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Er zit beweging in het mobiliteitsvraagstuk, dat is zeker! Wat 
opvalt is dat bedrijven, organisaties, fietsmerken, autoconstruc-
teurs, enz. niet meer blijven wachten op ‘de overheid’. Zeker 
wat betreft openbaar vervoer is het daar huilen met de pet op. 
Er komen helemaal geen bussen of treinen bij. De uitbouw van 
het Brussels gewestelijk expresnet loopt nog maar eens vele 
jaren vertraging op. En wie durft zeggen hoe de Antwerpse 
verkeersknoop ooit zal ontward worden? 
Ondertussen staat Vlaanderen stil, niet het minst door de verde-
re toename van het vrachtverkeer op onze snel- en andere we-
gen. Nochtans is er nood aan een andere, duurzame mobiliteit. 
Die komt er niet van vandaag op morgen, als je weet dat drie op 
vier verplaatsingen met de wagen gebeurt. Maar het gaat hard. 
Er werden nooit zoveel fietsen en e-bikes gekocht, ook en mis-
schien vooral door bedrijven. De elektrische auto, die vorig jaar 
nog dood werd verklaard, herrijst uit zijn as. Wagens op CNG 

en waterstof komen eveneens kijken. Auto- en fietsdelen, het 
mobiliteitsbudget, thuis- en satellietwerk, centrale leveringen in 
de binnenstad: het zijn boeiende tijden voor wie begaan is met 
duurzame mobiliteit. Ook LVZ wil daar zijn steentje toe bij-

dragen. Duurzame mobiliteit is het 
jaarthema voor 2015 van LVZ en zijn 
Vormingsdienst. We mobiliseren 

onze leden en afdelingen om hier-
aan mee te werken. We geven zelf 
het goede voorbeeld, met de or-
ganisatie van de Mobiliteitskam-
pioen. Als zelfstandige of onder-

neming kan u deze onderscheiding 
in de wacht slepen. Lees er alles 

over in dit magazine, en begin 
eraan door deel te ne-

men aan onze Startdag 
van de Mobiliteits-
kampioen, op don-
derdag 5 maart in 
Eeklo. Tot dan!
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VOORWOORD

“Het zijn boeiende tijden voor wie begaan 
is met duurzame mobiliteit. LVZ geeft 
het goede voorbeeld, met de organisatie 
van de Mobiliteitskampioen’’

Luc Soens, directeur Liberaal Verbond voor Zelfstandigen



4

Breng ons  
in vervoering  
en word

Vlaanderen staat elke dag stil in de file. Tegelijk wemelt het 
van iniatieven om iets te doen aan het mobiliteitsprobleem. 
Meer met de (bedrijfs)fiets naar het werk, de vergroening 
van het wagenpark, nieuwigheden als het mobiliteitsbudget 
en distributiecentra aan de rand van de stad, fiets- en autode-
len, thuiswerk, enz zijn actueler dan ooit. Duurzame mobiliteit 
is dan ook het jaarthema 2015 van het Liberaal Verbond voor 
Zelfstandigen (LVZ) en zijn Vormingsdienst. Een jaar waarin 
we op zoek gaan naar de Mobiliteitskampioen.

“Initiatieven zoals het mobiliteits - 
budget, derde werkplekken, 
carpoolen en het delen van 
voertuigen moeten deel uitma-
ken van het mobiliteitsbeleid 
van bedrijven en overheden”

Koen Valgaeren,  
Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)

“We moeten tot combimobiliteit 
komen: de burger overtuigen 
om op minstens een deel van 
zijn traject de auto te vervangen 
door alternatieven”

Ben Weyts,  
Vlaams minister van Mobiliteit

Die Mobiliteitskampioen is een zelf-
standige of een bedrijf die de jury zal 
kunnen overtuigen van zijn inspan-
ningen op het vlak van mobiliteit. Een 
onderneming dus die ons in vervoering 
brengt met een efficiënt, duurzaam 
en flexibel plan voor zijn werknemers, 
klanten, leveranciers, enz. 

Deelnemen aan de wedstrijd om Mobi-
liteitskampioen te worden is eenvoudig 
en gratis: vul het inschrijvingsformulier 
in op de website www.mobiliteitskam-
pioen.be. Uit de inzendingen worden 
vier genomineerden gekozen. Zij 
worden beoordeeld door een jury van 
deskundigen en gespecialiseerde ver-
tegenwoordigers van de partners van 
de Mobiliteitskampioen: het Vlaams In-
stituut voor Mobiliteit (VIM), Eandis, de 
provincie Oost-Vlaanderen ,…). Op het 
Gala van de Mobiliteitskampioen, op 

donderdag 10 december in Gent wordt 
de uiteindelijke Mobiliteitskampioen 
bekendgemaakt én gevierd.

Mogelijkheden om u te onderscheiden 
als bedrijf zijn er genoeg. Driekwart 
van onze verplaatsingen gebeurt met 
de wagen. Wie de auto wil bannen 
van onze wegen, droomt. Wel kunnen 
we inzetten op minder en schonere 
verplaatsingen. Elke kilometer die niet 
met de wagen wordt afgelegd, maar 
met een andere of collectieve vervoers-
wijze, is er een gewonnen. En om de 
uitstoot van CO2, NOx en fijn stof te 
verminderen zullen we moeten inzetten 
op voertuigen die niet met benzine of 
diesel rijden. Vandaag staan elektri-
sche auto’s en wagens die met CNG 
(gecomprimeerd aardgas) rijden volop 
in de belangstelling.

www.mobiliteitskampioen.be
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• Altijd al eens met een elektrische 

wagen of een wagen op aardgas 
(CNG) willen rijden? 

• U wil een mobiliteitsplan in uw  
bedrijf invoeren maar weet niet  
hoe te beginnen? 

• Of u bent nu al begaan met  
duurzame mobiliteit en wil zelf  
de Mobiliteitskampioen worden? 

Stadskantoor Eeklo
Industrielaan 2 
9900 Eeklo

De Startdag is een initiatief van LVZ,  
de stad Eeklo en Eandis en met medewerking 
van de provincie Oost-Vlaanderen en VIM 
(Vlaams Instituut voor Mobiliteit). 10u Onthaal

10u15 Luc Soens, directeur LVZ:  
Verwelkoming en lancering van de  
wedstrijd De Mobiliteitskampioen

10u30 Christophe De Waele, schepen 
van Mobiliteit van de stad 
Eeklo: “Initiatieven om de 
mobiliteitsuitdagingen aan te 
gaan’’

10u55 Karin Reynaers/Ellen 
Loosen, verantwoordelij-
ken mobiliteit Reynaers 
Aluminium: “Het bedrijfs-
vervoerplan van Reynaers 
Aluminium’’

11u30 Dries Dennequin, Duurzame 
mobiliteit en aardgasprospectie 
Eandis: “Duurzame mobiliteit, 
da’s zuivere winst’’

12u00 - 13u15  
Pauze met broodjesbuffet

13u20 Demonstratie en testen van elektrische wagens 
en CNG-wagens met medewerking van Eandis.  
Deelnemende merken: Tesla, Fiat, Opel, Nissan, 
Volkswagen, Audi, Skoda,…

Kom 
naar de

in Eeklo en test een  
elektrische of CNG-wagen

Kom dan naar onze startdag  
van de Mobiliteitskampioen,  
op donderdag 5 maart in Eeklo.

UITNODIGING

!!
ondernemers die willen 
inzetten op duurzame mobiliteit. 
Deelname is gratis, maar inschrijven vooraf  
is verplicht op www.mobiliteitskampioen.be.  
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

De Startdag  
richt zich tot  
zelfstandigen en  



Reynaers  
Aluminium 
geeft het 
voorbeeld

Alternatieve   mobiliteit? 
Carpoolers krijgen een gereserveerde parkeer-

plaats dicht bij hun tikklok en Reynaers pro-

beert ook het bedrijfswagenpark te vergroenen.
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Alternatieve   mobiliteit? 

Zo’n 60 kilometer in weer en wind moeten we afleggen om Reynaers Aluminium in Duffel te 
bereiken. De fiets laten we dus toch maar in de garage staan. Bij Reynaers, dat aluminiumsys-
temen voor de bouwsector maakt, zouden ze daar echter niet van opkijken. Met een uitgekiend 
mobiliteitsplan zet Reynaers zijn medewerkers aan tot duurzaam woon-werkverkeer. Een uitste-
kend voorbeeld voor iedereen die zich straks kandidaat wil stellen voor de Mobiliteitskampioen.
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‘I want to ride my bicycle, I want to 

ride my bike. I want to ride my bi-

cycle, I want to ride it where I like.’ 

Queen schalt door de boxen wanneer 
Karin Reynaers en Ellen Loosen ons een 
filmpje tonen dat het mobiliteitsplan 
van Reynaers Aluminium in de praktijk 
zet. We zien hoe werknemers het be-
drijfsterrein komen opgereden. De op-
names werden gemaakt tijdens de Car 
Free Day waaraan het bedrijf deelnam 
en waardoor we sommige medewerkers 
voor de gelegenheid op een tandem of 
ligfiets zien aankomen. Ludiek, maar het 
kan. Mobiliteit is dan ook een belangrijk 
aandachtspunt voor Reynaers Alumi-
nium. 

“Hoe langer hoe meer worden wagen en 
files een probleem”, zegt HR & Facility 
manager Karin Reynaers. “Reynaers 
Aluminium werkt op alle niveaus aan 
de ecologische voetafdruk. Dat wil zeg-
gen dat onze producten volledig recy-
cleerbaar moeten zijn. Die lijn trekken 
we ook door naar onze medewerkers. 
We willen hen op een gezonde manier 
naar het werk laten komen. Minder 
wagens op de baan brengen om zo de 
CO2-uitstoot te doen dalen, is een doel. 
Om dat te verwezenlijken, stimuleren 
we onze medewerkers op verschillende 
manieren.”

