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Het borrelt van nieuwe ideeën en initiatieven op het vlak van
mobiliteit en een duurzamere manier om ons te verplaatsen
en te vervoeren. Dat is ook nodig. De realiteit van elke dag
leert dat we aan onze limieten zitten. Het fileleed is niet meer
te overzien. Velen onder ons verliezen elke dag niet alleen
heel veel werktijd maar ook vrije tijd in het slabakkende verkeer. Het openbaar vervoer is helaas geen alternatief, om een
hoop redenen. Niet betrouwbaar, en niet reikend tot onze
vele industriezones, om er maar twee te noemen.
Tegelijk is het onmiskenbaar dat er een fietsrevolutie aan de
gang is. Op onze website www.mobiliteitskampioen.be kan u
het nalezen. Het deelfietsensysteem Bluebike telt meer dan
10.000 abonnees. De Belg wil massaal het openbaar vervoer
inruilen voor de elektrische fiets. En alle Vlaamse provincies
zetten in op fietssnelwegen om een gezonder, vlotter en aangenamer woon-werkverkeer aan te bieden.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen
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Misschien moeten
werkgevers hun personeel
dat met de fiets komt
belonen met een bonus
van een uur minder werken.
Het is nog zo gek niet. Zo zegt professor filosofie Marc Van
den Bossche in het nieuwste nummer van het fietstijdschrift
Grinta: “Ik hoor mensen vaak zeggen dat ze geen tijd hebben
om te sporten, maar ga toch gewoon met de fiets werken!
Door al die files, doe je er vaak maar even lang over. Ik zou
het wel zien zitten dat werkgevers hun personeel dat te voet
of met de fiets komt, belonen met een bonus van een uur
minder werken’’. Zo radicaal moeten we misschien inderdaad
gaan denken.
Misschien een idee voor uw bedrijf voor Car Free Day op
donderdag 17 september? In afwachting heeft u nog tot 31
juli de tijd om in te schrijven voor de Mobiliteitskampioen,
onze bedrijvenwedstrijd voor duurzame mobiliteit. Want er is
geen weg terug.
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“Horeca gelooft

het zelf nog niet”
Staatssecretaris voor bestrijding sociale fraude Bart Tommelein
over ambitieus 10-puntenplan

“Veel horeca-uitbaters kunnen nog
altijd niet geloven welk pakket
maatregelen de regering nu voor
hen heeft uitgewerkt. En gelegenheidsarbeid, én flexi-jobs, én jobstudenten, én meer overuren, én
overuren aan bruto = netto, én rszkorting voor 5 werknemers, én lastenverlaging op de lage lonen. Toch
zijn we daar in geslaagd.’’ Staatssecretaris voor de Bestrijding van
de sociale fraude Bart Tommelein is
een tevreden man. Voor onze jaarlijkse zomer-special trokken we dit
jaar dan ook niet geheel toevallig
naar Oostende.

Tommelein voelt zich als een vis in het
Oostendse water. Als staatssecretaris
voor sociale fraude trok hij het dossier
van de horeca, waar eigenlijk vijf
ministers voor bevoegd zijn, naar zich
toe. De sector krijgt daardoor snel de
begeleidende maatregelen die haar
waren beloofd in ruil voor de invoering
van de “witte’’ kassa. Maar ook Privacy
en de Noordzee zijn bevoegdheden
die hem op het lijf geschreven zijn. We
praten met hem in hotel-restaurantfeestzaal Groeneveld, even buiten het
centrum van “zijn’’ Oostende over het
10-punten actieplan “Zuurstof voor de
horeca’’.
Bart Tommelein: “Het uitgangspunt was
eerlijke concurrentie te installeren in de
horeca met gelijke spelregels voor iedereen. Het zwarte circuit, tot 40 procent
van de omzet, moet eruit. Dat is nefast
voor de sector zelf, want dat belet dat
er geïnvesteerd kan worden. En één op
de twee horecazaken gaat binnen de vijf
jaar failliet. Daar is ook het personeel de
dupe van. Wat zijn de oorzaken? Ik zie er
drie belangrijke. De hoge loonkost, omdat het zo arbeidsintensief is. De flexibiliteit die van de sector wordt gevraagd,
omdat we allemaal om negen uur ’s
avonds op een terrasje willen zitten. En
de administratieve last. Doe iets aan die
drie oorzaken, en dan krijg je een sector
die witter kan werken.’’

