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Uw geld,
uw werk

“Denk niet dat een superstorm als 
Katrina jullie niet kan overkomen”

00 Dat was donderdag zowat de be-
langrijkste boodschap op een zeer 
druk bijgewoond congres in het Kur-
saal van Oostende. Het congres, ge-
organiseerd door het Vlaams Insti-
tuut voor de Zee, had dan ook als 
belangrijkste gastspreker Ray Na-
gin uitgenodigd. Nagin was burge-
meester van New Orleans, toen de 
stad getroffen werd door de orkaan 
Katrina, “de grootste natuurramp 
ooit in de VS”.

Met zijn ervaring was Nagin ‘s 
ochtends alvast even per helikopter 
langs de Belgische kust gevlogen.  

steeds niet helemaal uitgevoerd. Ne-
derland zette na Katrina een com-
missie aan het werk die, multidis-
ciplinair, zowel de kust als de rivie-
ren als de drinkwatervoorziening 
bekeek. Met directe resultaten en 
reuzeninvesteringen tot gevolg. Uit 
de vele voordrachten van Vlaamse 
deskundigen bleek dat Vlaanderen 
nog lang niet zover is en zowel or-
ganisatorisch als budgettair zwaar 
achterop hinkt.

Vlaamse minister Hilde Crevits 
(CD&V)  zei die boodschap begrepen 
te hebben. Het eerste concrete stapje 
van het Kustbeveiligingsplan is trou-
wens al opgestart. Crevits neemt zich 
ook voor om zowel “mensen als jour-
nalisten” te sensibiliseren voor de ge-
volgen van klimaatwijziging.
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Truckers eisen gelijk loon 

l l Militanten van de socialistische transportbond (BTB) voeren actie 
op een snelwegparking in Kruibeke. Donderdag klaagden de Belgi-
sche truckers hiermee de concurrentie aan van Oost-Europeanen die 
tegen slechte voorwaarden voor lage lonen moeten werken. KODE/ FOTO GC 

“Investeer nu in stevige storm-
voorzieningen of je betaalt het 
later dubbel en dik. België kan 
net zo goed als New Orleans 
getroffen worden.”

00 Het onderzoekscentrum voor 
aquacultuur Aqua-ERF ging ander-
half jaar geleden van start. De onder-
zoekers willen nagaan in hoeverre de 
teelt van vis kan bijdragen tot diver-
sificatie van de landbouw. Een eer-
ste project legde zich toe op de kweek 
van zoetwaterkabeljauw. Nu wordt 
ook een project met Europese rivier-
kreeft opgestart.

“De rivierkreeft die u momenteel 
aantreft in de winkel, is hoofdzake-
lijk afkomstig van een Amerikaanse 
soort die wordt gekweekt in China. 
Vroeger zat er ook in de Belgische 
wateren Europese rivierkreeft. Die 
verdween door het uitzetten van 
Amerikaanse soorten die drager 
waren van de kreeftenpest. Dat ge-
beurde ook in het grootste deel van 
Europa. Alleen in Duitsland bleven 
er nog wat kreeftjes over. Daar gin-
gen we ons bevoorraden”, vertelt 
onderzoeker Wouter Meeus van 
Aqua-ERF.

De Europese rivierkreeft heeft 
volgens hem een groot commercieel 
potentieel. “De Amerikaanse kreeft 
scoorde in een smaaktest slechts 3 op 
10, terwijl de Europese soort een 10 
op 10 kreeg”, aldus  Meeus.

Landbouwers
Aqua-ERF gaat nu na hoe de Euro-

pese rivierkreeft het meest efficiënt 
kan worden gekweekt. In Duitsland 
gebeurt dat in open vijvers. In Vlaan-
deren is het de bedoeling dit indoor 
te doen. “In openlucht ligt de groei 
tijdens de winter vijf maanden stil. 

Wij denken dat we met verwarmd 
water die periode kunnen uitscha-
kelen. Daardoor zouden de rivier-
kreeften in anderhalf jaar in plaats 
van drie jaar tijd verkoopbaar zijn”, 
hoopt onderzoeker Jurgen  Adriaen.