Het mobiliteitsplan ‘WOOW’ dat Rey-
naers ontwikkelde is niet min. Het voor-
nemen kende zijn wortels eind 2011. Als 
eerste stap werd een mobiliteitsprofiel 
opgesteld. Via interviews en een specia-
le website konden medewerkers aange-
ven hoe ze naar de werkplek kwamen. 
Met een bereikbaarheidsprofiel werd 
nagegaan hoe de bedrijfssite in Duffel 
bereikt kon worden. Op basis van die 
gegevens maakte de Provincie Antwer-
pen (toen nog Slimweg) een mobiscan. 
Karin Reynaers toont ons een grafische 
weergave van alle stromen en plekken 
van waaruit mensen vertrekken naar 
het werk. “De rode stip is Reynaers. En 
dan zie je alle verschillende stromen: 
bussen, fietsen, wagens, wagens die 
carpoolen, bedrijfswagens. Je ziet waar 
medewerkers wonen en hoe ze naar 
het werk komen. We hebben daaruit 
opgemaakt dat er heel wat potentieel 
rondom Reynaers is. Veel medewerkers 
wonen in een kleine straal rond het be-
drijf. Het was de aanzet voor ons plan. 
Binnenkort maken we een nieuwe scan. 
We zijn nu twee jaar verder, dat beeld 
zal er anders uitzien. Er zullen meer 
groene lijnen in zitten want ons fietsver-
keer is er sterk op vooruit gegaan.”

Ellen Loosen (op de fiets) en Karin Reynaers: 

‘’Bij Reynaers komen dank zij het mobiliteits-

plan al 100 van de 380 medewerkers met de 

fiets naar het werk.’’
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Hoe langer hoe meer  
worden wagens en files 
een probleem

Karin Reynaers



Een fiets voor elke  
afstand
De fiets heeft een belangrijke plaats ge-
kregen bij Reynaers Aluminium. Zo kun-
nen werknemers een bepaald type fiets 
krijgen volgens hun woon-werkafstand. 
Mobiliteitscoördinator Ellen Loosen: 
“Medewerkers die minder dan 15 km 
van Reynaers wonen krijgen een gewone 
fiets. Voor wie verder woont is er een 
elektrische fiets. Wie pendelt via bus en/
of trein krijgt een vouwfiets ter beschik-
king. Uiteraard is dat gekoppeld aan een 
voorwaarde: 50% van hun werktijd moe-
ten ze met de fiets komen werken. Bij 
aankomst meldt elke fietser zich via een 
badgesysteem. In ruil krijgen ze ook een 
fietsvergoeding. Daarnaast voorzien we 
opleidingen in fietsonderhoud.”

Voor het onderhoud en de herstelling 
van de fietsen heeft Reynaers ook een 
eigen hersteldienst in huis. Karin: “De 
fietsen leasen we via Werkmaat vzw, een 
sociale werkplek. Hun mensen beman-
nen hier de hersteldienst. Medewerkers 
die de overeenkomst aangaan krijgen 
voor vier jaar een fiets, een verzekering 
voor diefstal en kunnen een beroep doen 
op de hersteldienst. Bij pech onderweg 
zorgt Werkmaat voor een interventie op 
de baan. Ook wie niet in het systeem 
stapt, maar bijvoorbeeld met zijn eigen 
koersfiets naar het werk komt, kan van 
die hersteldienst en de andere facilitei-
ten gebruik maken.”

Reynaers paste voor het plan ook zijn 
logistiek aan. Er kwamen speciale dou-
ches en lockers voor de gebruikers. De 
fietsenstallingen werden vernieuwd en 
uitgebreid. Wie een fiets heeft, krijgt een 
eigen stalplaats. “De sleutel tot ons suc-
ces? Gebruikers hebben weinig kopzorgen 
rond hun vervoer. Alles wordt voor hen 
geregeld. Ze krijgen van ons een fiets, die 
wordt onderhouden en die van hen is zo-
lang ze hier werken. Na vier jaar krijgen ze 
een nieuwe. De fietsen zijn ook gepersona-
liseerd met onze kleuren en logo’s. Wie op 
zo’n fiets rijdt, werkt bij ons. Het maakt de 
kans op diefstal ook veel kleiner.”

Reynaers  
Aluminium
Reynaers Aluminium werd opgericht in 1965 en telt vandaag 1.500 werknemers 
in 37 landen. Het exporteert naar meer dan 60 landen op 5 continenten. Het be-
drijf, met hoofdkwartier in Duffel, draaide in 2012 een jaarlijkse omzet van 315 
miljoen euro. Reynaers is een Europese specialist in het ontwikkelen en in de 
markt zetten van innovatieve en duurzame aluminium toepassingen. Die wor-
den gebruikt voor de constructie van ramen, deuren, gevelsystemen, schuif-
deuren, zonweringen en veranda’s. Reynaers laat zich bij dit proces leiden door 
energie-efficiëntie en de verantwoordelijkheid voor het milieu.

www.reynaers.be 

Op een totaal van zo’n 380 medewerkers 
komen er vandaag bijna 100 met de fiets. 
“En dat aantal blijft stijgen”, zegt Ellen. 
“Vandaag had ik nog een aanvraag voor 
een elektrische fiets. Medewerkers ste-
ken elkaar ook aan om de stap te zetten. 
Enkel de vouwfietsen blijven onder de 
verwachtingen. Dat komt door de slech-
te verbindingen met het openbaar ver-

voer. De stations Duffel en Lier liggen op 
vijf kilometer van de site. Bussen komen 
hier amper voorbij. We hopen die cij-
fers toch op te krikken met elektrische 
vouwfietsen. Die zijn net op de markt 
en we onderzoeken die piste. We hopen 
dat het de reistijd van een pendelaar zal 
inkorten.” 

Lees verder blz. 10

De fietsenstallingen werden vernieuwd en uitgebreid.
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Op naar een groen  
wagenpark

Ook carpooling is een belangrijk on-
derdeel van het mobiliteitsplan bij 
Reynaers. In 2014 telde het 31 geregis-
treerde carpoolteams. “Al die mensen 
krijgen een gereserveerde parkeer-
plaats dicht bij hun tikklok. Na twintig 
beurten van samen carpoolen krijgen ze 
een ticketje voor de carwash. Dat blijkt 
een succes. Carpoolen hebben we sinds 
dit jaar ook fiscaal aftrekbaar gemaakt.”

Onze bedrijfswagens proberen we zo 
groen mogelijk te houden door te wer-

ken met wagens met een kleine CO2-
uitstoot. Voor wagens met een kleiner 
budget mag de CO2-uitstoot niet hoger 
dan 112 zijn. Voor een groter budget is 
het 125. Stelselmatig gaan we dat naar 
beneden brengen om de uitstoot zo laag 
mogelijk te houden. Rijden met ecolo-
gische wagens is goed voor zowel me-
dewerkers als bedrijf.” Wie een bedrijfs-
wagen heeft kan ook in het fietssysteem 
stappen. Ze krijgen dan een fiets, maar 
geen fietsvergoeding. 
“We kijken ook naar het rijgedrag. Vijf-
tien van onze mensen doen aan eco-
driving, een opleiding voor milieube-
wust en defensief rijden. Als het goede 

resultaten oplevert, willen we iedereen 
met een bedrijfswagen dit laten doen. 
Het zorgt voor meer bewustzijn bij 
de chauffeurs. Uiteindelijk willen we 
komen tot een groen wagenpark. Bij 
enkele wagens meten we ook het rij-
gedrag van de medewerkers om na te 

Wernemers kunnen een fiets kiezen 

volgens hun woon- werkafstand.
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gaan of ze in aanmerking komen voor 
een elektrische wagen. Dat wordt ons 
volgende project.”

Pendelfonds

Naast de fietsen en de infrastructuur, het 
carpoolen en de groene bedrijfswagens 
is ook de functie van de mobiliteitsco-
ordinator cruciaal in het plan. “Ellen 
is heel belangrijk voor het slagen van 
dit project”, zegt Karin. “Zij is het aan-
spreekpunt voor onze medewerkers en 
zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden 
om onze mobiliteit nog te verbeteren. Zij 
ondersteunt het hele project.”

Met het mobiliteitsplan deed Reynaers 
een aanvraag bij het Pendelfonds, dat 
projecten subsidieert die een duurzaam 
woon-werkverkeer bevorderen. “In 2012 
hebben we ons dossier ingediend bij het 
Pendelfonds voor 268.000 euro, waarvan 
de helft subsidie en de helft bijdragen 
van Reynaers. Toen we het project bin-
nenhaalden, ging het snel. Dat moet ook 
want je moet je plannen realiseren. Het 
Pendelfonds gaat na of je je doelstel-
lingen haalt. De Provincie Antwerpen 
heeft ons daarbij goed ondersteund. Het 
gaat niet alleen om de centen. Het Pen-
delfonds stuurt ook bij en geeft advies. 
Bij een laatste feedback van het minis-
terie kregen we te horen dat we een 
voorbeeld voor andere bedrijven waren. 
De subsidie van het Pendelfonds loopt 
over vier jaar. Maar wij gaan verder. 
Het is een investering die we doen voor 
toekomst naar zowel medewerkers als 
milieu.”

Veel interesse

Na twee jaar zijn Karin en Ellen opge-
togen met de resultaten. “We zijn heel 
tevreden. Zowel het fietsen als het 
carpoolen loopt goed. De tevredenheid 
van onze medewerkers doet plezier. 
We krijgen enkel positieve reacties. Om 
twijfels en vragen op te vangen, werd 
het project vooraf goed voorbereid met 
verschillende diensten en de vakbonden. 
Er kwam een brochure die alle vragen 

beantwoordde. We blijven het project 
vernieuwen. Zo hebben we onlangs 
fiscale voordelen toegevoegd en is de 
inlooptijd van drie maanden afgeschaft. 
Een nieuwe medewerker kan nu meteen 
in het systeem stappen. Deelnemers 
krijgen ook elk jaar een nieuw gadget, 
zoals de Buff vorig jaar. We houden het 
project levendig. Dat is nodig om nieuwe 
mensen geïnteresseerd te krijgen.”