Bart Tommelein: “Het valt mij wel op
dat de horeca in West-Vlaanderen
het snelst meewerkte.”

“De regering doet dit nu. Gelegenheidsarbeid wordt opgetrokken. Door de flexi-

jobs kunnen mensen die al een andere
job hebben, onbeperkt bijverdienen. We
sleutelen aan de regeling voor de jobstudenten. Maar er was nog niets voorzien
in het regeerakkoord voor vaste werknemers, en daar hebben we nog werk van
gemaakt. En hoe! Veel horeca-uitbaters
kunnen het nog niet geloven hoeveel
mogelijkheden ze nu bijkrijgen om hun
vaste personeelsleden beter te kunnen
inzetten.’’
“Dit was ook van levensbelang voor deze
sector. Er zijn in ons land 55.000 horecazaken met liefst 120.000 personeelsleden. meer dan 4.000 witte kassa’s zijn al
in werking, er zijn meer dan 20.000 zaken geregistreerd. De rest zal wel volgen,
en een deel zal ook zijn zaak stopzetten
want het is zeer moeilijk geworden om
een zaak over te laten.’’
“Het valt mij wel op dat de horeca in
West-Vlaanderen het snelst meewerkte.
De horeca is dan ook een cruciale sector voor de Kust, men beseft dat. Door
preventief te werken en alles digitaal
beter op te volgen zal het mogelijk zijn
om de cowboys er sneller uit te halen.
En bonafide bedrijven, die alles volgens
het boekje doen, zullen bijna geen controles meer krijgen. Ik weet dat andere
sectoren ook vragende partij zijn voor
lastenverlagingen. De horeca bijt nu de
spits af, in ruil voor de invoering van de
witte kassa op 1 januari 2016. Eventueel
kunnen we dit uitbreiden naar andere
arbeidsintensieve sectoren.’’
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Dit zijn de 10 maatregelen

1.

Flexi-jobs:
onbeperkt bijverdienen

Bart Tommelein: “Mensen die willen
werken, moeten kunnen werken. Wie
iets wil bijverdienen, moet dat kunnen.
Iedereen met een 4/5 hoofdjob bij een
andere werkgever, kan onbeperkt bijverdienen in de horeca, zonder RSZ-afhoudingen of belastingen voor de betrokken
werknemer. Die bouwt wel bijkomende
sociale rechten op voor pensioen, werkloosheid, enz. De werkgever betaalt een
RSZ-toeslag op het afgesproken uurtarief
van 25 %. Het inzetten van flexi-jobs is
ook niet gekoppeld aan het gebruik van
het geregistreerd kassasysteem.”

2.

Versoepeling
gelegenheidsarbeid

Bart Tommelein: “Iedereen (werknemer,
gepensioneerde, part-timer, werkloze,…)
kan 50 dagen per jaar gelegenheidsarbeid doen in de horeca met contracten
van maximum 2 opeenvolgende dagen

en met een uniform tarief van 33 % bedrijfsvoorheffing in plaats van het marginaal tarief (ook in de eindbelasting). De
werkgever betaalt een vast RSZ-forfait
op 7,62 euro per uur of op 45,72 euro
per dag vanaf 6 uren per dag. Daardoor
houdt de werknemer 60 % netto over
tegenover 50 % nu. De werkgever mag
voor 200 werkdagen per jaar een beroep
doen op gelegenheidsarbeid tegenover
100 vroeger. Is ingegaan op 1 juli van dit
jaar.’’

