolg van de stijgende inflatie
dreigen ook nieuwe loonsverhogingen.

ZEVEN
SPECIALE
EXTRALEGALE
VOORDELEN

Werkgevers vergeten vaak dat er buiten een bedrijfswagen, maaltijdcheques

en groepsverzekeringen nog andere fiscale extralegale voordelen bestaan voor hun werknemers.

Het gaat om gelegenheidspremies, een verhoogd sociaal abonnement, een loonbonus,

aandelenopties, onkosten voor thuiswerk, verwarming en elektriciteit en een aanvullende kinderbijslag.

> DETAILS OP WWW.SDWORX.COM <

Meer

Ondernemen zwaar?
Ik vind het een stuk makkelijker
dan mijn kinderen opvoeden
Nathalie Sintobin,
onderneemster van het jaar

online
winkelen
dan ooit

Intussen haalde de e-commerce een recordjaar. In 2015 werd
voor 8,2 miljard euro online g ewinkeld. Vooral speelgoed en
vliegtuigtickets gingen via de computer over de toonbank.
Zo koos een op vijf Belgen (20 %) ervoor om de eindejaarscadeautjes online te kopen, tegenover nog maar 12 % in 2014.
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Slechts 1 op 20 werknemers 

veranderde vorig jaar
vrijwillig van job. Het is dus
een mythe dat veel personeelsleden 
voortdurend het gevoel hebben
dat ze bij een andere werkgever
een betere job kunnen vinden.

Al in 2014 heb ik gezegd
dat ik mijn schoen opeet,
als de begroting deze legislatuur
in evenwicht raakt. Ik blijf daarbij’’
Professor Economie
Gert Peersman

De VLD is voor
zelfstandigen en kmo’ers
de eerste keuze geweest.
Nu niet langer. De VLD moet opnieuw
hun eerste keuze worden. We moeten
drastisch de vennootschapsbelasting
verlagen, tot maximaal 20 %.
Dat komt vooral zelfstandigen
en kleine ondernemingen ten goede,
ons traditionele publiek.’’
Karel De Gucht

14 LID IN DE KIJKER

Hoe gaat Bakkerij Muylaert
in Ninove om met nieuwe concurrentie
en een tekort aan personeel?

“Mensen blijven
kiezen voor kwaliteit”
De heerlijke geur van ambachtelijk brood leidt ons naar Bakkerij
Muylaert in Ninove. Een etalage met bokkenpootjes, Berlijnse
bollen en chocolade paashazen? Daar stappen wij graag binnen.
Om eens te proeven, maar ook om te weten hoe het een warme
bakker vandaag vergaat.
Het is donderdag, 14 uur. Het atelier van
Peter Muylaert in de Weggevoerdenstraat ligt er proper bij. Geen deegresten
te zien, de laatst afgewerkte broden blinken in de winkel, de koffiekoeken zijn al
lang uitverkocht. Op dit uur van de dag
kan de bakker even tijd maken voor een
gesprek. In het keukentje tussen atelier
en winkel neemt ook zijn vrouw Ilse
plaats. Telkens wanneer de rinkelende
bel een nieuwe klant verraadt en ze zich
naar de kassa haast, zijn we haar kwijt.
Zo gaat het hier al decennia. “Mijn vader
werkte al jaren in deze bakkerij”, vertelt
Peter. “In 1970 nam hij de zaak over
toen zijn baas plotseling stierf. Ik was
toen een jaar en ben in de bakkerij opgegroeid. Als driejarige liep ik in het atelier
rond met een smeerborstel. Van kleins af
wou ik bakker worden.”
Na zijn schoolperiode begon Peter in
1987 mee te werken in de zaak. Hij legde
zich meteen toe op patisserie. “In de

jaren ’80 was de nieuwe patisserie aan
het boomen. Terwijl mijn pa met zijn
medewerkers de broden en sandwiches
bakten, maakte ik taarten, chocolade en
pralines.”