In juni werd Reynaers Aluminium be-
loond voor zijn inspanningen. Op het 
mobiliteitscongres won het de Business 
Mobility Award voor privébedrijven. Het 
hoeft niet te verbazen dat Reynaers re-
gelmatig vragen krijgt van andere bedrij-
ven die interesse tonen. “Groot of klein, 
veel bedrijven willen hetzelfde doen. We 
hebben al heel wat presentaties mogen 
geven. Zo’n award maakt ons project wel 
zichtbaar naar de buitenwereld, maar dat 
ecologische imago hebben we sowieso. 
Het milieu-aspect zit ingebakken in al 
onze activiteiten.”

Opgelet: Subsidieaanvragen bij het Pendelfonds kunnen ingediend worden 
nadat de minister, bevoegd voor mobiliteit, hiertoe een oproep heeft gelan-
ceerd. Sinds de vorige oproep is dit tot op heden nog niet gebeurd. Meer 
informatie over het pendelfonds is te vinden bij de provinciale Mobiliteitspun-
ten en op www.pendelfonds.be. 

Pendelfonds

Fietsgebruikers hebben 
weinig kopzorgen rond  
hun vervoer. Alles wordt 
voor hen geregeld.

Karin Reynaers
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Aerey  
laat jonge ondernemers  
netwerken en opstarten

In juni 2013 brachten we in Vrij On-
dernemen een portret van student-
ondernemer Jan-Willem Callebaut. 
Hij won toen de pitchwedstrijd op het 
event Student Ghentrepreneur dat 
LVZ mee ondersteunde. Die prijs was 
geen toevalstreffer. De 21-jarige stu-
dent burgerlijk ingenieur blijft niet bij 
de pakken zitten en richtte met Aerey 
een community voor ambitieuze jonge 
ondernemers op.

Midden in de examens mogen we Jan-
Willem Callebaut even storen. Plaats van 
afspraak is het hartje van de Gentse stu-
dentenbuurt. Op de bovenverdieping van 
café De Omgekeerde Wereld in de Sint-
Pietersnieuwstraat biedt de vzw Aerey een 
werkplaats aan enkele jonge ondernemers. 
Als we binnenstappen voert een jonge 
dame aan een van de houten bureaus een 
telefoongesprek in het Duits. Ze werkt 
voor de onderneming coLanguage. “Dit is 
een coworking space”, zegt Jan-Willem. 
Samen met vijf andere bestuursleden 
richtte hij vorig jaar Aerey op. “We leerden 

elkaar de voorbije jaren kennen dankzij 
verschillende events. De voorbije twee, 
drie jaar namen we deel aan heel veel or-
ganisaties rond student-ondernemerschap. 
Interessant, maar wel isolerend aangezien 
ze voorbehouden waren voor studenten. 
Wij wilden netwerken met een bredere 
doelgroep. Een mix tussen studenten en 
ondernemers leek ons ideaal.” 

Events en co-working

De kompanen namen het heft dan maar 
in eigen handen. Onder de titel ‘Student 
meets entrepreneur’ nodigde het begin 
oktober met Cain Ransbottyn en Madi 
Sharma twee inspirerende sprekers uit. 
Met 200 deelnemers in een auditorium 
van de universiteit werd dat een succes. 
“Op vraag van enkele deelnemers plan-
den we een volgend event rond digitale 
marketing en storytelling. Dat vond hier 
plaats in het café De Omgekeerde Wereld, 
dat wordt gerund door twee jonge onder-
nemers. Zij waren enthousiast over onze 
plannen. Aangezien wij droomden van 

een fysieke locatie om onze community 
met jonge startende ondernemers uit te 
bouwen, polsten we bij hen naar de bo-
venverdieping die toen nog leegstond. Ze 
gingen mee in ons verhaal, waardoor we 
hier enkele maanden een pop-up kunnen 
installeren. We zijn hout gaan kopen en in 
twee weken tijd hebben we zelf bureaus 
gemaakt. Tot maart is dit onze stek.” 

De bovenverdieping wordt momenteel 
ingepalmd door een vijftal kleine onder-
nemingen. Het zijn start-ups uit de tech-
nologische sector. Jan-Willem: “Andere 
coworkings worden meestal bevolkt door 
freelancers. Dit concept is echter gericht 
naar jonge ondernemers die hun zaak 
willen uitbouwen en hier een tijdelijke 
kantoorruimte vinden. Ze profiteren er van 
de ervaringen en tips van andere onderne-
mers. Zo ontstaat een community.”

Jonge start-ups

Tijdens het gesprek zitten wij aan de bu-
reaus van Forc-it. Dat is de onderneming 
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van de 22-jarige Henri Jacobs, die ook in 
het bestuur zit. Samen met nog drie me-
dewerkers ontwikkelt hij websites, web-
shops en andere platformen. Jan-Willem: 
“Ook coLanguage is een jong bedrijfje 
van drie mensen. Ze werken aan een plat-
form dat makkelijker talen wil aanleren 
aan Oost-Europeanen. Vooral partners 
uit Duitsland tonen interesse. Oprichter 
Michiel Demeulenare verdiende eerder 
al zijn strepen met het Bijleshuis dat in 
Vlaanderen en Nederland studenten met 
bijlesgevers verbindt. Toen hij een naam 
zocht voor zijn nieuwe onderneming deed 
hij hier bij de andere ondernemers een be-
vraging. Het is maar een klein voorbeeldje 
om de samenwerking aan te tonen.” 

De bedrijfjes die bij Aerey aan de slag 
gaan delen niet alleen bureaus en kasten. 
Ze kunnen onder meer ook gebruik ma-
ken van een 3D-printer. Jan-Willem toont 
ons trots hoe die werkt. “We kochten de 
3D-printer bij het Gentse bedrijfje Delta 
Rocket. Het is een van hun eerste model-
len. Op die manier steunen we de lokale 
economie en start-ups.” 

Ambitieuze plannen

De tijdelijke ‘hotspot’ is de ideale testom-
geving voor Aerey. Jan-Willem twijfelt er 
niet aan dat het project wordt doorgezet. 
De vzw broedt op nog meer evenementen 
en heeft een andere locatie op het oog die 
24/7 toegankelijk is en meer faciliteiten 
biedt. Zo is er bijvoorbeeld nood aan een 
vergaderruimte. “Ik beschouw dit ook als 
een start-up”, besluit Jan-Willem. “We zijn 
voorlopig een non-profitorganisatie, maar 
draaien een mooie omzet. Ik zie opportu-
niteiten om hier mee verder te gaan en het 
samen met partners te professionaliseren. 
De ervaring die ik hier opdoe is onbetaal-
baar.”

Aery
Sint-Pietersnieuwstraat 116, Gent
0471 99 80 18, hello@aerey.be
www.aerey.be

“Start-ups uit de technologiesector 
komen in Aerey ervaringen 
en tips uitwisselen”

Jan-Willem Callebaut

13JONGE ONDERNEMERS

LVZ stond ook dit schooljaar voor de klas in het Don Bosco Instituut in 
Groot-Bijgaarden. We gaven les over de startersformaliteiten voor zelfstan-
digen aan de leerlingen uit 5 Handel, Boekhouden-Informatica, Informatica-
beheer en Economie. Ze kregen ook een startersgids mee met getuigenissen 
van jonge ondernemers. 

LVZ  
voor de klas
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Kinderopvang  
Beau-Fort wint  

12de Bizidee

Ainhoa Vermunt is de  

hoofdwinnaar van de  

12de editie van Bizidee.
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Met een volledig nieuwe kijk op kinderopvang wint Ainhoa Vermunt 
uit Limburg de 12de editie van Bizidee met haar project Beau-Fort. 
Ze krijgt de hoofdprijs van 15.000 euro, een jaar gratis kantoorruim-
te én 8 uur coaching.

De eerste vestiging van Beau-Fort komt er op het industrieterrein van Lom-
mel in het noorden van Limburg. “Werkende ouders zijn ons doelpubliek”, 
vertelt Ainhoa Vermunt. “Om hen na de werkuren te ontlasten van het heen 
en weer gerij om kinderen op tijd naar de muziekschool, sportschool of 
logopedist te brengen, voorzien wij één overkoepelend kader. Onze opvang 
wordt dus zoveel meer dan een kindercrèche. Alle talenten van de kinderen 
kunnen op één plaats ontwikkeld worden. Zo zullen we samenwerken met 
een muziekjuf die ter plaatse les komt geven. Net zo goed zal de sportleraar 
of de logopediste bij ons ter plaatse de kinderen ontvangen. Indien je toch 
zelf een voorkeur hebt voor een bepaalde sportclub of academie, voorzien 
wij vervoer van en naar die locatie”.

De andere laureaten van de 12de editie van Bizidee zijn:
•  Jan Dekock (West-Vlaanderen) die met zijn Plantguard een groeimonitor 

ontwikkelde voor kropsla. Hij kreeg zilver en 5.000 euro.
•  Ellen Sierens (Oost-Vlaanderen) wil met haar Krokettiers voor elke bier-

streek een eigen bierkroket fabriceren, eveneens goed voor 5.000 euro.
•  Dimi Moreels en Krisof Van Thielen (Antwerpen) brengen onder de naam 

SMTH Smooth een ecologische mini-portefeuille op de markt die ge-
maakt is uit bamboe.

