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100% elektrisch rijden. Het wordt meer dan ooit realiteit… 
aan een echt aantrekkelijke prijs. Er is al de Nissan LEAF, 
wereldwijd de meest verkochte 100% elektrische 
gezinswagen. Nu zet Nissan met de e-NV200 VAN en de 
e-NV200 EVALIA haar elektrische technologie ook in 
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Nog tot 31 juli heeft u de tijd om mee te doen aan de wed-
strijd de Mobiliteitskampioen. De vraag is niet: waarom zou 
ik hieraan meedoen? De vraag is: waarom zou u niet deelne-
men als u reeds mooie initiatieven rond mobiliteit hebt geno-
men of die volop aan het nemen bent.

Misschien heeft u al bedrijfsfietsen of elektrische fietsen 
aangeschaft voor uw personeel? Zet u hen actief aan om te 
carpoolen of te autodelen? Laat u uw medewerkers flex- of 
telewerken om hen uit de file te houden? Bent u volop bezig 
aan de vergroening van uw wagenpark, door de aanschaf van 
elektrische wagens of voertuigen op aardgas? Of broedt u op 
een alomvattend bedrijfsvervoerplan?
LVZ wil deze inspanningen in de kijker plaatsen en u hier-
voor belonen. U, dat zijn onze zelfstandigen of bedrijven die 
hiervoor erkenning verdienen. Want het is met duurzame 
of slimme mobiliteit zoals met de tax shift. De vraag 
is niet of die er komt. De vraag is alleen wanneer.
De wedstrijd is volledig gratis en staat open voor 
iedereen in Vlaanderen en Brussel. U hoeft geen lid 
te zijn van LVZ om deel te nemen of te kunnen win-
nen. U moet ons alleen op een rijtje zetten welke 
inspanningen uw zaak of bedrijf doet. En wie weet 
bent u bij de vier genomineerden. Daaruit kiest 
de jury de Mobiliteitskampioen. Hij of zij 
staat op 10 december in Gent op het po-
dium en mag zich twee jaar lang de Mobili-
teitskampioen noemen. 
LVZ organiseert deze wedstrijd samen 
met gerenommeerde partners zoals 
het Vlaams Instituut voor Mobiliteit 
(VIM). Zo maakt het VIM zich sterk om 
tegen 2020 de fileverliesuren met liefst 
1.000.000 te verminderen. Ook u kan 
hier dus uw steentje aan bijdragen. 
Waag uw kans en mis deze trein niet!
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De vraag is waarom u niet zou 
 deel nemen als u reeds  initiatieven  
rond mobiliteit hebt  genomen.

Luc Soens, directeur Liberaal Verbond voor Zelfstandigen
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Waarom deze wedstrijd?

LVZ wil zelfstandigen en bedrijven belo-
nen die op een positieve manier bezig 
zijn met duurzame mobiliteit. Die zelf al 
initiatieven namen rond tele- en flexwer-
ken, carpoolen, autodelen, elektrische en 
andere fietsmogelijkheden, een groener 
wagenpark, enz. en die hun inspanningen 
in de kijker willen plaatsen.

dat bent u zelf!

Alle verdere info op www.mobiliteitskampioen.be

Wie kan deelnemen en hoe?

Elke zelfstandige ondernemer kan zich 
kandidaat stellen. De wedstrijd is volle-
dig gratis. In de eerste fase volstaat het 
een mail te sturen naar info@lvz.be of te 
surfen naar www.mobiliteitskampioen.be. 
Beschrijf ons kort welke inspanningen uw 
bedrijf reeds heeft gedaan op het vlak 
van duurzame mobiliteit. Een uitgebrei-
der dossier mag natuurlijk ook.

Hoe verloopt de wedstrijd?

Uit de inzendingen worden vier geno-
mineerden gekozen. Hun prestaties op 
het vlak van duurzame mobiliteit worden 
voorgelegd aan een deskundige jury, die 
de Mobiliteitskampioen aanduidt. De 
winnaar wordt bekendgemaakt op het 
Gala van de Mobiliteitskampioen op 10 
december in Gent. Iedereen kan ook mee 
stemmen voor de Publieksprijs.

Be drijfsfietsen
Thuiswerken

Glijdende uren

Elektrische fietsen

Mobiliteitsplan

Pendelfonds

Vouwfiets

Ecodriving

Car free day

Shuttledienst

Groen rijden

Bike to Work

Car poolen
Elektrische wagens

Slim mobiliteitsbudget

Duurzame mobiliteit

Bike-Form

Elektrische bestelwagen

Duurzaam woon-werkverkeer

Open offices

MobiliteitscultuurEcorijdenVideoconferencing
Vervoer over water

Fietsvergoeding

Parking elektrische wagens

Mobiliteitska mpioen,
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Kom naar onze testdag op donderdag 11 juni 
vanaf 17 uur in Aalst.

Alle info en inschrijven op
 www.mobiliteitskampioen.be

Wat kan ik winnen?

De Mobiliteitskampioen geniet twee jaar 
lang de uitstraling als eerste laureaat 
van deze wedstrijd. Hij ontvangt 
een award en diploma en 
rijdt ook gedurende drie 
maanden gratis met een 
elektrische Nissan Leaf.

Be drijfsfietsen
Overdekte
fietsenstallingen

Autodelen

Satellietkantoren

Rijden op aardgas

Elektrische fietsen

Ecologische voetafdruk

Groene bedrijfswagenTeleconferencing

Fietsdelen

Car poolen
Elektrische wagens Douches 

voor fietsers
Groen wagenpark

Flexwerken

Hybride wagens

Mobiscan

CO²-uitstoot 
verminderenTelewerken

Abonnementen openbaar vervoer

Laadpunten
Fietssnelwegen

Mobiliteitska mpioen,

GRATIS  
EN VRIJBLIJVEND MET  
ELEKTRISCHE WAGENS  

EN VOERTUIGEN  
OP CNG RIJDEN?
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“Eerst nadenken, 
dan verplaatsen”

Koen Valgaeren over de ambitieuze  doelstellingen  
van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit
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Met de Mobiliteitskampioen gaan we 
op zoek naar ondernemers die oplos-
singen vinden voor het mobiliteits-
probleem. Een betere partner dan 
het Vlaams Instituut voor Mobiliteit 
(VIM) konden we voor die zoektocht 
niet vinden. Het VIM heeft namelijk 
de ambitie om bij te dragen aan de 
overgang naar een duurzame mobi-
liteit. Dat doet het door samen met 
bedrijven en lokale overheden inno-
vatieve proefprojecten uit te voeren. 

Begin april nam LVZ in Leuven deel aan 
een evenement van VIM rond mobiliteit-
sexpertise. Verschillende organisaties en 
bedrijven konden er tijdens een netwerk-
veiling elkaars vragen rond mobiliteit 
beantwoorden. Een uurtje voor de start 
van deze boeiende activiteit hadden we 
een gesprek met Koen Valgaeren, alge-
meen directeur van VIM. 

“In 2006 hebben een 15-tal bedrijven 
waaronder telecomoperatoren, water-
wegbeheerders, openbare vervoers-
maatschappijen, vervoersaanbieders en 
spelers uit de studie- en advieswereld 
de handen in elkaar geslagen. In hun 
businessactiviteiten merkten ze toen al 
dat mobiliteit cruciaal zou worden in de 
toekomst. Enerzijds waren zij geïnteres-
seerd in betere mobiliteitsoplossingen, 
anderzijds in het ontwikkelen van hun 
eigen activiteiten. Daarom hadden ze 
nood aan betere mobiliteitsgegevens en 
aan samenwerkingsvormen om tot slim-
mere mobiliteit te komen.”

Zaten die verschillende spelers snel 
op dezelfde golflengte?
Er werd een businessplan opgemaakt dat 
inzette op duurzame mobiliteit met in-
novatie als sleutelwoord. We stelden ons 
de vraag: hoe kunnen we technologie de 
koppeling laten maken tussen drie pij-
lers: personenvervoer, goederenvervoer 
en infrastructuur? Om de mobiliteit van 
de gebruiker te verbeteren, moeten we 
immers naar een vraaggestuurde mobi-
liteit. Je kan infrastructuur of slimme 
voer- en vaartuigen bouwen zoveel je wil, 
maar als de gebruiker ze links laat liggen 
omdat hij het nut er niet van inziet of het 
niet past in zijn verplaatsingen, bieden 
ze geen oplossingen voor de mobiliteits-
problemen.

Hoe verhouden het personen- en 
goederenverkeer zich tot elkaar? 
Je kan die twee facetten van transport 
niet zonder elkaar zien. Er zal altijd 
interactie zijn. Stel, je verlegt het goe-
derentransport van de weg naar het 
water. Dan creëer je ademruimte op de 
weg, maar verander je niet het gedrag 
van mensen. Uit cijfers blijkt dat we in 
Vlaanderen een bezettingsgraad van één 
voertuig per persoon tellen. 80 tot zelfs 
90 procent van het woon-werkverkeer 
gebeurt met de wagen. De vrijgekomen 
ruimte zal dus eerder voor een aanzui-
geffect zorgen en al snel zal het verza-
digingspunt opnieuw bereikt worden. 
Rond goederenverkeer hebben we met 
VIM al een aantal projecten lopen zoals 
Watertruck en Distribouw.

Wat is  
het VIM? 
Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit 
 realiseert mobiliteitsoplossingen 
die het verkeer van personen en 
goederen in  Vlaanderen duurzamer 
maken. Innovatie en rendement 
staan daarbij centraal. Bedrijven, 
kennis instellingen en overheden 
kunnen met hun projectideeën bij 
het VIM terecht voor  financiële mid-
delen, expertise en contacten.

VIM is partner van LVZ in de organi-
satie van de Mobiliteitskampioen.