Knelpuntberoep
Op dat moment was er in de bakkerij een
ploeg van vijf mensen aan de slag. Iets
wat Peter zich vandaag niet meer kan
voorstellen. Bakker is al enige tijd een
knelpuntberoep. “Vandaag sta ik in voor
alles. In het atelier heb ik een medewerker, maar eigenlijk zouden we met drie
moeten zijn. Helaas is het moeilijk om
nieuwe mensen aan te trekken. De voorbije jaren zagen we om verschillende
redenen mensen afhaken. Sommigen zijn
het al snel beu, anderen houden de werkuren niet vol en een van onze vroegere
werkkrachten moest stoppen door een
allergie.”
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Peter Muylaert: “Het idee voor een streekproduct
met Witkapbier speelde al lang in onze hoofden.”

16 LID IN DE KIJKER

Ilse D’Haese

Taartjes bakken lijkt
plezant, maar velen
onderschatten deze job

“Velen onderschatten deze job”, zegt Ilse.
“Taartjes bakken, dat lijkt plezant. Maar
het is ook rekening houden met maten
en gewichten. Aan jongens met een leercontract zie ik Peter nog vaak rekenles
geven: hoe moet je precies afwegen, hoe
deel je een recept in twee? Als bakker
moet je niet slim zijn, wordt wel eens
gezegd. Maar je moet net veel onthouden
en berekenen. Het ontbreekt hen ook
aan praktijkervaring. Twee weken stage
in de opleiding is te weinig.”
Terwijl het aantal ambachtelijke bakkers
daalt, draait de zaak van het bakkerskoppel vlot. Ilse: “Veel bakkers zijn gestopt
zonder een overnemer te vinden. De concurrentie komt nu van supermarkten die
ook allemaal brood aanbieden. Mensen
kijken vandaag vaker naar hun gemak.
Maar dankzij het persoonlijk contact
kunnen wij de producten voorzien op
maat van de klant. Specifieke wensen
van iemand met een allergie kunnen wij
vervullen.”

Inventief
Naast de service en kwaliteit is Bakkerij
Muylaert ook mee met haar tijd. Twee
jaar geleden werd de winkel volledig vernieuwd en binnenkort is er een digitale
klantenkaart. Enkele maanden geleden
toverde Peter nog een nieuw brood in
zijn rekken. Met het Witkapbier, dat op
enkele meters van de bakkerij wordt gebrouwen, bedacht hij een lekkere combinatie. “We proberen inventief te zijn”,
zegt Ilse. “Het idee voor een streekpro-
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“Personeel is het soms snel beu, anderen houden
de werkuren niet vol en een vroegere
werkkracht moest stoppen door een allergie.”

duct speelde al lang in onze hoofden. De
bakkerij is gelegen tussen de oude abdij
en brouwerij Slaghmuylder. De brouwers
reageerden enthousiast en Peter ging
aan de slag met verschillende ingrediënten. Het lekkerste abdijbrood creëerde
hij met het afgewerkte Tripelbier. Al snel
kregen we de regionale pers over de
vloer. Iedereen wou eens proeven. Het
leek wel een hype.”
Het Witkapbrood kreeg een plaats tussen
een ruim aanbod andere broden zoals
masai, speltbrood, Maya of multigranen.
Peter: “Vroeger had je keuze uit wit,
bruin en een meergranen. Vandaag stijgt
de vraag naar speciale broden. Gezonde
varianten zoals Omega 3 zitten in de lift.
Dat er steeds meer variatie komt, vind ik
wel leuk. Nieuwe granen of zaadjes zorgen voor lekkere combinaties en worden
gesmaakt.”
Uiteraard lusten de klanten ook wel iets
zoets. Chocolade en marsepein zijn spe-

cialiteiten van Peter. “Mijn pa maakte dat
vroeger al. Nu ben ik waarschijnlijk een
van de weinige bakkers die het nog zelf
doet en er tijd voor neemt. Verder doen
ook onze fototaarten het goed. Van bij
de eerste printers zijn we daar mee bezig
en met succes. Soms krijgen we eens
een vreemd verzoekje. Zo bestelde een
vrouw voor de vijftigste verjaardag van
haar man een taart met blote borsten.
Die maakte ik dan in marsepein. Of een
taart in de vorm van een flesje bier. Je
kan het zo gek niet bedenken.”