Aqua-ERF wil een methode uit-
werken waarmee kwekers bij ons 
aan de slag kunnen. Het heeft geen 

zin met de aquacultuur van goedko-
pe vissoorten als tilapi te beginnen. 
De kosten liggen veel te hoog om te 
kunnen concurreren tegen de mas-
sale invoer. Met streekeigen soorten 
in een kwalitatief hoger segment en 
in minder grote hoeveelheden kan 
het wel lukken”, aldus Adriaen. 

Het onderzoekscentrum bevindt 

“Kweek van rivierkreeft  
kan veel opbrengen”

Onderzoeker Jurgen Adriaen toont enkele rivierkreeftjes. foto stefaan 

van hul

De Katholieke Hogeschool 
Sint-Lieven campus Sint-
Niklaas experimenteert in 
haar onderzoekscentrum 
in Zele met de kweek van 
Europese rivierkreeftjes. Die 
moet landbouwers nieuwe 
mogelijkheden geven.  

Landbouw 00Onderzoekscentrum uit Sint-Niklaas bezig met nieuw experiment 

00 Het gaat weer de goede richting uit 
met Carrefour België. Na de zware 
sanering van vorig jaar heeft de ke-
ten in het afgelopen kwartaal een 
omzet van iets meer dan een miljard 
euro gerealiseerd. 

Elders gaat het de Franse groep 
veel minder voor de wind. Terwijl 
Carrefour in augustus nog uitging 
van een daling van de operationele 
winst met “ongeveer 15 procent”, 
wordt nu al gewaarschuwd voor 
een daling tot 20 procent. De omzet 
van de keten in het derde kwartaal 
bedroeg 22,8 miljard euro, wat een 
vooruitgang met amper 0,3 procent 
betekent tegenover vorig jaar (tegen 
de huidige wisselkoersen). In Frank-
rijk daalde de omzet van de hyper-
markten. Topman Olofsson geeft als 
belangrijkste oorzaak de “onzekere 
economisch omgeving”. 
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Warenhuizen

Van Hool

Carrefour België 
weer op goeie weg

De uitspraken van 
Filip Van Hool heb-
ben heel wat stof 
doen opwaaien 
bij de busbouwer 
in Koningshooikt 
(Lier). De topman had in uw 
krant van donderdag de veel te hoge 
loonkosten aangekaart. Opmerkelijk 
was dat hij openlijk sprak over een 
mogelijke gedeeltelijke verhuizing 
naar een lageloonland. Hij doelde op 
de productie van standaardbussen. 
In de loop van de voormiddag heeft 
een deel van het personeel het werk 
spontaan stilgelegd. Ze troepten bui-
ten samen om de situatie te bespre-
ken. Na de spontane werkonderbre-
king gaf de directie extra toelichting. 
Er werd uitgelegd dat zo’n deloka-
lisatie niet uitgesloten is, maar niet 
in de nabije toekomst te verwachten 
valt. Na de middag werd het werk 
normaal hervat. 
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Korte staking na 
uitlatingen topman

Ex-burgemeester New Orleans waarschuwt Vlaanderen

zich in een vroegere champignon-
loods naast een boerderij. “Een be-
wuste keuze. We willen landbou-
wers die interesse hebben, tonen 
dat het ook bij hen kan. Ze hoeven 
er geen volledig nieuw gebouw voor 
op te trekken. In november en de-
cember geven we een keer per week 
een avondles met toelichting over 
ons project. Zo hopen we landbou-
wers warm te maken.”

Koen DewancKel

l l Europese rivierkreeft valt 
stukken duurder uit dan de 
Chinese import. “Voor die 
laatste betaal je pakweg 4 
euro voor een pakje van 250 
gram, of 16 euro per kilo. Voor 
het product dat wij willen 
kweken, betaal je nu in Duits-
land 40 tot 60 euro per kilo, 
met de schalen er nog aan wel 
te verstaan. Belgen zijn Bour-
gondiërs en zullen bereid zijn 
die meerprijs voor een veel 
betere kwaliteit te betalen. 
Of dat ook in Nederland zo 
zal zijn, blijft de vraag”, zegt 
Jurgen Adriaen. Hoe de rivier-
kreeft het best kan worden ge-
commercialiseerd, onderzoekt 
het departement Handelswe-
tenschappen en Bedrijfskun-
de van de Hogeschool-Univer-
siteit Brussel. “Ik dat vooral 
kleinschalige productie-een-
heden een kans maken. Die 
kunnen leveren aan lokale ho-
reca of gespecialiseerde  vis-
winkels”, aldus Adriaen. KoDe

Duurder dan 
Chinese import

Wat hij zag, stemde hem duidelijk 
niet gerust. Hij vond onze kust maar 
een zootje en dus onvoorbereid op 
mogelijke superstormen. Die kun-
nen net zo goed België treffen.