Vlaams Instituut voor Mobiliteit
Wetenschapspark 13
3590 Diepenbeek
011 24 60 00, info@vim.be
www.vim.be

Infrastructuur is de derde pijler in 
jullie visie. Hoe zetten jullie hierop 
in?
Infrastructuur is in het hele mobiliteits-
systeem onmisbaar. Door het organise-
ren van slimme infrastructuur, via onder 
meer telecom en apps, creëer je hogere 
bezettingsgraden en betere capaciteit. 
Neem nu het wegdek. Via technologie in 
voertuigen kan wegdekinformatie wor-
den overgebracht naar zowel de beheer-
der als de gebruiker. Zo kan er sneller in-
gespeeld worden op bijvoorbeeld schade 
of ijsvorming op de weg en is preventief 
onderhoud mogelijk. Het koppelen van 
technologie zorgt voor interactie tussen 
voertuigen, gebruikers en infrastructuur. 
Op dat innovatieve element moeten we 
blijven inzetten. 
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VIM heeft een ambitieuze doelstel-
ling: 1.000.000 fileverliesuren struc-
tureel verminderen.
Al onze projecten monitoren wij in 
functie van onze strategische doelstel-
ling: een miljoen fileverliesuren minder 
tegen 2020. Eén fileverliesuur kost voor 
het personenvervoer zo’n 8 tot 9 euro. 
Voor goederenvervoer is dat 40 tot 50 
euro en voor een hoog uitgeruste vracht-
wagen kan dat oplopen tot 80 euro per 
uur. Maak maar eens de rekening voor 
een bedrijf met een vloot van 50 tot 100 
servicewagens die in hun verplaatsingen 
elk dag een uur stilstaan. Als we effectief 
1 miljoen fileverliesuren zouden reduce-
ren, kunnen we al snel 16 miljoen euro 
effectieve winsten gaan creëren. Winsten 
die terugkeren naar het bedrijfsleven.

Het VIM zet met verschillende inno-
vatieve proefprojecten de stap naar 
duurzame mobiliteit (zie kader). 
Kunnen die leiden naar structurele 
oplossingen?
We beseffen dat die projecten niet on-
middellijk de oplossing zullen genereren. 
Maar we merken wel dat verschillende 
deeloplossingen één geheel zullen wor-
den of elkaar zullen aanvullen en beïn-
vloeden. 
Onze kleinschalige projecten geven 
goede inzichten om tot betere oplossin-
gen te komen. Zo onderzoeken we mo-
menteel hoe bedrijfsfietsen makkelijker 
gepromoot kunnen worden in bedrijven. 
Een ander project gaat dieper in op het 
rittendelen en hoe je dat via de inzet van 
apps kan integreren in een bedrijfsomge-

ving. Momenteel testen we bij 250 werk-
nemers uit een 25-tal bedrijven het intel-
ligent mobiliteitsbudget. Al die projecten 
zullen zonder twijfel bijdragen tot het 
verminderen van al die fileverliesuren. 
En dat streven kan vergroot en versneld 
worden als ook het beleid volgt met flan-
kerende maatregelen. Die kunnen het 
voor bedrijven aantrekkelijker maken 
om die projecten te gaan introduceren of 
investeerders overtuigen om spin-offs en 
start-ups te ondersteunen.

Bike-Form

Wat: Steeds meer bedrijven voelen dat 
de fiets een volwaardig alternatief
kan zijn voor een aanzienlijk deel van 
de verplaatsingen van hun medewer-
kers. VIM wil de fietssector een innova-
tief inzicht bieden om beter in te spelen 
op de vraag naar bedrijfsfietsen en be-
drijven kwalitatief ondersteunen om om 
die te introduceren. Centraal staat de 
oprichting van een online platform. 

Doel: VIM wil een 50-tal fietshandelaars 
en dienstverleners betrekken. Er wordt 
gestreefd naar een minimaal bereik van 
1.500 bedrijven. 100 bedrijven de over-
gang zien maken naar de aankoop/lease 
van om en bij de 3.500 bedrijfsfietsen is 
het einddoel. 

I-mobiliteitsbudget

Wat: Laat werknemers zelf beslis-
sen op welke manier zij zich naar het 
werk verplaatsen: met de wagen, het 
openbaar vervoer, een (elektrische) 
fiets, een combinatie van verschillende 
vervoermiddelen, enz. Dat is het mobili-
teitsbudget. Vandaag wordt het budget 
bij de meeste bedrijven enkel ingevuld 
met bedrijfswagens. 

Doel: Binnen dit project gaat VIM na 
wat de belangrijkste organisatorische
knelpunten zijn voor de bedrijven. 
Daarnaast worden de functionaliteiten 
van verschillende technische applica-
ties onderzocht tijdens een testfase met 
minstens 250 werknemers. Ook aspec-
ten van fiscaliteit en sociale zekerheid 
komen aan bod.

ICOMflex

Wat: Te weinig Vlamingen maken 
gebruik van de groeiende mogelijkhe-
den om tijd- en plaatsonafhankelijk 
te werken. Nochtans kan telewerken 
een beduidende bijdrage leveren tot de 
inperking van structurele files. VIM en 
Flanders Synergy willen deze manier 
van werken verder integreren bij be-
drijven.

Doel: Het project wil een antwoord 
bieden op vele vragen van bedrijfslei-
ders. Binnen een projectomgeving zul-
len ongeveer 250 organisaties begeleid 
worden die bereid zijn de overstap te 
maken. De initiatiefnemers hopen via 
ICOMflex tegen 2020 jaarlijks een re-
ductie van 15.000 voertuigverliesuren 
op het Vlaamse wegennet te realiseren.

Enkele bijzondere VIMprojecten
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I-park4U

Wat: Een stijgende vraag naar par-
keergelegenheid verhoogt de nood aan 
innovatieve oplossingen. Het I-park4U 
demonstratieproject speelde hierop in 
en zocht de pragmatische link tussen 
parkeren en technologie.

Doel: Het parkeergebeuren in stede-
lijke omgevingen optimaliseren en de 
automobilist een kwalitatieve parkeer-
service bieden. In I-park4U werd een 
systeem ontwikkeld waarbij via de 
navigatie in de auto informatie werd 
gegeven over het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen in publieke parkeerga-
rages, de routering naar deze plaatsen 
en de parkeerkosten die de bestuurder 
via het navigatiesysteem of zijn GSM 
kon afrekenen.

Lean and Green Personal 
 Mobility

Wat: Steeds meer werkgevers zijn 
zich bewust van de negatieve gevolgen 
van de dagelijkse files, zoals hogere 
brandstofkosten, verliesuren door files, 
stijgende stress en ontevredenheid. Dit 
project zet in op een duurzaam mobi-
liteitsbeleid, vaak als onderdeel van 
Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men (MVO).

Doel: CO2
-reductie en kostenbesparing 

door het verduurzamen van personen-
mobiliteit. Concreet onderzoekt VIM 
welke maatregelen het meest positieve, 
duurzame en kostenefficiënte resultaat 
opleveren in relatie tot bedrijfsspeci-
fieke kenmerken zoals het aantal werk-
nemers, de ligging, de sector, de huidige 
modal split, enz.

Watertruck

Wat: Innovatief transportsysteem dat 
ladingen verplaatst naar de kleine wa-
terweg.
Om goederenvervoer over kleine water-
wegen verder uit te bouwen en te opti-
maliseren, ontwikkelde VIM een nieuw 
vaarconcept bestaande uit een duwboot 
en duwbakken. Hiermee wordt een 
efficiënt en flexibel model van het weg-
transport op de binnenvaart toegepast. 

Doel: Verschillende studies en proef-
vaarten tonen aan dat dit vernieuwende 
transportsysteem een groot potentieel 
heeft om het goederentransport via de 
kleine waterwegen te doen heropleven. 
Voor het project bestaat duidelijk inte-
resse. VIM bekijkt hoe marktintroductie 
versneld kan worden.

Meer informatie en projecten op www.vim.be

Wil u ook verder nadenken over 
mobiliteit? Treed bij tot het 
netwerk van bedrijven, lokale 
overheden en kennisinstellingen 
van VIM. Blijf net zoals hen op 
de hoogte van de nieuwste mobi-
liteitsinnovaties. Leer hoe u uw 
werknemers mobieler kunt maken 
en hoe u als werkgever daarvan 
de vruchten plukt. Of vat de koe 
bij de hoorns en neem deel aan 
een van de vele projecten.

Lidmaatschap bij het VIM staat open 
voor alle bedrijven en organisaties die 
actief zijn op het vlak van duurzame 
mobiliteit of die er interesse voor 
hebben. Als bedrijf betaal je een jaar-
lijkse bijdrage die wordt bepaald in 
functie van het aantal werknemers. 

Bekijk de voorwaarden en 
 mogelijkheden op www.vim.be.

Hoe lid worden?
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8 tot 80 euro per uur.

Koen Valgaeren



Het overzicht van  
alle wagens  aanwezig  
op de startdag vindt u op 
www.mobiliteitskampioen.be

 Feiten en cijfers over

elektrisch
 en gas

Op de Startdag van de Mobiliteitskampioen  
konden de deelnemers testritten maken met een hele vloot 

elektrische wagens en voertuigen op aardgas (CNG).  
We zetten er enkele op een rijtje, elk met hun eigen 

 technische  karakteristieken en kenmerken.