3.

Vaste contracten:
meer overuren

Bart Tommelein: “Het aantal overuren
wordt per vaste werknemer verhoogd tot
300 uren (zonder) en 360 uren met witte
kassa. Deze overuren kunnen gewoon
worden uitbetaald, zonder inhaalrust.
En dit vrijgesteld van belastingen en
RSZ voor de werknemer, die met die
overuren wel sociale rechten opbouwt
(pensioen, werkloosheid, enz).”

4.

Vaste contracten:
overuren aan bruto = netto

Bart Tommelein: “Het gaat om een volledige de-fiscalisering en de-parafiscalisering van de overuren voor voltijdse
vaste werknemers. Wie een brutoloon
heeft van 12 euro per uur zal voor deze
overuren 12 euro netto ontvangen, en
de werkgever betaalt bovenop ook geen
enkele toeslag. Ook de overurentoeslag van 50 % (weekdagen) en 100 %
(zon- en feestdagen) wordt geschrapt.
Voor deeltijdse werknemers blijft het
huidige fiscale gunstregime gelden (nietdoorstorting van de bedrijfsvoorheffing
voor de werkgever en werknemer) met
toeslag voor overwerk.”

5.

Vaste contracten:
5 werknemers RSZ-korting

Bart Tommelein: “Alle horecazaken met
een witte kassa genieten voor onbepaalde duur van een RSZ-werkgeverskorting
van 500 of 800 euro per kwartaal voor
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vijf vaste personeelsleden met een voltijds contract. Dit kan maximum 16.000
euro per jaar opleveren (5 vaste personeelsleden van -26 jaar).’’

6.

Vaste contracten: lastenverlaging op de lage lonen

Bart Tommelein: “De loongrens voor
een RSZ-werkgeverskorting wordt opgetrokken tot 2.179 euro bruto per maand
voor alle sectoren. Dit zal 300 miljoen
opleveren voor de werkgevers, bovenop
de 250 miljoen die al in uitvoering zijn
op de lage lonen tot 1.859 euro bruto per
maand.”

7.

Studentenarbeid in uren

Bart Tommelein: “Het systeem van 50
dagen studentenarbeid per jaar wordt
omgezet in een krediet van 400 uren per
student per jaar dat per uur kan afgerekend worden.”

8.

10.

Bart Tommelein: “De witte kassa zal niet
worden aangewend om vroegere zwarte
inkomsten te herkwalificeren. Controles
zullen zich toespitsen op horecazaken
die niet of laattijdig een witte kassa registreren. Bij controles zullen de goede
werking van de zaak en de klanten gerespecteerd moeten worden.”

Bart Tommelein: “De BTW-verlaging
op voeding van 21 naar 12 % is in voege
sedert 2010 en zorgt jaarlijks voor een
injectie van 320 miljoen euro.’’

9.

Staatssecretaris Bart Tommelein
doet ook een Ronde van Vlaanderen
om de maatregelen toe te lichten. De
agenda vindt u op www.tommelein.
com/zuurstof-voor-de-horeca/
Op zijn website kan u ook de voortgang van de maatregelen opvolgen.

Charter met fiscale en
sociale inspectiediensten

Vereenvoudigd kassaticket

Bart Tommelein: “Bedoeling is de privacy van de klanten te respecteren zonder
de controlemogelijkheden van de inspectiediensten te beperken.”

12 % BTW op voeding

i
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Ook minister van ...
Bestrijding van de sociale fraude
Bart Tommelein: “Sociale fraude ondermijnt het draagvlak van onze sociale
zekerheid, belemmert de goede werking
van onze arbeidsmarkt, zorgt voor on-

eerlijke concurrentie tussen bedrijven
en kost de belastingbetaler handenvol
geld. Daarom komen er meer controles,
gaan we gebruik maken van datamining
en datamatching, er komt een meldpunt
sociale fraude en er komen onverwachte

controles aan huis om domiciliefraude
aan te pakken. Niet alleen de horeca,
maar ook de bouw, transport, schoonmaaksector, vleessector en zelfs de
gezondheidssector zijn gevoelig voor
sociale fraude. Maar een aantal zaken
kunnen we ook alleen op Europees vlak
oplossen.’’