IJdel
En hoe staat het nu met dat opstaan,
vragen we met een bang hartje. Peter
lacht: “Vandaag ben ik om 3 uur opgestaan. Maar in het weekend is dat nog
een paar uur vroeger. Op vrijdag moet ik
er om 21u30 uit om alles rond te krijgen.
Als bakker weet je dat dat er bij hoort.
Hoe ouder ik word, hoe vroeger ik begin.” Ilse doet de verkoop en kan dus iets

langer blijven liggen: “Het gebeurt dat ik
de trap neem om te gaan slapen, terwijl
Peter naar beneden komt en naar de bakkerij trekt. Op feestjes komen we ofwel
laat toe, ofwel gaan we als eerste weg.”
Zullen ambachtelijke bakkers altijd blijven bestaan? “Ik denk het wel”, zegt Peter. “Maar misschien niet meer zoals we
ze nu kennen. Ik verwacht dat de generaties na mij zich nog meer zullen moeten
specialiseren. Toch geloof ik dat mensen
altijd zullen blijven kiezen voor kwaliteit.
Goede producten afleveren, daar haal ik
nog steeds veel voldoening uit. En ik ben
ook een beetje ijdel: als mensen zeggen
dat mijn gebak heeft gesmaakt, dan doet
dat deugd.”

Bakkerij Muylaert
Weggevoerdenstraat 100,
9400 Ninove
www.bakkerij-muylaert.be
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LVZ De Panne

heeft de wind in de zeilen

De sfeer zat goed.

LVZ De Panne-Adinkerke was al een tijdje actief maar hield half
april in restaurant Imperial een geslaagd eerste Open Netwerkevent.
Voorzitter Wim Janssens en zijn bestuur mochten liefst 75 zelfstandigen verwelkomen op een fantastische avond, opgeluisterd met een
Flemish street food degustatie verzorgd door Ellen Dulst en Marleen
Rabaey. Janssens gaf een overzicht van de realisaties van LVZ in haar
eerste werkingsjaar, van de strandbars over de parkeerproblematiek
tot het verdedigen van de belangen van de eigen leden. LVZ-directeur
Luc Soens wenste de nieuwe afdeling proficiat met de dynamische en
gedegen aanpak die het economische leven in De Panne duidelijk ten
goede komt. Aansluitend gaf ook Stéphane Buyens, “chef in nood’’
maar vooral chef van het tweesterrenrestaurant Le Fox, zijn visie op
het ondernemen in De Panne.

Uitzonderlijke belangstelling
op de eerste open netwerkavond.

Ellen Dulst, voorzitter Wim Janssens,
penningmeester Jochen Raymaekers,
Marleen Rabaey, Serge Van Damme vormen
het bestuur van LVZ De Panne-Adinkerke.
Tweede van rechts is LVZ-directeur Luc Soens.
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Opletten met vermindering
van uw sociale bijdragen
Sociaal advies door Tom Lacres
U krijgt elk jaar van uw sociaal verzekeringsfonds
een voorstel om voorlopige sociale bijdragen te betalen.
Deze worden berekend op uw inkomen van 3 jaar voordien.
U kan aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen
om uw voorlopige bijdragen te verlagen.

Een voorbeeld (afgeronde bedragen)
Een zelfstandige in hoofdberoep had in
2013 een inkomen van 35.000 euro. Op
basis van dit inkomen zal het sociaal
verzekeringsfonds voorlopige bijdragen
vragen van 1.950 euro per kwartaal (=
7.800 euro op jaarbasis).
De zelfstandige meent dat zijn inkomen
in 2016 zal dalen tot onder 26.000 euro
(= één van de twee drempels waarnaar
het inkomen kan worden verlaagd). Hij
krijgt toestemming van zijn sociaal verzekeringsfonds om verlaagde bijdragen
te betalen van 1.450 euro per kwartaal (=
5.800 euro op jaarbasis).
In juli 2018 is het definitief inkomen van
2016 gekend en dat bedraagt 40.000 euro.
De zelfstandige moet 2.250 euro defi-

nitieve bijdragen per kwartaal (= 9.000
euro op jaarbasis) betalen voor 2016.
Schematisch ziet dit er als volgt uit: zie
tabel onderaan de pagina.
De zelfstandige heeft zijn inkomen van
2013 dus verkeerd ingeschat en ten onrechte verlaagd van 35.000 euro (A) naar
26.000 euro (B). In de realiteit bedraagt
zijn inkomen immers 40.000 euro (C).