Opel Zafira Tourer

Technologie: Hybride
Werking: De motor is geoptimaliseerd 
voor aardgas, biogas of een combinatie 
van beide, maar rijdt ook op benzine.
Bereik: Op aardgas: 530 km, op benzine: 
150 km
Oplaadtijd: Ongeveer even lang als een 
klassieke tankbeurt.
Oplaadwijze: Aan een aardgaspunt of 
klassiek tankstation.
Topsnelheid: 200 km/h
Verbruik: 4,7 kg/100 km
CO2-uitstoot: 129 g/km 
Kostprijs: Vanaf 25.800 euro

BMW i3

Technologie: Elektrisch. Er kan ook 
voor een versie met Range Extender 
(REX) gekozen worden.
Werking: De achterwielen worden 
aangedreven via de elektrische motor. 
Met REX kunt u onderweg de batterij 
opladen dankzij een generator met ben-
zinereservoir.
Bereik: 160 km, met REX: 300 km
Oplaadtijd: Afhankelijk van laadsterkte: 
tussen 30 min (50 kW) en 10 uur (2,2 
kW)
Oplaadwijze: Via stopcontact of snel-
lader 
Topsnelheid: 150 km/u
Verbruik: 12,9 kWh/100 km, REX: 13,5 
kWh/100 km + 0,6 l/100 km.
CO2-uitstoot: 0 g/km, REX: 13 g/km
Kostprijs: Vanaf 35.500 euro

Fiat Doblo Cargo Maxi SX

Technologie: Bi-fuel motoren (CNG + 
Benzine)
Werking: De motoren draaien op ge-
comprimeerd aardgas of op benzine. 
Via een schakelaar kan gekozen worden 
welke brandstof wordt gebruikt. Als de 
CNG opgebruikt is, wordt automatisch 
overgeschakeld op benzine. 
Bereik: CNG: 451 km, benzine: 297 km
Oplaadtijd: Ongeveer even lang als een 
klassieke tankbeurt.
Oplaadwijze: Bij een openbaar CNG 
tankstation of een slow-fill installatie 
thuis of op het bedrijf.
Topsnelheid: 172 km/u
Verbruik: 4,9 kg / 100 km
CO2-uitstoot: 134 g/km
Kostprijs: Vanaf 17.670 euro (excl. btw)

Lees ook Fiscaal advies blz. 27: Is groen rijden fiscaal aantrekkelijk?
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Volkswagen e-Golf

Technologie: Elektrisch
Werking: Puur elektrisch. De energie 
komt van een oplaadbare batterij. 
Bereik: 190 km
Oplaadtijd: Tussen 30 minuten (snel-
laadstation) en 13u (stopcontact)
Oplaadwijze: Stopcontact, wallbox of 
snellaadstation
Topsnelheid: 140 km/u
Verbruik: 12,7 kWh/100 km
CO2-uitstoot: 0 g/km
Kostprijs: 36.630 euro

Skoda Octavia

Technologie: Aardgas (CNG)
Werking: Verbrandingsmotor op aard-
gas. Noodtank met benzine om nog  
100 km mee te rijden.
Bereik: 1.330 km
Oplaadtijd: Ongeveer even lang als 
een klassieke tankbeurt.
Oplaadwijze: In een aardgaspunt of 
met een vulinstallatie thuis.
Topsnelheid: 193 km/h
Verbruik: 5,4 m³ / 100km
CO2-uitstoot: 97 g/km
Kostprijs: 26.490 euro

Audi A3 g-tron

Technologie: Hybride
Werking: Als er gas in de tank zit, rijdt 
u op gas. Wanneer het reservoir leeg is, 
schakelt u automatisch over op benzine.
Bereik: Op gas: 400 km, met benzine: 
900 km
Oplaadtijd: Ongeveer even lang als een 
klassieke tankbeurt.
Oplaadwijze: Aan een aardgaspunt of 
klassiek tankstation.
Topsnelheid: 197 km/h
Verbruik: Aardgas: 3,3 kg/100km, ben-
zine: 5,2 l/100 km
CO2-uitstoot: Op aardgas 92 gr/km, op 
benzine 120 gr/km
Kostprijs: Vanaf 27.200 euro

Volvo V60 D6 Twin Engine

Technologie: Plug-in hybride aandrij-
ving met dieselmotor en elektrische 
motor.
Werking: Verschillende rijmodi. Volledig 
elektrisch, een combinatie van de aan-
drijvingen, beide motoren die simultaan 
werken of vierwielaandrijving.
Bereik: Puur elektrisch rijbereik: 50 km. 
Hybride: 900 km.
Oplaadtijd: Afhankelijk van laadsterkte 
tussen 3,5 uur en 7,5 uur.
Oplaadwijze: Kan aan eender welk 
stopcontact met aarding.
Topsnelheid: Elektrisch: 125 km/u, 
hybride: 230 km/u
Verbruik: 1.8 l / 100 km
CO2-uitstoot: 48 g/km
Kostprijs: 48.330 euro (excl. btw)

Nissan Leaf

Technologie: Elektrisch
Werking: De motor wordt elektrisch 
aangedreven door de batterij (24 kW).
Bereik: 199 km
Oplaadtijd: Hangt af van de laadsterkte. 
Tussen 30 min (snellader) en 12u (stop-
contact).
Oplaadwijze: Opladen via laadstation, 
snellader of stopcontact.
Topsnelheid: 144 km/u
Verbruik: 15 kWh/km
CO2-uitstoot: 0 g/km
Kostprijs: Vanaf 24.000 euro

Tesla S85

Technologie: Elektrisch
Werking: De motor wordt elektrisch 
aangedreven door de batterij (85 kW).
Bereik: 502 km
Oplaadtijd: Afhankelijk van oplaad-
wijze tussen 1u (Tesla Supercharger) en 
14u (stopcontact) 
Oplaadwijze: Met stopcontact, wall 
connector, laadstation of Tesla Super-
charger.
Topsnelheid: 225 km/u
Verbruik: 18,1 kWh/km
CO2-uitstoot: 0 g/km
Kostprijs: Vanaf 82.000 euro

Ze hebben de keuze tussen een personenwagen Nissan Leaf,  
een bestelwagen lichte vracht EMV-200 of een 5-zits busje EMV-200 Evalia. 

Contacteer 
w.decock@nissan.be  
of op 0471-22.72.96.

TEST GRATIS 
elektrische Nissan!

Lezers van Vrij Ondernemen kunnen gratis  
en vrijblijvend een 100 % elektrische Nissan uittesten.
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Het startschot voor de Mobiliteitskampioen werd begin maart gegeven op een start-
dag in Eeklo. ‘’Zeer leerrijk en interessant’’ waren de meest gehoorde commentaren 
over de presentaties. Een publiek van overwegend zelfstandigen en ondernemers 
kon er nadien ook kennismaken en testrijden met een grote vloot duurzame voertui-
gen van liefst 11 verschillende constructeurs.

1. Burgemeester Koen Loete leidde de startdag in.

2. Schepen voor Mobiliteit Christophe De Waele schetste  

de uitdagingen en oplossingen van Eeklo op vlak van mobiliteit.

3. Ellen Loosen stelde het bedrijfsvervoerplan van Reynaers Aluminium voor.

4. Dries Dennequin deed de inspanningen van Eandis  

rond duurzame mobiliteit uit de doeken.

5. Directeur Luc Soens van LVZ dankte de sprekers  

met een pakket Meetjeslandse streekproducten.

6. Buiten wachtte een grote vloot van elektrische wagens  

en voertuigen op CNG op het testpubliek.

7. Tesla: niet alleen vooruitstrevend maar ook futuristisch. 

8. Ook Blue Bike (fietsen) en Cambio (autodelen) waren van de partij.

9. De Tesla’s konden op nog iets meer belangstelling rekenen  

dan de andere wagens.

10. Tegelijk overhandigde Eandis de sleutels van een nieuwe Iveco  

op CNG aan burgemeester Koen Loete.

Leerrijke en interessante

Startdag  
in Eeklo
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Als we tot duurza-
me mobiliteit willen 
komen, wat worden 
dan de drie grote 
aandachtspunten 
voor de toekomst?
Koen Valgaeren: Zon-

der twijfel is dat anders denken. We 
moeten onszelf in de eerste plaats af-
vragen of we ons wel moeten verplaat-
sen. En op welk tijdstip van de dag 
moet die verplaatsing gebeuren? Kan je 
de spits niet gaan mijden? ICOMflex is 
een VIM-project dat zich concentreert 
op het nieuwe werken en de installatie 
van flexwerkplekken. 

Een tweede punt gaat over multimo-
daliteit. Welk soort voer- of vaartuig 
gaan we gebruiken en kunnen we ver-
schillende vormen niet combineren? 
Zo kan goederentransport starten over 
water, het echte lange afstandstraject 
verder gezet worden op het spoor en 
het natransport over de weg. In het 
personenvervoer wijzen we naar ons 
intelligent mobiliteitsbudget. Dat moet 
het medewerkers aantrekkelijk ma-
ken om bijvoorbeeld trein en fiets te 
gaan combineren. Allerlei oplossingen 
komen dan in aanmerking: van een 
bedrijfsfiets, het openbaar vervoer of 
rittendeelsystemen tot het nemen van 
een taxi. Ook die sector is zich name-
lijk aan het omvormen. 

Mijn laatste aandachtspunt is een 
uitloper van het vorige. Maak het de 
gebruiker makkelijk, transparant en 
interessant om zijn verplaatsingen an-
ders te gaan organiseren. Geef hem bij 
rittendelen bijvoorbeeld de optie om 
dat te doen met iemand die zijn interes-
ses deelt. Zo’n features zijn mogelijk 
door het ontwikkelen van apps en een 
goede database. Ga op zoek naar dat 
soort combinaties om nieuwe oplos-
singen aantrekkelijk te maken voor de 
gebruiker. Zorg dat nieuwe ontwikke-
lingen ook gebruikt worden. Enkel zo is 
een gedragsverandering rond mobiliteit 
mogelijk.

383 euro per maand of 1.150 euro per kwartaal:  
zoveel past de Vlaamse overheid vanaf 2016  

in de vorm van RSZ-korting bij als een werkgever  
een kwetsbare jongere aanwerft.  

Kwetsbare jongeren zijn laag- en middelgeschoolde  
jongeren zonder diploma hoger onderwijs  
onder de 24 jaar met een bruto maandloon  

lager dan 2.300 euro.

Westhoek  
verdubbelt omzet
De herdenking van de Eerste Wereldoorlog heeft het toerisme in de West-
hoek goed gedaan. De omzet van overnachtingen, restaurant- en café-
bezoek, musea en shopping verdubbelde tegenover 2013: van 39,8 miljoen 
euro naar 76,3 miljoen. Twee derde daarvan kwam van buitenlanders.

€ 383

2 procent  
welvaartsaanpassing
komt er op 1 september 2015 bij voor:
• de moederschapsuitkering
• de uitkering bij arbeidsongeschiktheid
• de invaliditeitsuitkering  

voor samenwonende zelfstandigen
• de minimumrust- en overlevings-

pensioenen voor zelfstandigen
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‘Dat jullie in België  
geen pakjes mogen  
versturen na 20 uur  

’s avond, dat is  
toch achterlijk?’