Privacy
Bart Tommelein: “Wie privacy niet belangrijk vindt, vindt vrijheid niet belangrijk. We zijn voorstander van innovatie
en van sociale media maar dit moet gebeuren met respect voor de persoonlijke
levenssfeer. We mogen niet de gijzelaar
zijn van nieuwe technologieën en privacy
mag niet ondergeschikt zijn aan commerciële belangen. Dat geldt ook voor de
grote bedrijven als Google en Facebook.
Ook terreurdreiging mag geen argument
zijn om mensenrechten te overschrijden.
Het licht staat op groen voor een nieuwe
Europese privacywetgeving, maar ik
wacht daar niet op om onze Belgische
wetgeving reeds aan te passen.’’

Noordzee

Bart Tommelein: “Niet alleen
de horeca, maar ook de bouw,
transport, schoonmaaksector,
vleessector en zelfs de
gezondheidssector zijn
gevoelig voor sociale fraude.”

Bart Tommelein: “We willen het economisch potentieel van de Noordzee,
de drukst bevaren zeeroute ter wereld,
maximaal benutten. En dat door Blue
Growth, een blauw groeiverhaal. Dat
gaat van zeewierfarms en schaal- en
schelpdieren over de bouw van extra
windturbines en het opslaan van de
overcapaciteit in een energie-atol. We
willen nog vijf nieuwe windmolenparken
bouwen zodat we bijna de helft van de
Belgische huishoudens kunnen voorzien
van groene stroom. De blauwe economie
zorgt nu al in Europa voor 3 tot 4 miljoen jobs. Tegen 2020 zijn er dat zelfs 7
miljoen.’’
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“Een horecazaak moet
innoveren en creatief zijn’’
Hotel-restaurant-feestzaal Groeneveld speelt zijn sterke troeven uit
Johan Seynaeve en Marleen Pancoucke
baten langs de Torhoutsesteenweg in
Oostende sedert vijftien jaar hotel-restaurant-feestzaal Groeneveld uit. Ze werken met 2,5 vaste personeelsleden, en
een aantal extra krachten, vooral tijdens
het weekeinde. Johan, die een verleden
heeft als accountant, is tevreden met
de maatregelen van de regering. Met de
flexi-jobs en de voordelige overuren kan
hij zeker zijn voordeel doen.

grote gezelschappen aan te trekken. Hier
kan een bus parkeren of kunnen arbeiders terecht met een vracht- of bestelwagens. We hebben 10 perfecte fietsen
en zijn een ideale uitvalsbasis voor
fietsvakanties. Onze prachtige tuin zorgt
voor beleving, we hebben goedkopere
formules uitgedokterd voor huwelijken

en wedding parties, we doen acties als
een zondagsbrunch, enz. We spelen ook
in op klanten die vegetarisch zijn, halal
of glutenvrij willen eten. Die creativiteit
en innovatie vinden wij veel belangrijker
dan onze prijzen onverantwoord veel te
verhogen, of personeel te ontslaan.’’