voorlopige bijdragen hebben betaald.
Zelfstandigen die toch hun bijdragen
verlagen dienen de evolutie van hun
inkomen goed op te volgen. Als uw inkomen toch hoger zal zijn dan het inkomen
waarop u verlaagde bijdragen betaalt
dan doet u het best bijbetalingen vóór
het einde van het bijdragejaar. Anders
zal u boetes moeten betalen. Raadpleeg
daarom uw boekhouder of accountant
om u daarbij te adviseren.

Er worden boetes aangerekend op het
verschil tussen de voorlopige bijdrage
(A) en de verlaagde bijdrage (B), dus
op 2.000 euro (A-B). De boete bedraagt
in totaal 560 euro zijnde 420 euro (7
kwartalen x 3% x 2000) en 140 euro
(7% x 2000). Er worden geen boetes
aangerekend op het verschil tussen de
definitieve bijdrage (C) en de voorlopige
bijdrage (A).
Conclusie
Zelfstandigen die ervoor kiezen om hun
voorlopige bijdragen te betalen lopen
geen risico op een boete, ook niet wanneer hun definitief inkomen later hoger
blijkt te zijn dan het inkomen waarop ze

Te betalen bijdragen
op jaarbasis

Soort bijdrage

Berekend op

A

Voorlopige bijdragen

inkomen 2013 =
€ 35.000

€ 7.800

B

Verlaagde bijdragen

geschat inkomen 2016 =
€ 26.000

€ 5.800

C

Definitieve bijdragen

definitief inkomen 2016 =
€ 40.000

€ 9.000

Lacres

Als u een vermindering van voorlopige
bijdragen krijgt is het echter belangrijk
om de evolutie van uw inkomen goed op
te volgen. Want indien u uw voorlopige
bijdragen verlaagt en achteraf blijkt dat
dit ten onrechte was, dan loopt u het
risico op een boete. De boete bedraagt
3% per kwartaal te rekenen vanaf 31
december van het bijdragejaar en een
eenmalige boete van 7%.

Tom Lacres
Adjunct-directeur Incozina
sociaal verzekeringsfonds
Incozina Sociaal verzekeringsfonds,
Torhoutsesteenweg 384
8000 Brugge
T. 050 40 65 63 - F. 050 40 65 97
info@incozina.be - www.incozina.be
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Ontslagbescherming
bij sociale verkiezingen
KMO-advies door Frederic Leleux

Als u een onderneming runt met minstens 50 werknemers, heeft u intussen
de definitieve kandidatenlijsten voor de komende sociale verkiezingen ontvangen.
Personen die daarop zijn opgenomen, kan u niet zomaar ontslaan zonder hun akkoord.

Werknemers die ontslagen worden nadat
de kandidatenlijsten bekend zijn, hebben
sowieso recht op een vergoeding van
twee, drie of vier jaar loon, naargelang
hun anciënniteit. Doet de werknemer
wel een re-integratieverzoek, maar weigert de werkgever, dan komt daar nog
eens het loon bij voor de resterende
duur van het mandaat (max. 4 jaar). Een
gepeperde rekening dus!
Er kan begrepen worden dat er bescherming moet zijn tegen een ontslag dat
ingegeven is door de kandidatuur van de
werknemer, maar de wet is veel strenger
dan dat. Een slecht presterende werknemer zou zich op de lijst kunnen plaatsen
om zo minstens vier jaar beschermd te
zijn tegen ontslag, periode waarin hij
trouwens geen enkel negatief gevolg mag
ondervinden van zijn kandidatuur. En
dit zelfs zonder dat hij effectief verkozen