Professor marketing  

Cor Molenaar  vergelijkt 

met Nederlandse  

webwinkels

De horeca krijgt er twee nieuwe maatregelen bij. 

Vast personeel mag maximum 250 overuren per jaar 
 presteren waarbij het brutoloon gelijk is aan het nettoloon. 

En werknemers die elders minstens een 4/5 job hebben, 
mogen goedkoop bijverdienen in de horeca.

€

€
€

€

€

€

€ 4.282.761
Dat is het totale loonpakket in 2014  

van Roch Doliveux, ceo van het farmabedrijf UCB.  
Nog andere grote bazen van Bel20-bedrijven 

gingen eveneens naar huis met bedragen om van te duizelen. 

➤ Jef Colruyt kreeg 2.610.012 euro, 
➤ Carlos Brito van AB InBev 2.438.000 euro, 
➤ Marc Grynberg van Umicore 1.830.999 euro. 
➤ Dominique Leroy (Belgacom)  

moest het doen met 909.518 euro en
➤	 Koen Van Gerven (BPost) zelfs met 474.144 euro.

De leegstand van handelspanden neemt nog toe. 
Er staan al bijna 10 procent van alle winkels leeg, 
tegenover 5,4 procent in 2009. Oorzaken zijn de 

vergrijzing, de opmars van e-commerce  
en het grote aanbod in de shoppincentra  

en thematische winkelgebieden zoals outlets. 
Vooral winkelgebieden in 
kleinere en middelgrote 
 steden en de kustgemeen-
ten hebben het lastig. 

Steeds meer 
winkels leeg

“Openbaar vervoer stinkt  meestal en het is onpraktisch.  Meer tunnels hebben we nodig!”

Elon Musk, baas van Tesla 
(elektrische wagens) neemt 

geen blad voor de mond.

Bruto = netto
voor overuren in horeca
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“Het gaat om 
 vakmanschap  
en kwaliteit”
Interieurarchitect Wim Janssens renoveert  
uw kustappartement of vakantiewoning

De keuken in het huis van een jong ge-
zin, een winkel, een appartementsblok, 
een restaurant van een topchef of een 
oude villa op de zeedijk. Geen enkele 
uitdaging gaat interieurarchitect Wim 
Janssens uit de weg. “Elke renovatie is 
een nieuw verhaal”, zegt de kersverse 
voorzitter van LVZ De Panne Adinkerke.

Hoewel het bureau van Wim Janssens in 
De Panne ligt, spreken we af in de wo-
ning van een jong gezin in Koksijde. Voor 
hen tekende de binnenhuisarchitect een 
moderne keuken uit. Als we aanbellen, 
heeft Wim er net een werfvergadering 
met onderaannemers Filip en Tom opzit-
ten. “Met hen werk ik al jaren samen”, 
zegt Wim terwijl de mannen al opnieuw 
aan de slag zijn. “Ze staan voor vakman-

schap en kwaliteit, twee facetten die ik 
constant nastreef. Ik zal nooit akkoord 
gaan met cowboymanieren. Op kwaliteit 
mag je niet besparen. Mensen willen 
waar voor hun geld.” 

Aan de keuken is nog heel wat werk, 
maar Wim ziet het helemaal goed komen. 
“Ik vind het leuk om voor zo’n jonge 
mensen een concept te bedenken. Een 
jaar geleden kochten ze deze woning en 
vroegen ze mijn advies. We hebben de 
indeling veranderd en werken nu aan de 
keuken. Ze kozen niet voor een totaal-
pakket van een van de grote commerci-
ele spelers, wel voor maatwerk. Dat nog 
veel mensen de voorkeur geven aan een 
echte schijnwerker in huis in plaats van 
eenheidsworst, doet me plezier.”

Renoveren

De nieuwe keuken brengt ons naadloos 
bij de begindagen van Wim Janssens als 
interieurarchitect. “Twaalf jaar geleden 
werkte ik nog in loondienst voor een 
keukenbedrijf. Eigenlijk was het nooit 
de bedoeling dat ik zelfstandige zou 
worden. Tot een schrijnwerker me vroeg 
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om eens een keuken uit te tekenen voor 
een van zijn klanten. Kort daarna vroeg 
ik een ondernemingsnummer aan om 
te starten in bijberoep. Na zes maanden 
bleven de opdrachten binnenkomen en 
heb ik mijn vaste job opgezegd.”

Wim ging in die beginperiode geleidelijk 
van kleine projecten naar volledige reno-
vaties. “Het renoveren van appartemen-
ten en vakantiewoningen is een van mijn 
specialiteiten. Er zijn hier aan de kust 
duizenden tweedeverblijven, dus er is 
wel wat werk. Verder richt ik in de West-
hoek ook veel winkels en restaurants in.” 

Een mooi voorbeeld is Le Fox, het ster-
renrestaurant van topchef Stéphane 
Buyens in De Panne dat Wim onlangs 
onder handen nam. “Het is fantastisch 
als zo’n man je vraagt om zijn zaak her in 
te richten. Hij kon evengoed een beroep 
doen op een grote naam uit het binnen-
land, maar Stéphane werkt altijd met 
mensen uit de regio. De opdracht was 
niet eenvoudig. Het ging om een zachte 
renovatie, wat moeilijker is dan alles er 
uit te gooien en opnieuw te beginnen. In 
Le Fox moest de historiek en klassieke 
sfeer van de zaak blijven bestaan. Toch 
zijn we erin geslaagd om alles eenvoudi-
ger, strakker en functioneler te maken. 
Het was een uitdaging, maar de reacties 
zijn positief. Ik word er vaak op aange-
sproken.”

Erfgoed

Door de jaren heen heeft Wim zich 
gespecialiseerd in erfgoed. “Dat is een 
gevolg van waar ik woon. Zo doe ik nu 
vaak de restauratie van beschermde 
villa’s. Meestal beperkt zich dat niet al-
leen tot het interieur. Als mensen willen 
verbouwen, moeten vaak ook de ramen 
vervangen worden of is een dakwerker 
aangewezen. Tussen restauratie en re-
novatie is er een groot verschil omdat 
je moet rekening houden met erfgoed. 
Ervaring en kennis van onder meer de 
regelgeving is van groot belang.”

Wim haalt met trots een foto van een 
oude villa boven. Villa Doudou is een 
van de laatste authentieke villa’s op de 
zeedijk van De Panne. “Vroeger had je 
op de zeedijk veel van dit soort villa’s. 
Nu blijven er nog slechts enkele over. De 
rest werd gesloopt en veelal vervangen 
door appartementsgebouwen. Door de 

erfgoedregels is het een ingewikkeld 
dossier. Deze oude foto is onze leidraad 
om Doudou te restaureren zoals het er 
100 jaar geleden uitzag. Dat doe ik sa-
men met een architect want het project 
vraagt veel buitenwerk. Momenteel zit-
ten we nog in de ruwbouwfase. Binnenin 
behouden we de authentieke elementen 
en brengen we de 21ste eeuw binnen. 
Met een moderne badkamer en keuken 
maken we het gebouw opnieuw leefbaar 
zodat het nog eens 100 jaar mee kan. Ik 
ben hier opgegroeid. Het is leuk om in 
eigen gemeente zo’n bijzonder project te 
realiseren. Het is een stukje nostalgie.” 

LVZ De Panne Adinkerke
Wim Janssens is sinds kort ook voor-
zitter van de LVZ-afdeling De Panne 
Adinkerke. Met zijn team werkt hij 
volop aan de start. “Naast activiteiten 
en netwerkmogelijkheden, willen we 
vooral inzetten op de belangenverdedi-
ging van zelfstandigen in De Panne en 
Adinkerke. In de huidige politieke om-

geving is een liberale zelfstandigenor-
ganisatie zeker welkom. We willen op 
een positieve manier te werk gaan. Met 
Horeca De Panne doen we momenteel 
een studie rond de stranduitbating en 
onderzoeken we de mogelijkheid tot 
strandbars. Daarvoor gingen we al 
op werkbezoek in Blankenberge bij 

burgemeester Patrick De Klerck om te 
kijken hoe zij dat aanpakken.”

Wie wil aansluiten bij LVZ De Pan-
ne Adinkerke kan terecht bij Wim 
Janssens via mail@lvzdepanne.be

Vroeger had je op de 
 zeedijk veel woningen  
als Villa Doudou.  
Daarvan blijven er  
maar enkele over.

Wim Janssens
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Maatwerk 

Elk nieuw project begint met een goed 
ontwerp. Hoe gaat Wim aan de slag? “Als 
interieurarchitect moet je vooral veel 
luisteren en geduld hebben. Soms krijg 
ik carte blanche, maar eigenlijk verwacht 
ik van mijn klanten dat ze een richting 
aangeven zodat ik kan achterhalen wat 
hun droom is. Het is niet mijn interieur 
dat we gaan verbouwen, het is dat van 
hen. Ik stel een plan op, we vergelijken 
prijzen en bespreken de uitvoering. Veel 
mensen kloppen bij mij aan omdat ze 
weten dat ik met goede aannemers werk. 
Ik ben zelfstandige en daardoor aan 
niemand gebonden. Na twaalf jaar weet 
ik dan ook wie goed werk aflevert. Naast 
het ontwerp is coördinatie het grootste 
deel van mijn werk.”

Bij het omschrijven van zijn job verwijst 
Wim nog eens naar het jonge gezin dat 
zijn keuken verbouwt. “Waar wil je naar-
toe op een termijn van tien jaar? Veel 
mensen spreiden een renovatie over 
verschillende jaren. Logisch, ik zat ook 
ooit in die situatie. Doordachte keuzes 
maken is zo belangrijk. Hoeveel mensen 
verbouwen hun badkamer om die er dan 
vijf jaar later opnieuw uit te gooien en op 
een andere plaats te zetten? Dat is jam-
mer. Ik krijg ook veel vragen over iso-
latie en energiebesparing. Vandaag zijn 
er zoveel technieken, maar veel mensen 
zien door de bomen het bos niet meer. 
Elk huis is anders. Voor elk project moet 
je dus afwegen wat haalbaar is en wat 
niet. Een interieurarchitect inschakelen 
kan een meerkost betekenen, maar de 
kwaliteitsvolle investeringen en door-
dachte keuzes zullen op termijn zeker 
renderen.”