•  Karolien Soete (Oost-Vlaanderen) realiseert met Talking Walls levens-
grote animaties op de muren van bedrijven of andere locaties om organi-
saties op een authentieke manier in dialoog te laten gaan met hun mede-
werkers en klanten. Dit creatieve idee kreeg tevens de BizzBuzz Award 
ter waarde van 1.000 euro.

Vanaf dit jaar zijn er twee finales per jaar voor Bizidee. Voor de 13de editie 
kan je nog inschrijven op www.bizidee.be. De prijsuitreiking heeft plaats op 
dinsdag 26 mei.

Bent u  
Dé Gentse 
Ondernemer 
2015?
Bent u een gepassioneerde ondernemer en wilt u 
andere Gentenaars warm maken voor het onder-
nemerschap? Stel u dan kandidaat voor Dé Gentse 
Ondernemer 2015. Zowel starters als ervaren on-
dernemers maken kans op de titel. Grijp uw kans 
en zet uw zaak in de kijker.
Inschrijven kan tot en met 10 maart 2015 via het 
deelnameformulier op www.gentseondernemer.be. 
U vindt er ook het volledige wedstrijdreglement.

Alle laureaten van de 12de Bizidee op een rijtje.
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Bijverdienen na
Elke gepensioneerde 65-plusser mag 
sedert 1 januari 2015 onbeperkt bijver-
dienen bovenop zijn pensioen, zonder 
pensioenrechten te verliezen. Dat geldt 
ook voor iedereen die een loopbaan 
van 45 jaar achter de rug heeft en nog 
geen 65 is. 

Ook op 1 januari daalden de sociale lasten voor de aanwerving van 
de eerste drie werknemers verder met 50 euro per trimester.  

De maatregel geldt zowel voor werkgevers 
die nu al van de doelgroepvermindering 
genieten, als voor werkgevers die na deze 
datum hun eerste aanwervingen doen. Een 
daling van 1.750 euro per nieuwe werkne-
mer.

Kan je op restaurant nog een ge-
splitste rekening krijgen na de 

invoering van het geregistreerd kas-
sasysteem (‘witte kassa’)? Ja, als 

je het vooraf aangeeft, zodat er bij-
voorbeeld drie kassatickets kunnen 
gemaakt worden. Alle vragen, zowel 
voor uitbaters als klanten staan op 

www.geregistreerdkassasysteem.be

Witte kassa

Winkeldiefstal heeft in België een jaarlijks prijskaartje 
van 1,3 miljard euro: 705 miljoen aan waarde van de ge-
stolen goederen, en 538 miljoen euro aan beveiliging door 
de handelaars die wordt doorgerekend aan de consument.

Meest gestolen in de winkel

• Wijn en sterke drank
• Babyvoeding
• Make-up
• Juwelen
• Schoenen
• Modeaccessoires
• iPhone- en smartphonehoesjes
• batterijen
• scheermesjes
• elektrisch gereedschap
• ...

Winkeldiefstal 

kost 1,3 miljard

Hoger pensioen
Het regeerakkoord van Michel I voorziet de verdere geleidelijke afstemming van de minimum-
pensioenen van de zelfstandigen op die van de loontrekkenden. Zo komt er op 1 april 2015  
(geen aprilgrap dus) 10 euro bij voor het pensioen van een alleenstaande en 7,1 euro voor het 
overlevingspensioen. Op die manier komt het minimumpensioen voor een alleenstaande op 
1.071 euro en op 1.068,17 euro voor het overlevingspensioen. De volledige gelijkschakeling van 
het minimumpensioen is voorzien voor 1 augustus 2016. 

65Minder sociale lasten
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“Ik ben niet risico-avers, wel 

berekend. Met de 25.000 euro als 

winnaar van Bizidee had ik plots 

een buffer en kon ik mijn ontslag 

indienen bij Atlas Copco’’

Pieter-Jan Vandendriessche,
ontwerper eerste Belgische  
3d-printer TripodMaker

-30
Dankzij slimme led-verlichting bespaart 
de stad Barcelona bijna één derde op zijn 
energiefactuur.

Maaltijdcheque
elektronisch

U hebt tot 30 september 2015 de tijd 
om als werkgever de overstap te 

maken naar de elektronische maal-
tijdcheque. Na deze datum kan u 

geen enkele maaltijdcheque meer in 
papieren vorm kunnen uitgeven. Na 
31 december 2015 is ook geen en-

kele papieren maaltijdcheque meer 
geldig in winkels of restaurants. 

Schakel dus op tijd over!

“We leven in 2014. De wekelijkse rustdag en 

de gelimiteerde openingstijden zijn volledig 

achterhaald. Op dat vlak is België een vreemd 

land met een te strenge wetgeving’’

Bart Van Aken,
Boekhandel Paard van Troje

Gedaan met de dreiging van monsterboetes van  
309 procent op geheime commissielonen. Die wordt 
beperkt tot 103 procent als een bedrijf de vergoeding 
of het voordeel toekent aan een natuurlijke persoon 
zoals een werknemer. Wordt het voordeel toegekend 

aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld de vennoot-
schap van de bedrijfsleider, dan bedraagt de boete 

51,5 procent. Geheime commissielonen zijn ook 
nooit van toepassing op restaurantkosten.

309 
procent

103 
procent



Door de internationale  

reputatie van De Bosdreef  

komen paarden uit de hele 

wereld in Moerbeke op  

ziekenbezoek.

18 LID IN DE KIJKER

“Wij verzorgen  
Olympische  
kampioenen  
maar ook de pony 
van het meisje  
om de hoek”
Dierenkliniek De Bosdreef 
(Moerbeke-Waas)

Een topsportpaard uit Zuid-Amerika of een hondje uit de buurt, in De Bos-
dreef krijgen ze de gepaste verzorging. De gespecialiseerde dierenkliniek 
voor paarden en kleine huisdieren in Moerbeke-Waas ontstond  
23 jaar geleden en groeit nog elk jaar. De Bosdreef is een begrip in de inter-
nationale dierenwereld en blinkt uit in kennis en logistiek. 
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Wanneer iedereen zich opmaakt voor 
de eindejaarsfeesten, brengen wij een 
bezoek aan dierenkliniek De Bosdreef 
in het Waasland. Tijdens de feestdagen 
valt de werking in de kliniek niet stil. 
“We sluiten nooit en zijn de hele week 
24 uren op 24 beschikbaar. Net als in 
een ziekenhuis voor mensen voorzien 
ook wij een spoeddienst”, zegt Filip 
Vandenberghe, medezaakvoerder van 
de Bosdreef. Als dierenarts is hij gespe-
cialiseerd in orthopedie en medische 
beeldvorming van het paard.

Het zal niet de laatste keer zijn dat Filip 
een parallel trekt tussen dier en mens. 
Zo legt hij op een eenvoudige manier 
het verschil uit tussen de kliniek en een 
gewone dierenarts. “Een huisarts ver-
wijst mensen naar een ziekenhuis voor 

een ingreep door een specialist. Zo gaat 
het ook in De Bosdreef. Een dierenarts 
dient de eerste zorgen of vaccinaties 
toe. Maar voor gespecialiseerde zorg of 
een operatie kan hij of zij doorverwij-
zen naar onze dierenkliniek. Ook als 
de dierenarts geen precieze diagnose 
kan stellen, bieden wij een uitweg. Hier 
zijn we uitgerust met geavanceerde 
diagnostische apparatuur, radiografie, 
echografie, video-endoscopie, MRI en 
scintigrafie. Ook als mens moet je daar-
voor naar een ziekenhuis.”

Investeren in kennis  
en logistiek

“We waren het eerste privéalternatief 
voor de Veeartsenijschool”, zegt Filip 

wanneer we het over de geschiedenis 
van de kliniek hebben. De Bosdreef 
bestaat 23 jaar en toonde zich in het 
verleden ook een pionier op het vlak 
van chirurgische en medische beeld-
vorming. Zo was het een van de eerste 
klinieken ter wereld om MRI uit te voe-
ren bij het staande paard. “Ook met een 
scanner voor scintigrafie, om bijvoor-
beeld een botscan te maken, waren we 
de eerste in België. Net omdat we over 
die specifieke toestellen beschikken, 
stuurt de faculteit Diergeneeskunde 
soms naar ons door.”

Het vaste team van De Bosdreef be-
staat uit negen dierenartsen. Maar er 
zijn in Moerbeke ook roterende dieren-
artsen actief. Zij zijn al dierenarts maar 
willen na hun studies specialist worden 
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en lopen hier een stagejaar. Filip: “In-
vesteren in techniek brengt uiteraard 
niets op als je geen vakbekwame 
mensen hebt die de toestellen kunnen 
bedienen. Je stelt geen diagnose door 
zomaar op een knopje te drukken. We 
werken met chirurgen, beeldvormers 
en specialisten in de inwendige ziekten. 
De klassieke voortplanting is het enige 
wat we niet doen, dat gebeurt bij de 
mensen thuis. Maar alle andere facet-

ten van de dierengeneeskunde doen 
we wel.” 

De dierenartsen van De Bosdreef vol-
gen nieuwe ontwikkelingen van nabij. 
Werken binnen een strikt wetenschap-
pelijk kader met het welzijn van het 
dier voorop zijn belangrijke pijlers. 
In september sprak Filip nog in het 
Braziliaanse Rio de Janeiro over beeld-
vorming en orthopedie. Volgende week 
vertrekt hij naar Frankrijk voor een 
MRI-congres. “We blijven niet binnen 
de vier muren van ons bedrijfje trap-
pelen. We schaven onze kennis continu 
bij. Jaarlijks nemen de leden van het 
vaste team deel aan wetenschappelijke 
congressen in het binnen- en buiten-
land. We worden er vaak gevraagd om 
lezingen te geven over ons vakgebied. 

Dierengeneeskunde is een wetenschap 
in ontwikkeling. Het is belangrijk om 
de vinger aan de pols te houden en 
kennis uit te wisselen.”