moet zijn indien het zijn eerste kandidatuur betreft.
Er zijn slechts twee uitzonderingen
op het ontslagverbod: een ontslag om
dringende reden en een ontslag om economische of technische redenen. Onder
dringende reden wordt verstaan de ernstige fout die elke verdere professionele
samenwerking tussen beide partijen
onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt, zoals dit ook geldt voor gewone
werknemers. Het verschil is echter dat
het ontslag om dringende reden slechts
mag doorgevoerd worden na voorafgaandelijke goedkeuring door de arbeidsrechtbank.
Een werknemer die niet goed presteert,
zonder dat kwaad opzet in het spel is, zal
niet om dringende reden aan deur kunnen gezet worden. De rechtspraak lijkt
ook niet te aanvaarden dat dit een economische reden kan uitmaken. De ingeroepen redenen mogen enkel betrekking
hebben op de toestand van de onderneming, niet deze van de werknemer.
Op zich is het niet verkeerd dat bij een
ontslag om economische of technische
redenen de minst presterende werk-

nemers opzij worden gezet, zolang de
noodzaak tot ontslagen zich maar op
bedrijfsniveau voordoet.
Deze economische of redenen moeten
echter ook vooraf worden goedgekeurd
(door het paritair comité, de Nationale
Arbeidsraad of de arbeidsgerechten,
naar gelang het geval), tenzij ingeval van
sluiting van de onderneming of een deel
ervan.

Leleux

Zelfs een persoon die in de voorbije
maanden werd ontslagen (tot 30 dagen
voor de aankondiging van de sociale
verkiezingsdatum, dit is van 10 tot 23
januari 2016), geniet ontslagbescherming
zelfs zonder dat u wist dat hij kandidaat
zou zijn, op voorwaarde dat hij zijn reintegratie in de onderneming vraagt.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
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Fiscale stimulans via
verhoogde investeringsaftrek
Fiscaal advies door Marc De Munter

De lawine aan nieuwe fiscale wetgeving van eind 2015 bevat ook nieuwigheden die de investeringsaftrek aantrekkelijker moeten maken. Die laat toe om een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van nieuwe vaste activa van de belastbare winst of baten af te trekken.
Zowel zelfstandigen-natuurlijke personen
als ‘kleine’ vennootschappen kunnen
bovendien blijvend genieten van een
verhoogde investeringsaftrek voor materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen aangewend voor bezoldigd
personenvervoer en goederenvervoer.
Vertrekbasis is opnieuw bovengenoemd
variabel basispercentage verhoogd met
17 percentpunten, hetgeen neerkomt op
minimaal 20,5% van de aanschaffings- of
beleggingswaarde.

Het oude basispercentage (3,5% - 10,5%)
blijft evenwel relevant voor de berekening van de verhoogde investeringsaftrek
voor bepaalde investeringen. Dit variabel
basispercentage wordt verhoogd met 10
percentpunten (dus in principe tot minimaal 13,5%) voor octrooien; vaste activa
gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling
van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die milieuvriendelijk
zijn; energiebesparende en –terugwinnende vaste activa; rookafzuigsystemen
of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen; nieuwe investeringen in digitale
betalings- en factureringssystemen en
beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Gespreide investeringsaftrek
Zelfstandigen-natuurlijke personen,
die op de eerste dag van het belastbaar
tijdperk minder dan 20 werknemers tewerkstellen kunnen er traditioneel voor
opteren de investeringsaftrek te spreiden
over de afschrijvingsperiode van die activa. Deze mogelijkheid blijft onveranderd
bestaan (en vennootschappen blijven
ervan uitgesloten) en het tarief is nog
steeds gebaseerd op het (oude) variabele
basispercentage, verhoogd met 7 percentpunten.
Daarnaast blijft ook de verhoogde gespreide investeringsaftrek in voege voor
vaste activa die worden gebruikt ter be-

KMO-accounting - juridische & fiscale consulting - auditing
successieplanning - begeleiding bij opstart & overnames
www.bakertillybelgium.be
An independent member of Baker Tilly International

vordering van het onderzoek en de ontwikkeling (‘O&O’) van nieuwe producten
en toekomstgerichte technologieën die
geen effect op het leefmilieu hebben of
die het negatieve effect op het
leefmilieu zoveel mogelijk proberen te beperken. Het percentage is het (oude) variabele
basispercentage verhoogd
met 17 percentpunten (dus
minimaal 20,5%).