Interieurarchitect Wim Janssens
Konijnenweg 18, 8660 De Panne
0475 423 777 
interieur@wim-janssens.be

Ik begrijp perfect waarom 
mensen de Open Coffee 
zo’n leuke bedoening 
vinden en waarom het 
aanslaat

Michel Piedfort  
van Freelancenetwork.be 

Enorm succes

Het evenement kent een groot succes 
en dat is niet verwonderlijk. De Open 
Coffees zijn namelijk gratis en u leert 
er op 2 uur tijd enorm veel interes-
sante mensen kennen. Na afloop krijgt 
u de aanwezigheidslijst toegestuurd 
om makkelijk contact op te nemen 
met elkaar. 

Speed dating

“Toen ik vroeger ging netwerken, 
durfde ik vaak geen afscheid nemen. 
Ik kwam zoveel boeiende mensen 
tegen dat ik de tijd vergat en een 
half uur bleef babbelen”, zegt Michel 
Piedfort van Freelancenetwork.be. 

“Eigenlijk is dat niet de bedoeling. Het 
is net de bedoeling om zoals bij speed 
dating snel kennis te maken en zo veel 
mogelijk mensen te leren kennen. Als 
het contact goed is en je kunt iets voor 
elkaar betekenen, dan bel je best ach-
teraf voor een afspraak.”

Wanneer?

• Gent
 Dinsdag 5 mei van 8u15 tot 10u15
 Regus: Gaston Crommenlaan 4 bus 

501
• Roeselare
 Dinsdag 12 mei van 8u15 tot 10u15
 Crealoft: Blekerijstraat 2
• Kortrijk
 Dinsdag 26 mei van 8u15 tot 10u15
 Parkoffice - Doorniksestraat 63
• Brugge
 Dinsdag 9 juni van 8u15 tot 10u15
 Regus Express Brugge: Stations-

plein 5 

Gezien het grote succes van de Open 
Coffees schrijft u het beste vooraf in 
via www.freelancenetwork.be. Daar 
vindt u ook meer praktische informa-
tie.

De Open Coffees, een initiatief van onze partner Freelance-
network.be, zijn gratis netwerkbijeenkomsten waar 
 zelfstandigen,  opdrachtgevers en freelancers elkaar informeel 
kunnen ontmoeten. Het concept is gezellig en ongedwongen 
koffie drinken, nieuwe mensen leren kennen en netwerken.  
Alle professionals zijn  welkom. U hoeft bovendien  
geen freelancer te zijn om toch eens langs te komen.

Laagdrempelig   
uw professioneel  

netwerk  uitbreiden
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Op de nieuwjaarsreceptie van Liberaal Waarschoot overhandigde LVZ Waarschoot aan  
TweensTime het ‘certificaat van innovatieve ondernemer 2014’. Kinderopvang TweensTime  

is een innovatieve onderneming, zowel naar doelgroep als naar invulling.

TweensTime
innovatieve ondernemer 2014 in Waarschoot

 “Een nieuwe onderneming opstarten 
is niet eenvoudig”, stelt Karolien Beké, 
voorzitter van LVZ Waarschoot. “De uit-
daging is nog groter wanneer een nieuw 
concept wordt ontwikkeld. Die zin voor 
ondernemen en out of the box denken 
wensen wij als lokale ondernemersver-
eniging te ondersteunen en te erkennen.”

TweensTime zorgt voor aangepaste 
opvang van kinderen vanaf 8 tot 12 jaar, 
zoals voor- en naschoolse opvang met 
studiebegeleiding, opvang op zaterdag 
en schoolvrije dagen, vakantieprojecten 
en verjaardagsfeesten. De kennis en 
creativiteit van kinderen wordt er gesti-

muleerd. Door onder andere gebruik te 
maken van ‘talentdelers’, zoals een we-
tenschapper of archeoloog, worden de 
kinderen letterlijk ondergedompeld in de 
wereld van het talent. 

“Na een loopbaan van 25 jaar in het 
onderwijs was het tijd voor een nieuwe 
uitdaging”, zegt Viviana De Herdt, zaak-
voerster van Tweenstime. “Uit eigen 
ervaring – ik groeide op in een bakkers-
gezin - wist ik dat het voor mijn ouders 
vaak een hele opgave was om voor- en 
na de schooluren en tijdens de vakanties 
gepaste opvang voor ons te voorzien. 
Vandaag is dat bij vele zelfstandigen en/

of twee werkende oudergezinnen niet 
anders. Uitdagende opvang voor peuters, 
kleuters en de eerste jaren van de lagere 
school is meestal geen probleem. An-
ders is het voor iets oudere kinderen, de 
tweens. Met TweensTime wil ik op deze 
nood een creatief en gepast antwoord 
bieden. Niet enkel voor de ouders maar 
ook voor de kinderen zelf moet het een 
meerwaarde hebben.”

Interesse in TweensTime? Surf dan 
zeker eens naar www.tweenstime.be 
of neem een kijkje op hun Facebook-
pagina.

Viviane De Herdt, zaakvoerster van TweensTime, 

 ontvangt het certificaat innovatieve ondernemer 

2014 uit handen van Karolien Beké, voorzitter LVZ 

 Waarschoot, Lies Vandergeynst en Andy Van de Walle, 

bestuursleden LVZ Waarschoot en Jochen De Smet, 

 schepen van ondernemen, KMO en middenstand. 
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Traditiegetrouw was LVZ via zijn Roeselaarse landbouwafdeling 
en samen met LM aanwezig op het Landbouwsalon, dat opnieuw 
zo’n 20.000 bezoekers trok. De openingstoespraken werden ge-
houden door staatssecretaris Bart Tommelein en ceo Luc Versele 
van Crelan. Op de foto verder o.a. oud-volksvertegenwoordiger 
Louis Bril en secretaris-generaal Geert Messiaen van LM.

LVZ op het  

Landbouwsalon 
 Roeselare

Op maandag 4 mei heeft in de 
Balzaal van de Vooruit in Gent 
het slotevent plaats van de wed-
strijd Student Ghentrepreneur 
dat jongeren aanmoedigt nog 
tijdens hun studies een onderne-
ming op te richten. LVZ is partner 
van dit event.

Iedereen is welkom vanaf 19 uur. 
Na de verrassingsgastspreker is er 
de finale van een pitchwedstrijd en 
wordt de winnaar van de editie 2015 
bekendgemaakt. 

Nadien zijn er een receptie en een 
afterparty. Inschrijven is gratis maar 
verplicht op www.slotevent2015.
eventbrite.com 

slotevent
Iedereen 

welkom op
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Het wordt een ijzersterke traditie. Twee 
keer per jaar showen de modezaken uit 
Menen, Lauwe en Rekkem hun nieuw-
ste collecties in een organisatie van 
LVZ-Menen. Op donderdag waren in 
discotheek Lagoa volgende deelnemers 
van de partij: damesboetiek Marie-
Theme, kinder- en jeugdkledij Fantasia, 
handtassen Art & Amour, lingerie Fidel, 
herenkledij Serrus, kapsalon Cabelo, 
optiek Opti-Q en schoonheidssalon 
Beauty & Sun.  

Op vrijdag was het de beurt aan 
 Esthetiek Bebelle, lingerie Christine, 
kapsalon Laurence, baby- en kinder-
kledij Little Boutique, schoenen en 
dameskledij Docodoco, optiek Canoo, 
handtassen Art & Amour, herenkledij 
Serrus en kinder- en jeugdschoenen 
Babbuccia uit Bellegem. Ook brood-
jeszaak Alimentos, slagerij-traiteur 
Peter & Heidi en chocolaterie Parfait 
werkten mee. Beide avonden werden 
afgesloten met een swingende party.

Daar is de lente,
daar is de mode uit

Menen

22 REGIO



Voor de achtste keer al organiseert 
LVZ-Hamme het Bal van de Onder-
nemer, dit jaar op zaterdag 13 juni. 
“Het concept werd wat opgefrist”, 
vertelt voorzitter Frederic Leleux. 
“Het Bal verhuist naar Drie Goten 
in Hamme, waar gebruik kan wor-
den gemaakt van het restaurant, 
het mooie dakterras met zicht op 
de Schelde en de splinternieuwe 
feestzaal. De gasten worden al 
ontvangen vanaf 19 uur met een 
uitgebreide cateringformule. Na 
het aperitief met zes verschillende 
hapjes volgt een zesgangen wan-
delbuffet. Aangepaste wijnen, wa-
ter, pils en frisdrank zijn inbegre-
pen tot en met het diner. Nadien 
wordt het feest al dansend voort-
gezet en zijn de late honger stillers 
eveneens inbegrepen.” Kaarten 
kosten 60 euro per persoon  
en zijn verkrijgbaar via  
info@lvzhamme-waasmunster.be 
of bij de bestuursleden.

Achtste Bal 
van de 
Ondernemer
in Hamme
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Onbeperkt bijverdienen 
voor gepensioneerden 

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

Twee categorieën gepensioneerden mogen hun rustpensioen onbeperkt cumuleren met beroepsin-
komsten. Alle gepensioneerden met een rustpensioen mogen vanaf 2015 onbeperkt bijverdienen van-
af 1 januari van het jaar van de 65ste verjaardag. En gepensioneerden met een rustpensioen, die nog 

geen 65 jaar zijn, mogen onbeperkt bijverdienen als ze een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Deze maatregel geldt niet voor wie 
uitsluitend een of meerdere overlevings-
pensioenen geniet. En ook niet voor de 
echtgenote, die haar beroepsinkomsten 
beperkt ten voordele van het gezinspen-
sioen van haar man. Voor haar blijven 
alle bestaande grenzen behouden. Ook 
wanneer zij ouder is dan 65 jaar moet 
ze haar inkomsten beperken. Zij mag 
dus niet onbeperkt bijverdienen. Indien 
ze  toch onbeperkt wil bijverdienen, dan 
wordt het gezinspensioen van de man 
omgezet naar een pensioen als alleen-
staande. In onderstaande tabel vindt u de 
barema’s (in euro) van de toegelaten be-
roepsinkomsten voor gepensioneerden 
die niet vallen onder de voorwaarden om 
onbeperkt bij te verdienen.