“Maar het gaat om meer dan dat. De
invoering van de witte kassa noopt de
hele sector tot zelfonderzoek. Je moet
als horecazaak uitmaken waar je sterk
in bent, een concept uitwerken, keuzes
maken en je troeven uitspelen, kijken
hoe de markt rondom jou evolueert, enz.
Ook heel belangrijk vind ik het beperken
van het aantal leveranciers, en natuurlijk
respectvol omgaan met uw personeel’’.
“Wat zijn onze troeven? Een gratis en
ruime parking, ideaal om groepen en

Johan Seynaeve, geflankeerd door staatssecretaris Bart Tommelein en LVZ-directeur
Luc Soens: “Prijzen verhogen of personeel ontslaan is voor ons geen optie’’
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Test- en infodag
groot succes

Ook de tweede info- en testdag van
duurzame voertuigen in het teken van
de Mobiliteitskampioen, op donderdag
11 juni in Aalst, was een succes. Bij
een prachtig zomerweertje was het een
gezellige drukte in en om de gebouwen
van Eandis in Aalst. Een honderdtal
zelfstandigen, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van steden en gemeenten
en openbare besturen waren ingegaan
op de uitnodiging van LVZ voor deze testdag. BMW, Audi, VW, Renault, Fiat, Nissan, Skoda, Seat, Opel, Volvo en Iveco
zorgden voor indrukwekkende vloot
elektrische en hybride wagens en auto’s
op aardgas waarmee naar hartelust werd
gereden.

Ook volksvertegenwoordigers Carina
Van Cauter en Jean-Jacques De Gucht
keken geïnteresseerd toe. Tussendoor
gaven Dries Dennequin van Eandis
en Ward Bosmans van Electrabel een
boeiende deskundige uitleg over het
rijden op elektriciteit en aardgas.
Directeur Henk Geeroms van de
huisvuilophaler Ilva getuigde over de
milieu- en financiële voordelen van de
omschakeling van zijn vrachtwagens
naar aardgas. Deze interessante avond
werd afgesloten met een gezellige
receptie.

1

2
De sprekers van de avond
(Dries Dennequin, Ward Bosmans en
Henk Geeroms) kregen als attentie een
gezondheidspakket van partner LM
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in Aalst
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Ook de gemeentebesturen hebben
belangstelling voor onze campagne
en wedstrijd De Mobiliteitskampioen. Onder andere Aarschot,
Alveringem, Antwerpen, Damme,
Grimbergen, Herenthout, HeusdenZolder, Hoeselt, Sint-Gillis-Waas,
Sint-Lievens-Houtem, Ninove, Menen, Mol, Pepingen, Puurs, Sint-Laureins, Tongeren, Wervik en Zonhoven
riepen hun zelfstandige ondernemers
op tot deelname aan de wedstrijd, of
verwijzen op hun website naar ons
initiatief. Waarvoor dank!

1. Ook de allerkleinste Renault rijdt op
elektriciteit
2. De BMWi3 is een zeer aantrekkelijke
stadswagen
3. De Nissan Leaf kon eveneens veel mensen
bekoren
4. D’Ieteren was aanwezig met een vloot van
liefst zeven wagens
5. Ook Jean-Jacques De Gucht kroop achter
het stuur van een elektrische wagen
6. Tussendoor even luisteren naar
drie interessante sprekers
7. Elektrisch rijden kan zelfs vanop afstand
met een app opgevolgd worden
8. Een gezellige receptie sloot de avond af
9. Ook aandacht voor de technische aspecten
van elektrisch rijden
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Dank u!

Neem deel aan
Car Free Day
Doe zoals LVZ en neem ook deel
aan Car Free Day op donderdag 17
september. Die dag maakt deel uit
van de Week van de Mobiliteit, een
jaarlijkse campagne die duurzame
verplaatsingen en bewust autogebruik promoot. We roepen graag
onze leden op om deel te nemen
met hun onderneming. Meer informatie en inspiratie vindt u op Car
Free Day.
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LVZ geeft het

goede voorbeeld.
Gedurende twee maanden rijden we met een elektrische Nissan Leaf.
Onze wedervaren kan u lezen op www.mobiliteitskampioen.be.
Enkele uittreksels.

De Nissaf Leaf rijdt zo
aangenaam en zacht dat je ook geen
behoefte voelt om er snel mee te rijden.
En we raken ook meer en meer overtuigd
van het financiële plaatje.