De Munter

Een eerste nieuwigheid is de vaststelling
van het basispercentage op 8%. Dit vervangt het vroegere basispercentage dat
varieerde tussen 3,5% en 10,5. Het 8% basistarief is van toepassing zowel voor zelfstandigen-natuurlijke personen als voor
,kleine’ vennootschappen. Kleine vennootschappen genoten voor investeringen
in 2014 en 2015 van een tarief van 4%. Het
basispercentage wordt nu verdubbeld en
is permanent. ‘Grote’ vennootschappen
daarentegen blijven uit de boot vallen, nu
het basispercentage 0% blijft.

Marc De Munter is Tax
Partner bij Baker Tilly Belgium
en master in de rechten en
fiscale wetenschappen.
m.demunter@bakertillybelgium.be
www.bakertillybelgium.be
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VORMINGSKALENDER

Wil u nog beter op de hoogte blijven van vormingsinitiatieven en -activiteiten?
Stuur een mailtje naar info@lvz.be met uw naam en adres en als onderwerpveld ‘vorming’.
LVZ-Vormingsdienst houdt u dan op de hoogte van nog meer interessante
en zinvolle initiatieven en activiteiten.

Ondernemen
10

foto staat geplet

Ondernemersavond met Hans Bourlon
(Studio 100)

+ geen afloop

mei

JongVLD Halle-Vilvoorde ontvangt op 10 mei
Hans Bourlon in Ternat. In het kader van 20 jaar
Studio 100 worden 20 vragen gesteld aan Hans Bourlon.
Verder is er op deze ondernemersavond ook een uiteenzetting over crowdfunding en de nieuwe maatregelen van
de overheid om ondernemen te stimuleren.
Iedereen kan vragen voor Hans Bourlon doorsturen naar
roelandtjeroen@gmail.com. De presentatie wordt voorafgegaan door een uiteenzetting over crowdfunding. Ellen Lemaire
van KBC Bolero zal alles vertellen wat we willen weten over
deze nieuwe trend. We staan ook stil bij de maatregelen van
de overheid om ondernemerschap te stimuleren. Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen zal deze maatregelen met passie
toelichten.
- Organisatie: JongVLD regio Halle-Vilvoorde in samenwerking met JongVLD Nationaal, LM en LVZ
- Prijs: gratis (vrijblijvende bijdrage voor het goede doel is
mogelijk)
- 10 mei om 19u30
P. Van Cauwelaertstraat 40, 1740 Ternat

Diversiteit
3

Vlaamse gebarentaal en dovencultuur

Wat is doof zijn? Is er een universele gebarentaal?
En hoe ga je om met een doof iemand? Op de infosesmei
sie van Fevlado, de Federatie van Vlaamse Doven en
Slechthorenden, krijgt u een antwoord op die vragen en maakt
u kennis met dovencultuur en Vlaamse Gebarentaal. Toegankelijk voor doven, slechthorenden en horenden.
- Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo
- Contact: www.vormingplusgent-eeklo.be
- Prijs: 9 euro
- Dinsdag 17 mei, van 19u30 tot 21u30
Vormingplus Gent-Eeklo, Reigerstraat 8, 9000 Gent

+ paginanummers iets te laag?

HR
23

HRscan in Leuven

Hoe ver staat uw organisatie in een professioneel medewerkersbeleid? Dat komt u te weten in deze gratis
workshop, waar u uw HR-beleid in kaart brengt.
U gaat naar huis met praktische tips en tools.
- Organisatie: HRwijs
- Contact: www.hrwijs.be
- Prijs: gratis, inschrijven verplicht
- Donderdag 23 juni, van 9u tot 13u
Jeugdhotel de Blauwput, Martelarenlaan 11,
3000 Leuven
jun