 “Ik heb begrepen dat jullie in 1953 
getroffen werden door zo’n storm 
van één keer in de honderd jaar. Ver-
geet niet, jullie zitten inmiddels al 
in de tweede helft van die honderd 
jaar.”

Nu voorbereiden
Voorbereidingen moet je nu tref-

fen, aldus Nagin. In New Orleans wa-
ren de investeringen voor beveiligin-
gen waartoe veertig jaar geleden was 
besloten, nog niet uitgevoerd. “Het 
kostte ons 3000 keer meer.”

In Vlaanderen is het Sigmaplan 
na de overstromingen van 1976 nog 
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00 Tot die verrassende vaststelling 
komt zelfstandigenorganisatie Uni-
zo na een vergelijking van de ge-
meentefiscaliteit. De onderzoekers 
wijten die grote verschillen aan de 
wildgroei van lokale belastingre-
glementen. Zo krijgt bijvoorbeeld 
de belasting op oppervlakte een to-
taal andere invulling afhankelijk van 
de stad of de gemeente.  

“De taksen die een advocaat of een 
consultant betaalt op basis van zijn of 
haar kantooroppervlakte wegen in 
Antwerpen veel zwaarder door dan 
elders. In de meeste steden worden 
kleine oppervlakten gewoon niet be-
last en wordt ook een vrijstelling ge-
geven voor het eigen naambord op 
de muur. Maar in Antwerpen worden 
geen vrijstellingen gegeven”,  verdui-
delijkt Laure Stuyck van Unizo. 

Rioleringstarief
In Mechelen worden kmo’s dan 

weer drie keer zwaarder belast door 
de stad dan in de gemiddelde Vlaam-
se centrumstad. Tenzij u een hore-
cazaak uitbaat, dan bent u in Me-

chelen zowat het beste af van heel 
Vlaanderen. 

“Het kan niet dat je als onderne-
mer je vestigingsplaats moet kiezen 
op basis van het belastingregime”, 
zegt Unizo-voorzitter Karel Van Eet-
velt, die pleit voor meer fiscale een-
vormigheid. “We merken bijvoor-
beeld ook dat het rioleringstarief dat 
ondernemers in sommige gemeen-
ten betalen voor de zuivering van het 

Vrij beroep betaalt in 
Antwerpen zes keer 
meer gemeentetaks

Een dokter aan het werk. De vestigingstaks voor vrije beroepen 
bedraagt in Antwerpen 198 euro per jaar. 
Foto photo news 

afvalwater, nu al in twee derde van 
de gemeenten wordt aangerekend. 
Op die manier wordt het een soort 
extra gemeentelijke ondernemers-
belasting en daar verzetten wij ons 
tegen.”

Unizo vreest voorts dat de steden 
en gemeenten de verliezen die ze 
hebben geleden in het Dexia-deba-
cle op termijn zullen compenseren  
via hogere gemeentebelasting.  Maar 

Iemand met een vrij beroep 
betaalt in Antwerpen zes keer 
meer gemeentebelasting dan 
een collega in Mechelen of 
Sint-Niklaas. In Mechelen zijn 
kmo’s dan weer slechter af. 

Studie 0 Unizo pleit voor meer eenvormige fiscaliteit 

00 Defeyt geeft toe dat de werkgele-
genheid in de sector tussen 2009, 
toen de maatregel werd ingevoerd,  
en nu met 5000 banen is toegeno-
men, tot 114.400 jobs. “Maar die ba-
nen zouden ook zonder btw-verla-
ging gecreëerd zijn”, zegt hij.

 Bovendien zorgde de sector vol-
gens Defeyt alleen voor nieuwe ba-
nen verbonden aan activeringspro-
gramma’s. “Met andere woorden: 
banen waarvan een aanzienlijk deel 
van de kosten gedragen moet wor-
den door de gemeenschap”, conclu-
deert hij. Defeyt raamt de kosten van 
die banen voor de RVA op 40 miljoen 
euro in 2011.