Paarden uit de hele  
wereld

Door de internationale reputatie van 
De Bosdreef komen paarden uit de 
hele wereld in Moerbeke op ziekenbe-
zoek. “Binnen de kliniek verzorgen we 
hoofdzakelijk paarden. Naast Belgen 
en Nederlanders hebben we klanten uit 
de hele wereld. Hoe dat komt? België 
is in de paardenwereld heel centraal 
gelegen. Ons land is rijk aan interna-
tionale mensen die hier permanent of 
tijdelijk aanwezig zijn met spring- of 

Net als een gewoon  
ziekenhuis sluiten wij 
nooit en hebben wij  
een spoeddienst

Medezaakvoerder en  
dierenarts Filip Vandenberghe:
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dressuurpaarden. Dat vergemakkelijkt 
het transport naar de wedstrijden. 
Daarnaast kent België een rijke traditie 
van fokkerijen. Je hebt heel veel jonge 
paarden en veel topsportpaarden. De 
Belgische stamboom staat wereldwijd 
hoog aangeschreven. Als klein land 
mogen we daar trots op zijn.”

Filip staat er soms van te kijken welke 
weg mens en paard afleggen om Moer-
beke te bereiken. “We hebben klanten 
die in Zuid-Frankrijk, Portugal of Zwit-
serland hun paard op de vrachtwagen 
zetten en met een paardenverzorger 
naar hier sturen. Dan zijn ze 15 uren 
onderweg, hebben we er twee uren 
werk aan en keren ze na een overnach-
ting terug. Enerzijds werken we met 
topsportpaarden, dieren met een hoge 
financiële waarde. Anderzijds werken 
we even toegewijd met dieren die bij 
wijze van spreken slechts een paar 
honderden euro’s waard zijn, maar wel 
een hoge emotionele waarde hebben. 
Dat maakt dat je bij de ene afspraak 

een Olympisch kampioen verzorgt en 
het bij de volgende om de pony van het 
meisje achter de hoek gaat. Die variatie 
maakt het boeiend.”

De hippische sector 
bloeit

Na 23 jaar groeit De Bosdreef nog 
steeds. In 2015 volgen nieuwe inves-
teringen in de infrastructuur. “Een 
paard leg je niet zomaar in een kabinet 
natuurlijk. Je hebt plaats nodig. Dus 
hebben we hier ruimten voor radiogra-
fie, echografie, internistisch onderzoek, 
MRI en scintigrafie, een operatiezaal 
met ontwaakruimte, een manege en 
een ruime parking. De voorbije jaren 
hebben we te vaak paarden moeten 
weigeren omdat de stallen bomvol 
stonden. De paardenafdeling wordt 
daarom uitgebreid met nieuwe onder-
zoeksruimtes, operatiezalen, stallen en 
volledig nieuw administratief gebouw. 
2015 wordt een boeiend jaar.”

Filip Vandenberghe:

“Investeren in techniek brengt niets op 

als je geen vakbekwame mensen hebt”
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In De Bosdreef kijken ze met vertrou-
wen naar de toekomst. Met De Morette 
heeft de groep trouwens een tweede 
vestiging in Asse. “De crisisjaren 2008 
en 2009 hebben ons geleerd dat onze 
klanten niet besparen op de gezond-
heid van hun paard. Dat komt omdat 
we in een markt zitten die zowel finan-
cieel als emotioneel een hoge waarde 
heeft. Een MRI- of scintigrafiescan kost 
veel geld en toch zijn dat soort onder-
zoeken elk jaar gestegen. Ze willen een 
goede diagnose en behandeling. Net op 
dat punt willen wij het verschil maken. 
Door de hoge vlucht is er meer nood 
aan specialisten. Ik ben bijvoorbeeld 
orthopedist, maar we hebben in het 
team ook een internist en chirurgen. 
Daarbuiten hebben we nauwe contac-
ten met fysiotherapeuten en hoefsme-
den. Polyvalente is belangrijk, maar de 
kennis neemt zo toe dat je niet alles tot 
in de details kan beheersen.”

De Bosdreef scoort goed, maar dat 
geldt ook voor de paardenwereld in 
het algemeen. “De hippische markt is 
booming”, stelt Filip. “Iedereen in de 
sector voelt een enorme dynamiek. Het 
hele gebeuren professionaliseert. Het is 
een hobby die geld mag kosten en waar 
veel mensen ook hun business willen 
van maken.” 

Dierenkliniek De Bosdreef CVBA
Spelonckvaart 46
9180 Moerbeke-Waas
+32 9 346 76 18
info@bosdreef.be
www.bosdreef.be 

België is een belangrijk 
land voor de paardensport. 
Vandaar dat wij klanten 
hebben uit de hele wereld

Filip Vandenberghe:

Ben jij zelfstandige en kreeg je te 
horen dat je kanker hebt of had? De 
Stichting tegen Kanker is op zoek naar 
getuigenissen hierover. Je verhaal 
vertellen kan je hart luchten. Je helpt 
er ook de Stichting mee verder die een 
ideaal beleid voor mensen met kanker 
wil uitbouwen.
Met welke problemen had je als 
zelfstandige te maken toen je kanker 
kreeg? Wat voor impact had de behan-
deling op je werk? Hoe ving je dit op in 
je (eenmans)zaak? Liet je je bedrijf in 

handen van iemand anders? Wat met 
alle administratieve verplichtingen? 
Hoe ving je de doorlopende kosten 
op? Had je nog tijd voor een sociaal 
leven? Wat gebeurt er als de behande-
ling achter de rug is?
Allemaal vragen voor een onderzoek 
door de Stichting tegen Kanker onder 
leiding van prof. Dr. Elke Van Hoof 
van de Vrije Universiteit Brussel. Voor 
meer info: kijk op www.kanker.be/
zelfstandige-met-kanker-deel-jouw-
verhaal-hier

Zelfstandigen  
met kanker  
delen hun verhaal
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Verhogen sociale bijdragen  
mogelijk vanaf 2015

La
cr

es
Tom Lacres is adjunct- 
directeur Attentia sociaal 
verzekeringsfonds

Heeft u vragen over 
uw  sociaal statuut als 
 zelfstandige? Contacteer ons

Attentia Sociaal verzekeringsfonds, 

Torhoutsesteenweg 384

8000 Brugge

T. 050 40 65 63 - F. 050 40 65 97

info@attentia.be - www.attentia.be

Sociaal advies door Tom Lacres

Vanaf 2015 is er een nieuwe bijdrageregeling van toepassing voor de sociale bijdragen.  
De definitieve sociale bijdragen worden nu berekend op het inkomen van het bijdragejaar zelf  

en niet meer op het inkomen van 3 jaar geleden. 

Het inkomen van drie jaar geleden wordt 
alleen nog gebruikt om een voorstel te 
doen tot betaling van voorlopige bijdra-
gen. De zelfstandige heeft daarna de 
keuze uit 3 mogelijkheden: de voorlopige 
bijdragen betalen, verlaagde bijdragen 
betalen of een verhoogde bijdrage doen. 

In een vorige artikel kwam aan bod hoe 
een zelfstandige verlaagde sociale bijdra-
gen kan aanvragen. Nu komt aan bod hoe 
een zelfstandige een verhoogde bijdragen 
kan doen.

Formaliteiten
De zelfstandige kan verhoogde bijdragen 
betalen op eenvoudige aanvraag of door 
een spontane storting.  Wanneer een zelf-
standige een verhoogde bijdrage betaalt, 
en er zijn nog onbetaalde bijdragen dan 
zal het sociaal verzekeringsfonds eerst de 
nog openstaande schulden aanzuiveren. 
Enkel het eventuele saldo zal dan als een 
verhoogde bijdrage worden beschouwd 
bovenop de voorlopige bijdragen. De zelf-
standige kan voor een bepaald jaar nooit 
meer bijdragen betalen dan de maximum-
bijdragen.

Berekening
Een vrijwillig verhoogde bijdrage wordt 
niet berekend op jaarbasis maar vormt 
een ‘reserve’ die de zelfstandige tot 31 
december kan terugvragen. Na die datum 
zal de reserve aangewend worden voor 
een latere regularisatie. 

Voorbeeld
In 2015 betaalt een zelfstandige voorlo-

pige bijdragen van 1.800 euro per kwar-

taal. In de loop van het jaar betaalt hij 

bovenop deze bijdrage 1.200 euro extra 

sociale bijdrage omdat hij denkt dat zijn 

inkomen in 2015 hoger zal zijn.

Deze extra bijdrage van 1.200 euro heeft 

geen impact op de betaalde bijdragen 

van het eerste en tweede kwartaal, ze 

worden dus niet verhoogd met telkens 

1.200 euro. Het gestorte bedrag van 

1.200 euro vormt een reserve voor een 

latere regularisatie. 

In 2017 is het definitief inkomen van 

2015 gekend en blijkt dat het inkomen in 

2015 inderdaad hoger was. De zelfstan-

dige moet 1.200 euro bijdragen meer be-

talen. De extra bijdrage van 1.200 euro, 

die de zelfstandige in 2015 betaalde, en 

een reserve vormde voor deze regularisa-

tie, zal hiervoor worden gebruikt.

Verhoogde bijdragen terugvragen
Een zelfstandige die vrijwillig meer bij-
dragen betaalt kan in het bijdragejaar 
zelf steeds een terugbetaling van deze 
verhoogde bijdrage vragen. Er zijn twee 
voorwaarden:

• Er zijn geen onbetaalde bijdragen 
• De terugbetaling gebeurt ten laatste 

op 31 december van het bijdragejaar.