23

Gezondheid Mobiliteit
10

EHBO bij baby’s en kinderen

Wat doet u als uw baby zich verslikt of als uw kind
flauw valt? Veel jonge ouders en grootouders weten
mei
zich geen raad wanneer hun kind of kleinkind iets
overkomt. Met simulatiepoppen, trainingsmateriaal en didactisch beeldmateriaal krijgt u een aantal noodzakelijke basisvaardigheden aangeleerd.
- Organisatie: LM Oost-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via www.lm.be of 09 223 19 76
- Prijs: gratis
- Dinsdag 10 mei, van 19u tot 22u
Restaurant Park en Laan, Parklaan 20,
9100 Sint-Niklaas

28

Gratis elektrische fietsen testen

Altijd al eens een elektrische fiets willen uitproberen? Jong en oud zijn welkom op de testdag in Gent.
Bezoekers kunnen gratis met verschillende modellen
rijden. Zo is er naast een gewone elektrische stadsfiets ook een
model met lage instap en een elektrische plooifiets.
- Organisatie: LM Oost-Vlaanderen
- Contact: www.lm.be of 09 223 19 76
- Prijs: gratis
- Zaterdag 28 mei van 13u tot 16u
Korenmarkt, 9000 Gent
mei

Sport
mei

Blauw Fietslint 2015

Ontspannen en veilig fietsen met het hele gezin langs
de mooiste wegen in uw regio? Dat is het Blauw Fietslint, een organisatie van LM en Sportievak. We rijden
onder begeleiding van ervaren fietskapiteins. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, tot 5 dagen voor de fietstocht.
Op www.sportievak.be vindt u de volledige kalender.
- Organisatie: LM en Sportievak
- Contact: info@sportievak.be of 056 26 44 20
- Prijs: gratis
-

sep

Cultuur
3

Idomeneo

Idomeneo is het verhaal van de Kretenzische koning
mei
die na de Trojaanse oorlog moet kiezen tussen de redding van zijn volk of het leven van zijn zoon. De opera
werd geschreven door Mozart en staat te boek als zijn eerste
grote meesterwerk.
- Organisatie: Opera Antwerpen
- Contact: www.operaballet.be
- Prijs: tussen 12 en 102 euro
- Verschillende voorstellingen tussen 3 en 10 mei
Opera Antwerpen, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen

Media
3

LibreOffice tips & tricks

In de workshop maakt u kennis met een aantal tips
en tricks voor LibreOffice. Dat is een gratis en open
source kantoorsoftwarepakket voor Windows, OS X,
Android en Linux.
- Organisatie: Vormingplus Midden- en
Zuid-West-Vlaanderen
- Contact: www.vormingplusmzw.be
- Prijs: 3 euro
- Dinsdag 3 mei, van 19u tot 21u30
Wandeling 11, 8500 Kortrijk
mei

FIETS MEE !

2016

Willems Veranda’s Classic
Zaterdag 30 april, Herzele
Altebra/Muur Classic
Zaterdag 14 mei, Ophasselt

Win een

Zomergem-Mont Saint-AubertZomergem & VTT Martinus
Zaterdag 11 juni, Zomergem

koersfiets of een
fietsstage met

Pro Cyclo LM Classic
Zaterdag 18 juni, Vossem
Classic Marc Wauters
Zaterdag 30 juli, Heusden-Zolder
Militair Kamp Label
Grobbendonk
Zondag 14 augustus,
Grobbendonk

of een van de
vele andere
prijzen.

Vriendschapstocht
Zaterdag 27 augustus,
Ertvelde
West-Vlaanderens Mooiste
Donderdag 25 tot en met
zondag 28 augustus
Roeselare

n
i
W

een

koersfiets,
een fietsstage met

Drie keer deelnemen = gratis LM-wielertrui, koersbroek
of sokken + handschoenen

Wie deelneemt aan drie van de acht LM-Classics en zijn afgestempelde controlekaart
op tijd terugstuurt, ontvangt een gratis LM-wielertrui of LM-koersbroek of LM-sokken +
handschoenen naar keuze.

helmen en brillen
of vele andere prijzen.
Ga sporten en ontvang
25 euro per jaar
Neem contact op met uw ziekenfonds voor de voorwaarden. De
tussenkomst kan van regio tot
regio verschillen.

KBWB

R LV B

®

SPORTS

LOTIONS

www.lm-classics.com