De eerste 24 kilometer zitten
erop, maar ik heb slechts
16 kilometer elektriciteit ‘verbruikt’.
Want de Leaf laadt zich onderweg
ook nog zelf op. Hoe dat werkt
moeten we nog uitvissen.

Een avondje Antwerpen
met de elektrische wagen?
Makkelijker gezegd dan gedaan.
Een dag op voorhand maak ik me
al een beetje nerveus
over die verplaatsing.

Op de snelweg leer ik
een nieuwe les. Boven de 100 kilometer per uur
daalt mijn bereik aanzienlijk.
De kilometers vliegen er
letterlijk af en dus zet ik de tocht
aan een rustig tempo verder.

Openbaar laden gaat makkelijk en snel.
Met mijn laadkaart maak ik connectie. Van zodra ik de stekker in
de laadpaal stop, wordt die automatisch vergrendeld en
loopt het Wh-tellertje. Na 4,6 km draven op de Finse piste, heeft mijn Leaf
40 km bijgetankt.En als het over rekenen gaat: een volle ‘tank’ kost je
nauwelijks 3 euro aan elektriciteit, en stoot 0 gram CO2 uit.
Je voelt je zowaar schuldig als je ’s anderendaags
weer gewoon in je vervuilende diesel stapt!

Op www.mobiliteitskampioen.be
kan u ook heel wat interessant nieuws, weetjes en
links naar artikels vinden over de mobiliteitsproblematiek.
Enkele voorbeelden:
• Deelfietsensysteem Bluebike telt meer dan
10.000 abonnees
• Hoe schoon is uw auto?
• Belgen willen openbaar vervoer massaal inruilen
voor e-bike

• West-Vlaanderen zet verder in op fietssnelwegen
• Steeds meer laadpalen voor elektrisch tanken,
voor wie ze kan vinden
• Kostprijs van de files: 10,58 euro per personenwagen
per uur
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Word zelf

mobiliteitskampioen
Schrijf in vóór 31 juli!

Hybride wagens

Slim mobiliteitsbudget

Carpoolen

Bike-Form

Duurzaam woon-werkverkeer
Duurzame mobiliteit

Open offices

CO²-uitstoot
verminderen

Telewerken

Elektrische wagens Douches
voor fietsers
Vervoer over water
Ecorijden

Videoconferencing

Abonnementen openbaar vervoer

Elektrische bestelwagen

Flexwerken

Laadpunten

Mobiliteitscultuur Groen wagenpark Fietssnelwegen
Mobiscan

Glijdende uren Satellietkantoren

Mobiliteitsplan
Vouwfiets

Teleconferencing

Groene bedrijfswagen

Bedrijfsfietsen
Thuiswerken

Autodelen

Shuttledienst
Parking elektrische wagens

Groen rijden

Bike to Work

Rijden

op aardgas

Ecodriving Overdekte

Pendelfonds Fietsvergoeding
Car free day

Ecologische voetafdruk
Fietsdelen

fietsenstallingen

Elektrische fietsen

Alle verdere info op www.mobiliteitskampioen.be
Waarom deze wedstrijd?

Hoe verloopt de wedstrijd?

LVZ wil zelfstandigen en bedrijven belonen die op een positieve manier bezig
zijn met duurzame mobiliteit. Die zelf al
initiatieven namen rond tele- en flexwerken, carpoolen, autodelen, elektrische en
andere fietsmogelijkheden, een groener
wagenpark, enz. en die hun inspanningen
in de kijker willen plaatsen. Inschrijven
kan tot 31 juli.

Uit de inzendingen worden vier genomineerden 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
De Mobiliteitskampioen geniet twee jaar lang
op 10 december in Gent. Iede uitstraling als eerste laureaat van deze
wedstrijd.
Hij ontvangt een award en diploma
dereen kan ook mee stemmen
en rijdt ook gedurende drie maanden gratis
voor de Publieksprijs.
met een elektrische Nissan Leaf.