Wat als de gepensioneerde teveel 
bijverdient? 
Vanaf 2015 wordt de 25% grens bij de 
overschrijding van de toegelaten ac-
tiviteit afgeschaft.  Overschrijdt een 
gepensioneerde de toegelaten grens met 
minder dan 100%, dan wordt zijn pensi-
oen verminderd met het percentage van 
overschrijding. Overschrijdt hij het toe-

gelaten bedrag volledig, dan verliest hij 
zijn pensioen voor dat jaar.

Voorbeeld

Wim gaat met een rustpensioen, zonder 
kind ten laste mag hij vanaf zijn pensi-
oenleeftijd 18.007 euro bijverdienen. Er 
kunnen zich drie situaties voordoen.
• Wanneer Wim met zijn beroepsinko-

men de wettelijke grens van 18.007 
euro overschrijdt met 10% (dus met 
1.800,7 euro) dan zal de betaling van 
zijn pensioen worden verminderd 
met 10%. Wim heeft een pensioen van 
1.200 euro, er zal een vermindering 
gebeuren van 120 euro.

• Wanneer Wim met zijn beroepsinko-
men de wettelijke grens van 18.007 
euro overschrijdt met 30% (dus met 
5.402,1 euro) dan zal de betaling van 
zijn pensioen worden verminderd 
met 30%. Wim heeft een pensioen van 
1.200 euro, er zal een vermindering 
gebeuren van 360 euro.

• Wanneer Wim met zijn beroepsinko-
men de wettelijke grens van 18.007 
euro overschrijdt met 100% (dus 
met 18.007 euro) dan zal de betaling 

van zijn pensioen volledig worden 
 geschorst voor dat jaar.
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2015 rustpensioen of rust- en overlevingspensioen uitsluitend overlevingspensioen

uitgeoefende bezigheid vóór pensioenleeftijd vanaf pensioenleeftijd vóór 65 jaar Vanaf 65 jaar

zonder kind 
ten laste

met kind 
ten laste

zonder kind 
ten laste

met kind  
ten laste

zonder kind 
ten laste

met kind  
ten laste

zonder kind 
ten laste

met kind  
ten laste

werknemer (incl.mandaat, 
ambt, post) - bruto

7 793 11 689 22 509 27 379 18 144 22 680 22 509 27 379

zelfstandige of helper - netto 6 234 9 351 18 007 21 903 14 515 18 144 18 007 21 903

Werknemer + zelfstandige 
(gelijktijdig of achtereenvol-
gend) – 80% bruto + netto

6 234 9 351 18 007 21 903 14 515 18 144 18 007 21 903



Door deze nieuwe regels diende tegen 1 
maart 2015 het arbeidsreglement te zijn 
aangepast. De nieuwe wet heeft niet en-
kel betrekking op pestgedrag, ongewenst 
seksueel gedrag en geweld, maar ook op 
stress, burn-out en conflicten, dit onder 
de noemer ‘psychosociale risico’s’.

In grote lijnen moet de werkgever de no-
dige maatregelen nemen om psychosoci-
ale schade te voorkomen. De werkgever 
dient dus preventief op te treden: hij 
dient na te gaan welke gevaren of risi-
cofactoren er binnen zijn onderneming 
aanwezig zijn en of die een invloed zou-
den kunnen hebben op de (psychische) 
gezondheid van de werknemers. Voor 
zover de werkgever een impact kan heb-
ben op het risico, moet hij de passende 
preventiemaatregelen doorvoeren in zijn 
interne organisatie.

De wet voorziet ook in diverse actiemid-
delen voor een werknemer die gecon-
fronteerd wordt met dergelijke risico’s 
en daardoor schade meent te lijden:

1. De gewone communicatiekanalen
Hoewel dit geen verplicht te doorlopen 
stap is, blijft de regel dat de normale 
aanspreekpunten binnen het bedrijf een 
eerste toevluchtsoord moeten zijn: bv. de 
hiërarchische lijn, een lid van het comité 
voor preventie en bescherming op het 

werk of een vakbondsafgevaardigde. De 
werkgever moet zorgen voor opleidingen 
en informatie met betrekking tot preven-
tie en procedures.

2. Informele psychosociale interventie
De werknemer kan terecht bij de preven-
tieadviseur psychosociale aspecten (bij 
de interne of externe preventiedienst) 
of een door de werkgever aangeduide 
vertrouwenspersoon voor een informele 
tussenkomst. Die gaat samen met de 
betrokken werknemer op zoek naar een 
oplossing door bijvoorbeeld een gesprek 
of verzoeningspoging.

3. Formele psychosociale interventie
De werknemer kan ook opteren voor een 
formele interventieprocedure bij de pre-
ventieadviseur. Die zal een risicoanalyse 
uitvoeren en een advies verstrekken over 
de door de werkgever te nemen maatre-
gelen. De preventieadviseur zal wel de 
kennelijk ongegronde klachten weige-
ren. Specifiek inzake geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag voorziet 
de wet in een ontslagbescherming voor 
de verzoeker en de directe getuigen.

4. Inspectie van het Toezicht op het 
Welzijn op het Werk
Ingeval de werkgever niet voorziet in 
interne procedures of nalaat om de door 
de preventieadviseur geadviseerde maat-

Wetgeving tegen pesten 
nog uitgebreid

Le
le

ux

Frederic Leleux is 
 advocaat-curator master  
in het ondernemingsrecht

frederic.leleux@flexadvocaten.be

www.flexadvocaten.be

KMO-advies door Frederic Leleux

regelen te nemen, kan men zich wenden 
tot de inspectie. 

5. Gerechtelijke stappen
Werknemers kunnen zich tenslotte ook 
wenden tot het Openbaar Ministerie of 
de Correctionele Rechtbank tegen de 
daders van pesterijen, gewelddaden of 
seksueel ongewenst gedrag – of andere 
misdrijven - en/of de werkgever die een 
inbreuk pleegt op de wettelijke bepa-
lingen aangaande welzijn op het werk. 
Ook een burgerlijke procedure voor de 
arbeidsrechtbank behoort tot de moge-
lijkheden.

Sedert meerdere jaren bestaat er wetgeving die de werkgever verplicht om maatregelen te treffen 
tegen pestgedrag op het werk. Sedert 1 september 2014 is een nieuwe wet van kracht,  

waardoor de regels werden uitgebreid en aangepast.
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Wat is het?
Instagram is een gratis mobiele appli-
catie om vooral foto’s online te delen. 
Je installeert de gratis app op je smart-
phone en maakt een account aan. Je 
krijgt dan je eigen URL naar je Instagram 
profiel, bijvoorbeeld https://instagram.
com/bakkerijvoncken/.

Ook hier kies je voor een profielfoto, een 
foto van jezelf of het logo van je bedrijf. 
Vergeet uiteraard ook niet de link naar je 
website te vermelden.
Voorbeeld: https://instagram.com/
Annesophiestore 

Met de app kan je dan foto’s en video’s 
maken en opladen. Of je maakt een foto 
met je gewone foto-applicatie en kiest 
die via de Instagram app om dan op te 
laden. Voordat je een foto oplaadt, kan je 
ook een ‘filter’ toepassen. Die zorgt voor 
een bepaalde sfeer of laat je spelen met 
kleuren en scherpte.

Volgen, gevolgd worden
Net zoals bij Twitter is Instagram een 
sociaal netwerk waarbij het niet gaat om 
‘vrienden’, maar om andere mensen of 
bedrijven te volgen en gevolgd te wor-
den. Het gaat dus niet om vriendschaps-
verzoeken en dergelijke. 
Je kan een Instagram wel privé of af-
geschermd gebruiken, maar dan zijn je 
foto’s ook niet publiek vindbaar. Alleen 
interessant dus als je het niet om com-
merciële redenen wil gebruiken.

Hashtags
Naast een woordje uitleg bij je foto’s, 
is het ook gangbaar om hashtags toe te 
voegen, net zoals bij Twitter. Dat doet 
men vooral om de vindbaarheid van 
de posts te verhogen. Wens je dus veel 
volgers, maak dan gebruik van relevante 
hashtags. Er zijn heel wat mensen die 
precies op zoek gaan naar bepaalde 
hashtags. Kijk maar eens naar het aantal 
Instagram foto’s met de hashtag #bakke-
rij: http://iconosquare.com/tag/bakkerij. 
Zeker geen gebrek aan inspiratie!

Als KMO gebruiken?
Allereerst kies je met welke naam je een 
account aanmaakt: je persoonlijke naam 
of je bedrijfsnaam. Ben je een eenmans-
zaak, dan kan het uiteraard perfect op je 

persoonlijke naam. Anders kies je beter 
je bedrijfsnaam. Gebruik je ook Twitter? 
Gebruik dan dezelfde alias. Vaak gaan je 
Twittervolgers je op dezelfde naam zoe-
ken op Instagram. 

Vraag is dan natuurlijk: wat ga ik posten? 
Naast mooie productfoto’s, kan je ook 
heel wat andere zaken plaatsen. Alles 
wat je imago versterkt, maar zeker ook 
wat iets vertelt over je bedrijf. Denk 
dus ook aan ‘achter de schermen’ foto’s, 
personeel, opendeurdagen, creaties, 
leveringen die gebeuren (wat actie), … 
Kortom: het lijstje is eindeloos. Zolang 
het maar leuke dingen zijn en geen recla-
meboodschappen. 

Statistieken
Meten is weten! Niets is zo zinloos als 
niet weten wat je doet of niet weten of 
iets succesvol is. Alle sociale netwerken 
bieden tools aan om te evalueren op 
basis van cijfers. Bieden ze het niet zelf 
aan, dan is er wel software van een der-
de partij die je statistieken aanbiedt. Om 
je inspanningen op Instagram te evalue-
ren kan je gebruik maken van Iconosqua-
re (http://iconosquare.com/). Basisinfo 
is gratis. Het geeft je een overzicht over 
de groei van volgers, het aantal likes en 
commentaren. Zo kan je opvolgen wat 
het beste werkt.