Beroepsfederatie Ho.Re.Ca Vlaan-
deren noemt dit “pure quatsch” en 
wijst op het verschil tussen de restau-
rants (wel btw-verlaging) en de cafés 
(geen lagere btw). “De restaurants 
kenden sinds 2009 een daling van 
het aantal faillissementen, de cafés 
een stijging”, aldus Ho.Re.Ca.

“ Vijfduizend banen creëren in een 
sector die nog altijd de meeste fail-
lissementen kent, is al een prestatie 
op zich”, voegt het Nationaal Syndi-
caat van Zelfstandigen daar aan toe. 

Zwartwerk
De btw-verlaging in de horeca 

kostte de staat vorig jaar 230 mil-
joen euro. Toch stelde de sociale in-
spectie in 2010 evenveel gevallen 
van zwartwerk vast.
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“Geen horecajobs 
door lagere btw”
De verlaging van de btw in 
de horeca heeft niet geleid 
tot de beloofde extra 6000 
banen, zegt econoom Philippe 
Defeyt van het instituut voor 
duurzame ontwikkeling. 

l l Vanaf 30 november moe-
ten alle televisietoestellen in 
de winkel een energielabel dra-
gen. Hetzelfde soort label be-
staat al langer voor koelkasten en 
wasmachines. Dankzij dit label 

EnErgiE-
labEl wijst 
wEg naar 
zuinigE tv

in dE
kijkEr

weet de consument in één oogop-
slag of de televisie die het fraaiste 
oogt ook een aanvaardbaar ver-
bruik heeft. Het verbruik van tv’s 
is in de voorbije vijf jaren met een 
factor drie gedaald. Zo verbruikt 

een tv-toestel met een lcd-scherm 
en een A-label nu nog nauwelijks 
60 kWh op jaarbasis. Wie tien jaar 
geleden een televisie met breed-
beeld in huis haalde, betaalt nu 
elk jaar makkelijk vijftig euro voor 

het verbruik. Bij een gemiddeld 
gezin gaat ongeveer 8 procent 
van het elektriciteitsverbruik naar 
de televisie. 
gw/foto  gpd

l l De Antwerp-
se schepen van 
Financiën Luc 
Bungeneers is 
verrast en ver-
bolgen tege-
lijk over de bewe-
ringen van Unizo. “Vrije be-
roepen betalen in Antwerpen 
tot 150m² kantooroppervlak-
te een vestigingstaks van 198 
euro per jaar. Meestal is dat 
ook het enige dat een advo-
caat of een dokter aan de stad 
betaalt. Want de meeste vrije 
beroepen laten zich via een 
bvba uitbetalen, waardoor ze 
de 8 procent aanvullende per-
sonenbelasting omzeilen, 
die u en ik wél braaf betalen. 
Maar daar zwijgt Unizo waar-
schijnlijk wijselijk over”, zegt 
Bungeneers.  “Die hele studie 
is behoorlijk populistisch. An-
ders zouden ze eerlijkheids-
halve ook vermelden dat Ant-
werpen een van de weinige 
steden is waar de personenbe-
lasting, de opcentiemen en de 
onroerende voorheffing al in 
jaren niet meer is verhoogd.”
pl

Luc Bungeneers:
“Puur populisme”

uit een rondvraag die uw krant be-
gin deze week deed in de ruime re-
gio ontkenden zowel Antwerpen en 
Mechelen als Turnhout en Sint-Ni-
klaas dat ze plannen hebben in die 
richting. 

piEtEr lEuridan 

Vacature haalt elke week het allerbeste voor u uit de arbeidsmarkt.
 
Deze week in Vacature Magazine : 

Vind uzelf opnieuw uit
De een was vroeger pedagoog en gaat nu als it-ondernemer door het leven. Een 
ander nam maar liefst vijf scherpe carrièrebochten. Vind uzelf opnieuw uit, voor 
men u ertoe dwingt. “Wie zegt dat hij zijn carrière kan voorspellen, is onnozel.”

En interessante uitdagingen bij: 
Antwerpse Waterwerken, DEME, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Guylian, 
Instron s.a.s., Kadine Essentiel, Punch Powertrain, SD Worx, Telenet, VAB Fleet Services, 
Van Laere Algemene Aannemingen, ...

VACAtuRe, dÉ GAzet 
VooR uw CARRiÈRe

Vacature Magazine. Mis hem niet.
Elke week bij uw krant of gratis in de krantenwinkel.