Een terugbetaling in de daaropvolgende 
jaren kan enkel indien vaststaat dat de 
zelfstandige een materiële vergissing 
heeft begaan: inversie van cijfers, foutief 
bedrag gestort, overschrijving op een 
verkeerde rekening,… 

Regularisatie
Verhoogde bijdragen betalen is een uitste-

kend idee wanneer een zelfstandige weet 
dat zijn inkomen in 2015 hoger zal liggen 
dan zijn inkomen van 2012 (waarop de 
voorlopige sociale bijdragen zijn bere-
kend). Door een verhoogde bijdrage te 
betalen vermijdt de zelfstandige dat er op 
een later tijdstip een grote regularisatie 
moet betaald worden wanneer zijn defini-
tief inkomen van 2015 gekend is.

SOCIAAL ADVIES
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Vooreerst mag reclame niet misleidend 
zijn.  Het spreekt voor zich dat het ver-
schaffen van verkeerde informatie over 
de kenmerken van het aanbod, de prijs of 
de aanbieder ervan niet door de beugel 
kan en ook wettelijk verboden is.  Ook de 
weglating van informatie om de klant te 
misleiden, is verboden.  In reclame aan 
consumenten is de regelgeving specifieker 
omschreven en zegt de wet bovendien zelfs 
dat het verschaffen van juiste informatie 
verboden is wanneer dit op een wijze 
gebeurt om de klant te bedotten rond een 
aantal essentiële kenmerken van het aan-
bod, de prijs, de aanbieder en dergelijke 
meer.  Naar consumenten toe is er ook een 
lijst opgenomen van misleidende praktij-
ken, die hoe dan ook verboden zijn.  Boven-
dien is het niet zo dat een praktijk sowieso 
toegelaten is, wanneer zij niet uitdrukkelijk 
wettelijk verboden is.  Acties kunnen 
steeds worden verboden wanneer zij strij-
dig worden beschouwd met de eerlijke 
handelspraktijken. Dat is een interpreteer-
baar begrip, zodat de beoordeling afhangt 
van geval tot geval.
 
In publiciteit vergelijking maken met pro-
ducten van concurrenten (of hun prijs) 
is dan weer wel expliciet toegelaten, zij het 
onder bepaalde voorwaarden.  Het spreekt 
voor zich dat de reclame niet kleinerend of 

verwarrend mag zijn ten aanzien van deze 
concurrent. Kort gezegd mag vergelijkende 
reclame niet misleidend zijn, noch verwar-
ring stichten over de aanbieder.  Men mag 
niet parasiteren op de bekendheid van de 
concurrent of beschermde benamingen 
en uiteraard mag men de concurrent niet 
schaden of kleineren.  Verder mogen er 
geen appels met peren vergeleken worden 
en moet de vergelijking op een objectieve 
en verifieerbare wijze gebeuren.
 
Naast de goede kwaliteit van een product 
of dienst, wordt veelal de prijs in de verf 
gezet.  Daarbij is het ten aanzien van de 
consument verplicht de prijs op te geven 
met inbegrip van de BTW en alle eventu-
ele kosten die verplicht moeten worden 
bijbetaald.  Indien de prijsaanduiding wijst 
op een prijsvermindering, wat dikwijls 
het geval is, dan gelden er ten aanzien van 
consumenten nog een aantal bijkomende 
regels.  Zo mag de vermindering enkel wor-
den vergeleken met de prijs die van toepas-
sing was in de maand voor deze waarin de 
actie van start gaat.  De prijsvermindering 
mag slechts gedurende één maand worden 
geafficheerd en moet de begindatum van 
de actie vermelden.  Het gebruik van de 
lokkende termen “uitverkoop” is gereser-
veerd voor een beperkt aantal gevallen (bv. 
bij stopzetting) en de termen “opruiming” 

Reclame:  
wat mag en wat niet?
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www.flexadvocaten.be

KMO-advies door Frederic Leleux

of “solden” zijn gereserveerd voor de sol-
denperiode.  Gebruik van deze termen bui-
ten de wettelijke voorwaarden is verboden.

Wanneer de handelaar deze regels aan zijn 
laars lapt, stelt hij zich bloot aan strafrech-
telijke en/of burgerrechtelijke sancties, 
zoals geldboeten, schadevergoeding of een 
eis om de verboden praktijk stop te zetten. 
De reclameactie eerst laten nakijken alvo-
rens erin te investeren, kan dus aanzienlijke 
kosten en ongemakken besparen.

Reclame voeren is een van de wijzen waarop een onderneming haar klantenbestand kan uitbreiden of 
vernieuwen.  Behoudens een beperkt aantal (vrije) beroepen is iedere ondernemer vrij om reclame te ma-
ken voor zijn producten of diensten.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat publiciteit alom tegenwoordig 
is.  Wie zelf publiciteit wil voeren, moet wel een aantal algemene spelregels respecteren, los van speci-

fieke regelgeving zoals voor welbepaalde producten of diensten (bv. voedingswaren, alcohol,…).

KMO-ADVIES
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Facebook Pages Manager
Heb je je eigen Facebook fanpagina, 
dan installeer je Facebook Pages Ma-
nager om je pagina te monitoren, snel 
te kunnen antwoorden op vragen, maar 
ook om snel een foto online te plaatsen.

Is er een leuke actie in je winkel, een 
klant die zich wel wil laten fotografe-
ren? Neem je smartphone en binnen de 
minuut staat de foto op je fanpagina. 
Wacht niet tot je ’s avonds tijd hebt. Je 

kan zo ook heel makkelijk 
foto’s snel online zetten 
die ‘behind the scenes’ 
momenten tonen. Net een 
nieuwe levering van produc-

ten gebeurd, een nieuwe 

werknemer gestart, een vestiging open 
gegaan? Speel dan heel snel op de bal. 
Daarnaast heb je ook een duidelijk en 
makkelijk zicht op de statistieken van je 
pagina. Een must have applicatie op je 
smartphone.

Twitter
De app die ik het vaakst op mijn 
smartphone gebruik, ideaal op dode 
momenten. Even niets te doen, aan het 
wachten, dan bekijk ik mijn Twitter feed. 
Laatste weetjes, nieuws, wat plaatsen 
concurrenten zoal… Ook hier heb je de 
mogelijkheid om snel updates te plaat-
sen. Gebruik opnieuw een foto zodat de 
zichtbaarheid groter wordt. Maak vooral 
gebruik van die momenten om ook inte-
ressante tweets van andere te retweeten 
naar jouw volgers. Dé manier om je ei-
gen aantal volgers op te krikken.

Instagram
Dé app op smartphone. Uiteraard alleen 
maar interessant als je veel foto’s neemt. 
En ook dit hoeft niet persoonlijk te zijn.
Je kan dit best puur professioneel hou-
den. Voorwaarde op Instagram is wel dat 
het leuk en entertaining moet zijn. Geen 
reclamekanaal. Dat is social media trou-
wens nooit. Neem alvast eens een kijkje 
naar het Instagram account van Star-
bucks voor inspiratie: http://instagram.
com/starbucks.

Maar welke smartphone?
Een veelgestelde vraag. Veel hangt na-

tuurlijk af van je beschikbare budget. 
Maar reken toch iets tussen de 300 en 
700 euro.

Dan is er natuurlijk de keuze tussen welk 
systeem: Apple iOS, Google Android of 
Windows Phone. Ook hier bepaalt je 
budget veel, want de Apple iPhone is een 
duur speeltje. Het recente model iPhone 
6 start met een prijskaartje van 699 euro. 
Kies je voor Android dan heb je een veel 
ruimer gamma van merken. Een zeer 
degelijk toestel is bijvoorbeeld de Nexus 
5 (start vanaf 369 euro) of een van de 
Samsung Galaxy S modellen (vanaf 369 
euro).

Er is natuurlijk ook nog Windows Phone, 
waarbij de Nokia Lumia een uitstekende 
reeks is. Een degelijke Lumia heb je al 
vanaf 160 euro. Nadeel is echter dat heel 
veel apps (programma’s) enkel voor 
iPhone en Android worden ontwikkeld. 
Kijk bijvoorbeeld al eens of jouw bank 
een mobile banking app heeft voor jouw 
keuze van systeem. KBC is in België 
voorlopig de enige bank die mobile ban-
king aanbiedt voor alle drie de systemen.

Nog geen idee welke te kiezen? Kijk eens 
rondom bij je vrienden of collega’s welke 
toestellen zij gebruiken. Mond-tot-mond-
reclame is nog altijd het beste. En ga dan 
alle mogelijke keuzes eens vergelijken 
op www.pdashop.be. 

Advies sociale media door Nancy Verbrugghe 

Moet ik een  
smartphone kopen?

Nancy Verbrugghe
Twitter @Nanske

www.verbrugghe-consulting.be

Om te beginnen, wil je een beetje mee zijn, dan is het antwoord natuurlijk ‘ja’. Maar er is meer dan 
dat. Het biedt je immers heel wat voordelen in relatie tot sociale media gebruik. 

Nee, je hoeft niet constant op je schermpje te kijken en asociaal te worden in gezelschap. Maar als 
je beroepshalve een sociaal kanaal beheert, kan je met je smartphone heel snel dingen opvolgen, 

maar ook online zetten. Vooral interessant als je geen hele dag achter een bureau zit,  
maar bijvoorbeeld in je winkel staat of vaak onderweg bent.
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Door de combinatie van de vennoot-
schapsbelasting en de roerende voorhef-
fing op winstuitkeringen van 25%, kwam 
men onder Di Rupo al snel aan een belas-
tingdruk van boven de 50%. Daar komen 
nog de sociale bijdragen bij, geplafon-
neerd op ongeveer 16.500 euro (inkom-
stenjaar 2014). En door de spectaculaire 
verhoging van de roerende voorheffing op 
liquidatieboni had het ook geen zin meer 
om winsten in de vennootschap op te pot-
ten en deze pas bij liquidatie uit te keren. 
Weliswaar voorzag de vorige regering in 
twee doekjes voor het fiscale bloeden: 
de vastklikregeling om belaste reserves 
eenmalig toch nog vast te klikken aan 10% 
bronheffing, en een mogelijkheid om op 
termijn nog dividenden uit te keren aan 
15% roerende voorheffing op nieuwe aan-
delen uitgegeven tegen inbreng van vers 
geld. De nieuwe federale regering plant 
een aantal maatregelen die aan de noden 
van de KMO’s moeten voldoen.