Instagram is beschikbaar voor iOS, 
Android en Windows Phone.

Advies sociale media door Nancy Verbrugghe 

Wat is Instagram?

Nancy Verbrugghe
Twitter @Nanske

www.verbrugghe-consulting.be

Ondanks de gigantische populariteit onder jongeren zijn er nog heel wat mensen  
die Instagram niet kennen. Nochtans liggen daar heel wat mogelijkheden  

om leuke foto’s en video’s te delen met je (potentiële) klanten.

Ve
rb

ru
gg

he
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Elektrisch aangedreven personen-
wagens genieten de volgende voordelen:
• Belasting op inverkeerstelling 

(‘BIV’): in het Vlaams Gewest geldt 
een 100% vrijstelling voor voertuigen 
die uitsluitend aangedreven worden 
door een elektrische motor. Ter 
vervollediging valt te vermelden dat 
‘plug-in’ hybride wagens die extern 
kunnen opgeladen worden ook van 
deze vrijstelling genieten. 

• Verkeersbelasting: in het Vlaams 
Gewest wordt het wettelijk minimum 
aan jaarlijkse verkeersbelasting ge-
heven, met name 76,96 euro (tarief 
geldig tot 30/06/15).

• Kostenaftrek (met uitzondering 
van energiekost): hier dient een on-
derscheid gemaakt tussen vennoot-
schappen en natuurlijke personen. 
Elektrische wagens ingeschreven op 
naam van een vennootschap geven 
recht op een 120% kostenaftrek voor 
afschrijving, onderhoud en herstel-
ling, verzekering, enz. Voor financie-
ringskosten geldt evenwel een 100% 
kostenaftrek.

 Elektrische wagens ingeschreven op 
naam van een natuurlijke persoon 
(zelfstandige ondernemer of vrije be-
roeper) geven enkel recht op de ge-
wone kostenaftrek, zijnde 75% voor 
voornoemde kosten die beroepsma-
tig gemaakt zijn (met uitzondering 

van woon-werk verkeer).
• Aftrek energiekost: die is slechts 

voor 75% fiscaal aftrekbaar, zowel 
voor vennootschappen als voor zelf-
standige ondernemers of vrije beroe-
pers.

• Voordeel van alle aard (‘VAA’): 
het VAA waarop een werknemer of 
bedrijfsleider belast wordt ingevolge 
het privaat gebruik van een perso-
nenwagen ingeschreven door een 
vennootschap wordt berekend op 
grond van een formule die o.m. ook 
een CO2

-coëfficient omvat. Die hangt 
af van de afwijking van de werkelijke 
CO

2
-uitstoot t.o.v. de referentie-

uitstoot. Gezien de afwezigheid van 
CO

2
-uitstoot voor zuiver elektrisch 

aangedreven wagens geldt de wette-
lijk minimum coëfficiënt van 4%. De 
formule voor het berekenen van het 
VAA is dan: cataloguswaarde x ou-
derdomspercentage x CO

2
-coëfficient 

x 6/7. Voor 2015 (aanslagjaar 2016) 
geldt een minimum jaarlijks VAA van 
1.250 euro. 

• Overige tegemoetkomingen: tot en 
met inkomstenjaar 2012 konden na-
tuurlijke personen nog genieten van 
een belastingvermindering ten belope 
van 30% van de aankoopprijs (gepla-
fonneerd) van een elektrisch voer-
tuig. Met ingang van 2013 werd deze 
federale belastingvermindering even-

Fiscaal advies door Marc De Munter

Is groen rijden 
fiscaal aantrekkelijk?

Ondanks de budgettair moeilijke tijden voorzien de federale en Vlaamse wetgever nog steeds  
een fiscaal duwtje in de rug om groener te rijden. Een kort overzicht van de voornaamste 
 steunmaatregelen voor personenwagens die (louter) op elektriciteit rijden in Vlaanderen.  

Volgende keer hebben we het over wagens op aardgas en LPG.

www.bakertillybelgium.be

KMO-accounting - juridische & fiscale consulting - auditing
successieplanning - begeleiding bij opstart & overnames

An independent member of Baker Tilly International
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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

tel. 09/272 72 10

wel geschrapt. Dit sluit niet uit dat 
de Gewesten nog tegemoetkomingen 
kunnen verlenen. In tegenstelling tot 
bijv. het Brussels Gewest (www.eco-
subsibru.be), zijn er in Vlaanderen 
momenteel geen specifieke 
maatregelen ten voordele 
van elektrische voertuigen.

Volgende keer in Vrij Onder-
nemen: de fiscale voordelen 
van rijden op aardgas of LPG.
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Debat
5
mei

Café Futur
In Café Futur serveren bevlogen sprekers vandaag 
hun ideeën voor morgen. Aan u de vrijheid om ze al 
dan niet te smaken. Het unieke kader, hartje Brus-

sel, nodigt alvast uit tot voorproeven en nakaarten. Een after 
work die uw gedachten verzet, uw blik verruimt, uw netwerk 
verbreedt en natuurlijk de innerlijke mens versterkt. Meer info 
en inschrijven via www.cafefutur.be. 
- Organisatie: Open VLD
- Contact: info@openvld.be
- Prijs: gratis
- Dinsdag 5 mei, van 17u30 tot 21u30: 
 A Muslim Case for Liberty
- Vrijdag 15 mei, van 17u30 tot 21u30: 
 The Lesser Evil: Michael Ignatieff
 Melssenstraat 34, Brussel 

Sport
2
mei

LM-Classics 2015
Rij de volgende weken mee in de LM-Classics. Dat 
zijn uitgelezen tochten voor wielertoeristen die in 
samenwerking met plaatselijke clubs en de Belgische 

Wielerbond worden georganiseerd.
- Organisatie: Liberale Mutualiteiten
- Contact: www.lm-classics.com
- 2 mei: Willems Veranda’s Classic (Herzele)
- 16 mei: Altebra Classic (Ophasselt)
- 27 juni:  BCCH-Pro Cyclo Classic 
 De Brabantse Parel (Vossem)

mei
-

sep

Blauw Fietslint 2015
Ontspannen en veilig fietsen met het hele gezin langs 
de mooiste wegen in uw regio? Dat is het Blauw Fiets-
lint, een organisatie van LM en Sportievak. We rijden 

onder begeleiding van ervaren fietskapiteins. Vooraf inschrij-
ven 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

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.

1
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jaarthema 2015 - LVZ Vormingsdienst

28
apr

Basiscursus fietsonderhoud
Zelf uw fiets herstellen is sneller en goedkoper. Een 
goed onderhouden fiets is ook veel veiliger en gaat 
langer mee. U leert dankzij deze cursus 

uw fiets op uw eigen maat afstellen. U komt te weten hoe u het 
best een band plakt. We stellen de remmen af en nog veel meer. 
Breng in elk geval uw eigen fiets mee en kledij die een spatje 
olie verdraagt. 
- Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo
- Contact: Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be
- Prijs: 50 euro
- 4 sessies op dinsdag 28 april en dinsdag 5, 12 en 
 19 mei, telkens van 13u30 tot 16u30
 Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef Maldegem: 
 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

24
mei

Duurzaamheid: 
Wonen, Werken en op de Weg 
Tijdens deze dag zal in het groene huis gesproken 
worden over een aantal facetten van duurzaam leven. 

Waar kunnen wij ons steentje bijdragen? En wat zijn de nieuw-
ste ontwikkelingen op dit gebied? Drie onderwerpen zullen 
hier centraal staan: de elektrische auto, het duurzame huis en 
duurzaam personeelsbeleid.
- Organisatie: Campus Gelbergen
- Contact: Inschrijven verplicht, via info@campusgelbergen 

of 016 35 25 55
- Prijs: gratis
- Zondag 24 mei van 14u30 tot 17u30
 Campus Gelbergen: Gelbergenstraat 50,
 Hoeleden-Kortenaken
 

Gezondheid
7
mei

Vruchtbaarheidsbehandelingen vroeger, 
nu en in de toekomst
Via nieuwe technieken die over de laatste decen-
nia werden ontwikkeld, zijn de slaagkansen van een 

vruchtbaarheidsbehandeling vervijfvoudigd. Deze nieuwe ont-
wikkelingen hebben niet alleen de poort geopend voor nieuwe 
ethische vraagstukken. Gastspreker Peter Platteau vertelt u er 
alles over.

- Organisatie: LM Vlaams gewest
- Contact: Inschrijven via 02 454 06 78 of gvo417@lmvlg.be
- Prijs: gratis
- Donderdag 7 mei 
 LM-kantoor Asse: Prieelstraat 22, Asse

20
mei

Borstvoeding: de juiste keuze?
Wat zijn de voor- en nadelen van borstvoeding? Hoe 
kan u uw kindje aanleggen? En welke hulpmiddelen 
zijn er? Dankzij deze infosessie kan u goed voorbereid 

en vol zelfvertrouwen uw borstvoedingstraject aanvatten. 
- Organisatie: LM Oost-Vlaanderen
- Contact: Reserveren via je LM-kantoor, 09 223 19 76, 
 infocom@libmutov.be of via www.lm.be. 
- Prijs: gratis
- Woensdag 20 mei om 19u30
 LM Zorgshop Lokeren: Zand 20, Lokeren

Diversiteit
3
mei

Multiculturele happening
Willemsfonds Hoeilaart is bijzonder trots de tweede 
editie van de Multiculturele Happening aan te kondi-
gen met in totaal 7 landen. Er worden lekkere, authen-

tieke gerechten en dranken geserveerd met een vleugje cultuur 
en een toeristische rondgang. Vorig jaar proefden de meer dan 
400 bezoekers van lekkere specialiteiten en maakten ze  kennis 
met de verschillende culturen en toeristische locaties.
- Organisatie: Willemsfonds Hoeilaart
- Contact: willemsfondshoeilaart@gmail.com
- Prijs: gratis
- Zondag 3 mei van 11u tot 18u
 GC Felix Sohie:  Gemeenteplein 39, Hoeilaart
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Verenigingen
11
mei