Permanente vastklikregeling
De vastklikregeling had maar een éénma-
lig effect: enkel de belaste reserves telden 
mee, goedgekeurd door de algemene 
vergadering ten laatste op 31 maart 2013. 
Bovendien vereiste de procedure een 
inbreng van cash of een vordering in het 
maatschappelijk kapitaal en dus de tus-
senkomst van een notaris en soms een 
bedrijfsrevisor. De wetgever wil hiermee 
nu komaf maken, ten minste voor ‘kleine’ 

vennootschappen (nl. gedurende twee op-
eenvolgende jaren niet meer dan één van 
volgende criteria overstijgen: jaaromzet 
(exl. BTW) 7,3 mio euro, balanstotaal 3,65 
mio euro en gemiddelde tewerkstelling 
van 50 werknemers).

Voortaan gaat elke ‘kleine’ vennootschap 
haar belaste reserves (of een deel ervan) 
van het boekjaar kunnen vastklikken 
tegen onmiddellijke betaling van een anti-
cipatieve heffing (‘afzonderlijke aanslag’) 
door de vennootschap van 10% op voor-
waarde dat deze reserves blijvend geboekt 
worden op een afzonderlijke passiefreke-
ning. Dit kan in principe elk jaar opnieuw 
(met ingang van aanslagjaar 2015) zonder 
beperking. Zorg er alleen voor dat deze 
reserverekening onaangeroerd blijft en 
niet aangewend voor enige toekenning of 
uitkering. In geval van latere ontbinding en 
liquidatie van de vennootschap (ongeacht 
de timing ervan) kunnen de vastgeklikte 
bedragen dan zonder verdere belasting bij 
de vennootschap of de aandeelhouders 
uitgekeerd worden.

Dividenduitkeringen aan 15%  
roerende voorheffing
Deze nieuwe vastklikregeling heeft nog 
een tweede voordeel. Stel dat uw vennoot-
schap haar jaarwinsten na belasting heeft 
vastgeklikt, maar het niet de bedoeling is 
deze op korte termijn te liquideren, dan 
kan u als aandeelhouder toch nog beslis-

Fiscaal advies door Marc De Munter

Vennootschap opnieuw 
fiscaal aantrekkelijk?

Onder Di Rupo I was het ondernemen via een vennootschap fiscaal niet meer zo aantrekkelijk. 
Daar komt met de nieuwe regering-Michel verandering in.
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sen deze liquidatiereserve uit te keren. Er 
wordt dan wel een roerende voorheffing 
geheven bovenop de 10% afzonderlijke 
aanslag. De eerste vijf jaar zal deze voor-
heffing 15% bedragen (dus in totaal 25% 
belasting zoals voor een gewoon divi-
dend), doch na vijf jaar daalt de voorhef-
fing naar 5%. Wie vijf jaar kan wachten, 
kan dan dividenden innen aan 
15% belasting eerder dan 25%. 
Door systematisch elk jaar te re-
serveren zal men echter na vijf 
jaar elk jaar dividenden kun-
nen innen aan 15% belasting. 

FISCAAL ADVIES
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Workshop elektrisch fietsen
De elektrische fiets is aan een sterke opmars bezig. 
Steeds meer mensen hebben er één of denken er 
aan een elektrische fiets aan te schaffen. Met deze 

workshop wil PASAR zowel het recreatief verkeer als het 
woon-werkverkeer duurzamer maken en de elektrische fiets 
voorstellen als goed alternatief voor beide soorten verplaatsin-
gen. Onze fietsconsulenten geven je uitleg over de werkwijze, 
de houding op en het gebruik van deze fietsen.
- Organisatie: Pasar Zemst
- Contact: favanmoer@skynetmail.be, 015 61 22 87
- Prijs: 4 euro (leden Pasar 2 euro)
- Zaterdag 21 februari om 14 uur
 Bibliotheek (polyvalente zaal): Schoolstraat 13/1,
 1980 Zemst

11
apr

-     Organisatie: Pasar Sint-Niklaas
-     Contact: 0486 35 97 07
-     Prijs: 4 euro (leden Pasar 2 euro)
-     Zaterdag 11 april van 13u30 tot 17u

      Den Hof: Hendrik Heymanplein 7, Sint-Niklaas

5
maa

Startdag Mobiliteitskampioen
Altijd al eens met een elektrische wagen of een wagen 
op aardgas (CNG) willen rijden? U wil een mobiliteits-
plan in uw bedrijf invoeren, maar weet niet hoe te 

beginnen? Of u bent nu al begaan met duurzame mobiliteit en 
wil zelf de Mobiliteitskampioen worden?
Kom dan naar onze startdag van de Mobiliteitskampioen op 
donderdag 5 maart in Eeklo.
- Bekijk het programma en de uitnodiging in dit magazine 

op pagina 5

17
maa

Vlaams Congres 
Verkeersveiligheid
Het Vlaams Congres Verkeersveiligheid is het jaarlijkse 
verkeersveiligheidsevenement in Vlaanderen. Tijdens 

de dertiende editie is ‘gedragsbeïnvloeding’ het centrale thema. 
Hoe creatief kunnen we zijn om via educatie, sensibilisatie, 
infrastructuur, technologie, regelgeving en handhaving maar 
vooral ook door de afstemming tussen die verschillende soorten 
maatregelen ons verkeersgedrag veiliger te maken?
- Organisatie: VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
- Contact: Inschrijven via 
 www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be
- Prijs: 100 euro tot en met 15 februari. Daarna 125 euro.
- Dinsdag 17 maart vanaf 8u45, 
 Sportoase: Philipssite 6, Leuven

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.

jaarthema 2015 - LVZ Vormingsdienst
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- Contact: favanmoer@skynetmail.be, 015 61 22 87
- Prijs: 4 euro (leden Pasar 2 euro)
- Zaterdag 21 februari om 14 uur
 Bibliotheek (polyvalente zaal): Schoolstraat 13/1,
 1980 Zemst

11
apr

-     Organisatie: Pasar Sint-Niklaas
-     Contact: 0486 35 97 07
-     Prijs: 4 euro (leden Pasar 2 euro)
-     Zaterdag 11 april van 13u30 tot 17u

      Den Hof: Hendrik Heymanplein 7, Sint-Niklaas

5
maa

Startdag Mobiliteitskampioen
Altijd al eens met een elektrische wagen of een wagen 
op aardgas (CNG) willen rijden? U wil een mobiliteits-
plan in uw bedrijf invoeren, maar weet niet hoe te 

beginnen? Of u bent nu al begaan met duurzame mobiliteit en 
wil zelf de Mobiliteitskampioen worden?
Kom dan naar onze startdag van de Mobiliteitskampioen op 
donderdag 5 maart in Eeklo.
- Bekijk het programma en de uitnodiging in dit magazine 

op pagina 5

17
maa

Vlaams Congres 
Verkeersveiligheid
Het Vlaams Congres Verkeersveiligheid is het jaarlijkse 
verkeersveiligheidsevenement in Vlaanderen. Tijdens 

de dertiende editie is ‘gedragsbeïnvloeding’ het centrale thema. 
Hoe creatief kunnen we zijn om via educatie, sensibilisatie, 
infrastructuur, technologie, regelgeving en handhaving maar 
vooral ook door de afstemming tussen die verschillende soorten 
maatregelen ons verkeersgedrag veiliger te maken?
- Organisatie: VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
- Contact: Inschrijven via 
 www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be
- Prijs: 100 euro tot en met 15 februari. Daarna 125 euro.
- Dinsdag 17 maart vanaf 8u45, 
 Sportoase: Philipssite 6, Leuven

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.

jaarthema 2015 - LVZ Vormingsdienst

1
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Gezondheid
3

maa

Rugklachten
80% van de Belgen heeft last van rugklachten. Toch 
kunnen we veel rugproblemen vermijden door 
correct en rugvriendelijk om te springen met ons 

lichaam. Na een korte theoretische uitleg over de rug (proble-
matiek, anatomie, basisprincipes van de rugschool), wordt er 
aandacht besteed aan de praktijk van alledaagse houdingen en 
bewegingen.
- Organisatie: LM Brabant
- Contact: Reserveren is verplicht via 02 356 85 88, 
 thuiszorg@mut403.be
- Prijs: gratis
- Dinsdag 3 maart 2015 om 14u
 Lokaal Dienstencentrum Omikron: 
 Vanheylenstraat 71, 1820 Melsbroek 

19
maa

Aromatherapie
Met aromatherapie bedoelt men het heilzaam gebruik 
van etherische oliën. We beginnen met een korte uit-
eenzetting over wat ze zijn en hoe ze werken. Daarna 

wordt de werking van een aantal specifieke oliën uitgelegd die 
nuttig kunnen zijn in het dagelijkse leven en meer bepaald bij 
de ondersteuning van zorgbehoevende personen.
- Organisatie: LM Oost-Vlaanderen
- Contact: Reserveren is verplicht via 09 223 19 76,
 infocomm@libmutov.be of www.lm.be
- Prijs: gratis
- Donderdag 19 maart om 14u
 Zaal Roosevelt: Oudstrijdersplein 13, Ninove