Wordpress: bouw een website voor 
uw vereniging
Een leuk ogende website bouwen voor uw vereni-
ging? Dan kan u met Wordpress.com aan de slag: een 

gratis en eenvoudig systeem. Aan de hand van een praktisch 
voorbeeld bouwt u in deze reeks een site. Daarbij verzorgen we 
de weergave van tekst, foto en video. Ook voegen we een kaart 
van de locatie en een poll toe. Op het einde van deze cursus 
staat uw eigen website online.
- Organisatie: Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via www.vormingplusmzw.be
- Prijs: 18 euro
- Maandag 11 en 28 mei, en 1 juni van 19u tot 22u
 Vormingplus: Wandelweg 11, Kortrijk

12
mei

Inzet van vrijwilligers in een lokaal 
e-inclusie-initiatief
In dit vormingstraject willen we tijdens een aantal 
train-the-trainersessies nadenken over kwaliteit bin-

nen openbare computerruimtes (OCR) en hoe we dit kunnen 
vormgeven. Daarnaast bieden de sessies inspirerende prak-
tijkvoorbeelden van lokale actoren die e-inclusie in hun stad 
of gemeente stimuleren. Op die manier willen we samen de 
krijtlijnen uitzetten voor een sterk lokaal e-inclusiebeleid.
- Organisatie: Mediawijs
- Contact: informatie en inschrijven via www.mediawijs.be
- Prijs: gratis
- Dinsdag 12 mei van 9u30 tot 16u30
 LOCUS: Priemstraat 51, Brussel

Media
5
mei

 Digitale fotografie
U hebt een digitaal fototoestel en u wil het efficiënter 
leren gebruiken? Kate Neels legt uit wat de specifieke 
eigenschappen en toepassingen zijn van digitale 

foto’s. Maak kennis met de mogelijkheden van uw fototoestel 
en hoe u ze kan gebruiken. Aan de hand van zelfgemaakte 
foto’s toetst u de theorie aan de praktijk. 
- Organisatie: Vormingplus Brugge
- Contact: Inschrijven via 050 28 84 55 of vrijetijd@damme.be
- Prijs: 50 euro
- Dinsdag 5, 12, 19 en 26 mei van 19u30 tot 22u00
 De Cultuurfabriek: Stationsstraat 22, Sijsele

20
mei

Wervende (online) promo voeren
In deze cursus leert u hoe u activiteiten online be-
kendmaakt. U krijgt inzicht in de basisprincipes van 
een goede promotiestrategie en we bieden handvatten 

voor de opmaak van een communicatieplan. Door de concrete 
opdrachten en de interactie met elkaar, ontdekt u de geschikte 
aanpak om succesvol (online) promotie te voeren.
- Organisatie: Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via www.vormingplusmzw.be
- Prijs: 18 euro
- Woensdag 20 en 27 mei, en 24 juni van 19u tot 22u
 Vormingplus: Wandelweg 11, Kortrijk

4
jun

Cloud Computing
Via onze smartphones, laptops en tablets hebben 
we altijd en overal toegang tot onze data. Anno 2015 
houden steeds meer online bij, ‘in the cloud’. In deze 

opleiding krijgt u een overzicht van de interessantste online 
tools en apps om met de cloud te werken. Breng zeker uw 
eigen laptop, tablet of smartphone mee.
- Organisatie: VIVO
- Contact: inschrijven via www.vivo.be
- Prijs: €75 + btw
- Donderdag 4 juni van 14u tot 17u:
 Andromeda Hotel & Thalassa: 
 Kursaal Westhelling 5, Oostende
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Ondernemen
29
apr

Topics Sociaal Recht: Update n.a.v. het 
federaal regeerakkoord
Hoeveel overuren mag ik mijn medewerkers laten 
presteren? Waarop moet ik letten bij deeltijdse te-

werkstelling? Onder welke voorwaarden kan studentenarbeid? 
Het federale regeerakkoord belooft enkele wijzigingen aan 
het arbeidsrecht in het algemeen en de horeca in het bijzon-
der. Dave Danckaerts, sociaal jurist bij Horeca Vlaanderen, 
verschaft u tekst en uitleg.

- Organisatie: Horeca Academie
- Contact: Inschrijven via www.horeca-academie.be
- Prijs: gratis
- Woensdag 29 april van 14u tot 17u
 Kortrijk

30
apr

Merken, modellen en octrooien
Wilt u weten of u de naam van uw product of dienst 
kan beschermen via een merkregistratie? Of als uw 
uitvinding octrooieerbaar is? En hoe u de vormge-

ving van uw product kan beschermen als model? Dan is deze 
zitdag voor u het ideale moment! Maak een afspraak met onze 
experten om uw vragen in alle confidentialiteit te bespreken.
- Organisatie: Agentschap Ondernemen en het Innovatie-

centrum
- Contact: Inschrijven via www.agentschapondernemen.be
- Prijs: gratis
- Donderdag 30 april tussen 9u en 17u
 Innovatiecentrum en Agentschap Ondernemen: 
 Lange Lozanastraat 223, Antwerpen

12
mei

Hoe maakt de EC het zakendoen in de EU 
gemakkelijker
 In 1992 werd de eengemaakte Europese markt een 
feit, waardoor zakendoen in een andere lidstaat even 

gemakkelijk zou worden als op de thuismarkt. In de praktijk 
bleven er echter heel wat belemmeringen. Om die barrières 
te verminderen ontwikkelde de Europese Commissie diverse 
maatregelen. Enterprise Europe Network Vlaanderen en Flan-
ders Investment and Trade willen tijdens deze infosessie die 
initiatieven de bekendheid geven die ze verdienen.
- Organisatie: Enterprise Europe Network Vlaanderen & 

Flanders Investment and Trade
- Contact: Inschrijven via www.agentschapondernemen.be
- Prijs: gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.
 Dinsdag 12 mei 2015 van 16u30 tot 20u30
 Kasteel Ter Lake: Linkeroever 37, Zulte

Cultuur
9
mei

Ballet: Flanders Fields
Ballet Vlaanderen herdenkt in 2015 de gruwel van ‘De 
Groote Oorlog’. We staan niet alleen stil bij dit histo-
risch dieptepunt, maar onderzoeken de kern van dit 

soort menselijke conflicten. Onbegrip, angst, verlies  en machts-
honger verweven zich tot de rode draad doorheen de choreogra-
fieën die we presenteren onder de noemer ‘Flanders Fields’.
- Organisatie: Ballet Vlaanderen
- Contact: Tickets via 070 22 02 02 of www.operaballet.be
- Prijs: Vanaf 15 euro
- Zaterdag 9 mei van 19u30 tot 23u
 Vlaamse Opera Gent: Schouwburgstraat 3, Gent

21
mei

Noem je dat nu kunst?
Kijkt u ook met gefronste wenkbrauwen naar mo-
derne kunst? En vraagt u zich weleens af waarom 
iets kunst is? In deze cursus proberen we hier een 

antwoord op te vinden. Samen kijken we naar kunstwerken, 
leert u kunstenaars en kunststromingen kennen en ervaart u 
zelf moderne kunst via kleine oefeningen in compositie, kleur, 
vorm etc.
- Organisatie: Vormingplus Limburg
- Contact: Inschrijven via www.vormingplus-limburg.be
- Prijs: 15 euro
- Donderdag 21 en 28 april (19u tot 21u30), 
 zaterdag 30 mei (14u tot 17u)
 Vormingplus Limburg: Cellebroedersstraat 13-15, Hasselt

31

Geert Messiaen schrijft ‘Op uw gezondheid’

‘’We kunnen niet zonder gezondheidszorg 
en solidariteit’’, zegt Geert Messiaen. 
‘’Daarvoor zijn ziekenfondsen nodig, 
zowel in België als in Europa’’. Als 
secretaris-generaal van de Landsbond 
van Liberale Mutualiteiten  is hij goed 
geplaatst om het landschap van de 
ziekenfondsen en de gezondheidszorg 

te overschouwen. In zijn nieuwste boek ‘Op uw 
gezondheid’ pleit hij ervoor dat gezondheidzorg bovendien 
toegankelijk is en blijft voor iedereen. Hij gaat in op de 
uitdagingen voor de sector en de ziekteverzekering, die 
ook kansen geven aan een beleid dat nog beter ten dienste 
moet staan van de patiënten, de zorgbehoevenden, de 
hulpverleners en de allerzwaksten. ‘Op uw gezondheid’ 
wordt uitgegeven door Garant en is verkrijgbaar via de 
auteur: geert_messiaen@hotmail.com.
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ISBN: 978-90-441-3272-4

Geert Messiaen

Op uw gezondheid

“We kunnen niet zonder gezondheidszorg en solidariteit”, 
zegt Geert Messiaen. Daarvoor zijn ook ziekenfondsen no-
dig, zowel in België als in Europa. Gezondheidszorg moet 
bovendien toegankelijk zijn en blijven, voor iedereen. Dit 
boek geeft een heldere kijk op waar we vandaag staan, wat 
we moeten bewaken en wat de toekomst brengt.
 
Geert Messiaen is secretaris-generaal van de Landsbond van 
Liberale Mutualiteiten.
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FIETS MEE !
Willems Veranda’s Classic 

Zaterdag 2 mei 
Herzele

Altebra Classic
Zaterdag 16 mei

Ophasselt

BCCH-Pro Cyclo Classic 
De Brabantse Parel

Zaterdag 27 juni
Vossem

Classic Marc Wauters
Zaterdag 1 augustus

Heusden-Zolder

Label Halfoogstrit 
Zondag 9 augustus

Grobbendonk 

West-Vlaanderens Mooiste
Donderdag 20 tot en met 

zondag 23 augustus
Roeselare

Vriendschapstocht
Zaterdag 29 augustus

Ertvelde

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

Wie deelneemt aan drie van de 
zeven LM-Classics en zijn afge-
stempelde controlekaart op tijd 
terugstuurt, ontvangt een gratis 
LM-wielertrui of LM-koersbroek 
of LM-sokken + handschoenen 
naar keuze. Maak ook kans op  
een Ridley koersfiets of één van  
de andere extra-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.

www.lm-classics.com
KBWB     R LV B   
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