Diversiteit
23

feb

De Koerden tussen hamer en aambeeld
35 miljoen Koerden leven verspreid over vooral 
Turkije, Irak, Iran en Syrië. Telkens als er in deze 
explosieve regio een gewapend conflict uitbreekt, 

worden de Koerden hier in meegesleept. Om deze actuele 
gebeurtenissen te begrijpen geeft Dirk Rochtus (KULeuven) 
meer achtergrondinfo over het Koerdische volk.
- Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo
- Contact: Inschrijven via 09 224 22 65
 of op www.vormingplusgent-eeklo.be
- Prijs: 5 euro
- Maandag 23 februari van 19u30 tot 22u
 Vormingplus, lokaal 2: Reigerstraat 8, Gent

Duurzaamheid
3

maa

Ruimte voor water
De zomer van 2014 gaat de statistieken in als één van 
de natste ooit. Wateroverlast, evacuaties van jeugd-
kampen, grondverzakkingen, overstromingen en ha-

gelstenen zo groot als pingpongballen beheersten het nieuws. 
Water wordt een steeds belangrijkere factor bij het gebruik en 
de inrichting van de openbare ruimte. De relatie tussen water 
en publieke ruimte wordt tijdens het Congres Publieke Ruimte 
2015 vanuit diverse perspectieven belicht: stadsontwikkeling, 
klimaatadaptatie, integraal waterbeheer, recreatief water, 
water als vervoersmodus enzovoort.
- Organisatie: Steunpunt Straten
- Contact: Inschrijven via www.congrespubliekeruimte.be
- Prijs: Congrestarief € 160 / Ledentarief € 90
- Dinsdag 3 maart vanaf 9 uur
 Congrescentrum Lamot: Van Beethovenstraat 8-10, Meche-

len

9
maa

Over the top
Wat als we de klimaatverandering geen halt toeroe-
pen? In deze expo maken we een sprong naar de 
toekomst. Hoe ziet die er uit als we doen alsof er 

niets aan de hand is? We ontdekken toekomstbeelden, absurde 
situaties, getuigenissen, vernieuwende oplossingen en informa-
tie over de thema’s voeding, mobiliteit, energie, consumptie en 
natuur.
- Organisatie: Provinciaal Bezoekerscentrum Bulskamp-

veld
- Contact: bulskampveld@west-vlaanderen.be, 050 55 91 00
- Prijs: gratis
- Expo van 9 maart tot 5 juni 2015
 Bulskampveld 9, Beernem

29
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Vrijwilligers
3

maa

De vzw-wetgeving in een notendop
Waarom is het zinvol een vzw op te richten? Wat is het 
verschil met een feitelijke vereniging? We bespre-
ken de samenstelling en de taken van de algemene 

vergadering en van de raad van bestuur. We buigen ons over de 
statuten, over de rechten en plichten van bestuurders, over de 
procedures voor publicatie, neerlegging en andere administra-
tieve verplichtingen.
- Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo
- Contact: Inschrijven via 09 224 22 65
 of op www.vormingplusgent-eeklo.be
- Prijs: 14 euro
- Dinsdag 3 en 10 maart van 19u30 tot 22u
 Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef Maldegem: 
 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

3
maa

Stoomcursus evenementen organiseren
Hoe tover je een fuif, familiefeest of spaghettislag om 
tot een succes? Het volledige organisatieproces wordt 
uiteengerafeld en in handige checklists gegoten.

- Organisatie: Vormingplus Oost-Brabant
- Contact: Inschrijven via 016 525 900
 of op www.vormingplusob.be
- Prijs: 32 euro
- Dinsdag 3, 10 en 17 maart, telkens van 14u tot 16u30
 LDC De Blankaart: Egenhovenstraat 22, Bertem

Media
23

feb

Foto’s overzetten van tablet/smartphone 
naar pc
Hoe kan je een foto die je nam met jouw tablet of
smartphone overzetten naar je PC? We overlopen de 

verschillende mogelijkheden. We oefenen minstens één methode 
die voor jouw bruikbaar is. Je hoeft geen laptop mee te brengen.
- Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek
- Contact: Inschrijven via 059 50 39 52 
 of op www.vormingplusow.be
- Prijs: 5 euro
- Maandag 23 februari van 19u30 tot 21u30
 Bibliotheek De Letterschuur: Berten Pilstraat 5, Zonnebeke

9
maa

Veilig kopen en verkopen op internet voor 
beginners
Steeds meer mensen doen koopjes via het internet. 
Vooral de online tweedehandsmarkt is erg populair, 

denk maar aan eBay of Kapaza. In deze cursus reageren we op 
een zoekertje door er een bod op te doen. We hebben vooral 
aandacht voor de betaling. Na deze vorming voel je je heel wat 
zekerder als e-consument. Misschien verdien je zelf nog iets 
aan enkele voorwerpen die toch maar in je weg staan.
- Organisatie: Vormingplus Oost-Brabant
- Contact: Inschrijven via 016 525 900
 of op www.vormingplusob.be
- Prijs: 28 euro
- Maandag 9 en dinsdag 10 maart van 9u30 tot 12u30
 De Mena: Provinciebaan 2, Rotselaar

19
maa

Pinterest
Tijdens deze interactieve sessie laten we je kennis 
maken met deze nieuwe, hippe social media tool die 
door zeer veel mensen met smaak wordt gebruikt. 

Op zogenaamde moodboards toon je door middel van foto’s en 
filmpjes wat je leuk vindt.
- Organisatie: Bibliotheek Puurs
- Contact: vrijetijdsbalie@puurs.be, 03 890 76 20
- Prijs: 8 euro
- Donderdag 19 maart van 19u30 tot 21u45 
 CC de Kollebloem: Kloosterhof 1, Puurs

30 VORMINGSKALENDER
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Cultuur
19

feb

You et Vous
Platform-K presenteert de voorstelling You et Vous, 
het resultaat van een unieke, internationale samen-
werking tussen vier Europese danscompagnieën met 

éénzelfde doel: dansers met en zonder beperking samenbren-
gen op het podium. In deze voorstelling dansen achttien dan-
sers een choreografie die zowel de identiteit van het individu 
als van de groep belichaamt.
- Organisatie: NTGent
- Contact: 09 225 01 01, tickets@ntgent.be
- Prijs: 12 euro
- Donderdag 19 en vrijdag 20 februari om 20u
 NTGent – Schouwburg: Sint-Baafsplein 17, Gent

Beurzen
14

feb

Belgian Boat Show
Een totaalbeurs voor alles uit de watersport met meer 
dan 200 gespecialiseerde exposanten. Hun nieuwig-
heden en vakkundigheid trekken jaarlijks meer dan 

30.000 bezoekers. Dit exclusieve, nationale evenement presen-
teert niet enkel meer dan honderden nieuwe jachten, opblaas-
boten en snelle vaartuigen, maar biedt nu ook een keuze aan 
hoogstaande tweedehandsboten.
- Organisatie: Artexis Exhibitions 
- Contact: belgianboatshow@artexis.com, 09 2419211
- Prijs: 12 euro
- Van 14 tot 16 en van 20 tot 22 februari vanaf 10u
 Flanders Expo: Maaltekouter 1, Sint-Denijs-Westrem

23
feb

Horecabeurs Bredene 2015
Horecabeurs Bredene is een vierdaagse beurs voor 
professionelen en inmiddels een vaste waarde aan de 
kust. Deze 7e editie, met zijn ruime beursoppervlakte 

van 3800 m² pure standruimte, heeft plaats van maandag 23 tot 
en met donderdag 26 februari 2015.
- Organisatie: Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
- Contact: info@horecabeurs.be, 059 56 19 72
- Prijs: 25 euro
- 23 tot 26 februari telkens vanaf 13u
 MEC Staf Versluys: Kapelstraat 76, Bredene

Ondernemen
11

feb

De digitale marketeer is de nieuwe curator
In tijden van information overload valt de consu-
ment steeds vaker terug op ‘experten’ voor analyses 
en inzichten. Dit biedt aan content marketeers niet 

enkel de mogelijkheid om met het met de consument over 
het product te hebben, maar ook om verhalen daarrond op de 
wereld los te laten. Xavier Damman is de co-founder en CEO 
van Storify, een social mediadienst die online media verhalen 
helpt vertellen.
- Organisatie: Start it@kbc
- Contact: Inschrijven via www.startit.be
- Prijs: gratis
- Woensdag 11 februari 2015 van 12u30 tot 13:u30 
 Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven

12
feb

Namaak, wat nu? 
U investeert in de ontwikkeling van nieuwe produc-
ten, uw naam is bekend in de sector, uw designs zijn 
uniek, uw techniek innoverend, enz. En dan wordt u 

geconfronteerd met de nachtmerrie van iedere kmo: namaak! 
Ook u kan er mee geconfronteerd worden, hetzij omdat u zelf 
nagemaakt wordt door anderen ofwel omdat men u beticht van 
inbreuk te maken op rechten van anderen. Wat dan?
- Organisatie: Agentschap Ondernemen
 i.s.m. Innovatiecentrum
- Contact: Inschrijven via www.innovatiecentrum.be
- Prijs: 40 euro
- Donderdag 12 februari van 9u30 tot 13u 
 VAC Gent: K. Maria Hendrikaplein 70, Gent

26
feb

Octrooien
Octrooien zijn een krachtige bron van technische én 
strategische informatie. De octrooiendatabases zijn 
daarbij interessante technologische bibliotheken waar 

heel wat interessante informatie uit verschillende sectoren 
terug te vinden is. Dankzij dergelijke online databanken kan je 
deze informatiebronnen zelf exploreren en haal je er snel en 
vooral kosteloos interessante informatie uit voor je bedrijf en 
je ontwikkelingen.
- Organisatie: Agentschap Ondernemen 
 i.s.m. Innovatiecentrum West-Vlaanderen
- Contact: Inschrijven via www.innovatiecentrum.be
- Prijs: 80 euro
- Donderdag 26 februari van 9u tot 12u30
 Innovatiecentrum West-Vlaanderen: 
 Etienne Sabbelaan 51, Kortrijk
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