Wie kan deelnemen en hoe?
Elke zelfstandige ondernemer kan zich
kandidaat stellen. De wedstrijd is volledig 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 uitgebreider dossier mag natuurlijk ook.

Wat kan ik

WINNEN?

‘Verplaatsingen kun je
voorkomen, verduurzamen of
vergroenen.’

Als onderneming kun je
het verschil maken
‘Duurzaam woon-werkverkeer staat bij Eandis
al jaren hoog op de agenda, net als duurzame
dienstverplaatsingen. Als bedrijf kun je écht het verschil
maken door bewust die kaart te trekken. En dat wordt
gewaardeerd.
De medewerkers pikken graag in op alle initiatieven die
de verplaatsingen vlotter en duurzamer laten verlopen’,
zegt CEO Walter Van den Bossche van Eandis.

Het duurzame mobiliteitsbeleid van Eandis steunt op 3 pijlers:

1

Gericht advies geven aan medewerkers.

2 Sensibiliseren en motiveren van medewerkers.

Hoe kun je, vanuit je persoonlijke situatie, de auto
aan de kant laten? Wie bijvoorbeeld op zoek is naar
een medecarpooler, kan daarvoor terecht bij onze
mobiliteitscoördinator. Via publicaties blijven medewerkers
ook op de hoogte van de verschillende mogelijkheden voor
duurzaam woon-werkverkeer, en op het intranet kunnen
ze hun route uitstippelen via planners van De Lijn en de
NMBS.

Eandis zette al verschillende campagnes op poten
voor haar medewerkers. Zo vond in juni al enkele keren
een duurzame ontbijtdag plaats (met 600 deelnemers
voor de voorbije editie 2015!), en loopt ook een actie
waarbij de mobiliteitscoördinator tweewekelijks belt naar
2 willekeurige collega’s. Kwamen ze die dag duurzaam
naar het werk? Dan krijgen ze een leuke beloning.
Een gratis ontbijt voor wie duurzaam naar het werk komt.

Wie op zoek is naar een medecarpooler kan terecht bij
onze mobiliteitscoördinator.

De Duurzame ontbijtdag van Eandis op 12 juni 2015
telde 600 deelnemers.

Eandis
hoofdsponsor
Car Free Day
Met Car Free Day, op 17 september
2015 tijdens de week van de
mobiliteit, spoort Taxistop
werkgevers en werknemers aan om
de auto aan de kant te laten en te
kiezen voor duurzame alternatieven.
Eandis is dit jaar hoofdsponsor
van het evenement. Dat vloeit
voort uit de voorbije jarenlange
samenwerking met Taxistop.
Eandis maakt immers al geruime
tijd gebruik van Carpool.be, de
carpooldatabank van Taxistop.
Walter Van den Bossche, CEO van
Eandis: ‘We verplichten uiteraard
niemand, maar we proberen
door een aangehouden positieve
benadering zoveel mogelijk collega’s
mee aan boord te krijgen.’

3 Technische omkadering voorzien.

Eandis richtte voorbehouden parkeerplaatsen in voor
carpoolers. Wie met de trein komt, kan beschikken over
pendelfietsen aan het station. Fietsers kunnen rekenen
op overdekte en bewaakte fietsenstallingen én douches.
Eandis voorziet ook elektrische fietsen en wagens voor
woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen. En wat meer
is: collega’s die meer dan 25 km van huis werken, kunnen
tot 2 dagen per week terecht in een ‘open office’ dicht
bij hun woonplaats. De meest duurzame kilometers zijn
immers de kilometers die je kunt vermijden.

Eandis ontving de Business Mobility Award van VOKA en
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde: een mooie opsteker
voor onze inspanningen én een extra motivatie om nog
beter te doen.

Wie meer dan 25 km van huis werkt, kan tot 2 dagen per
week terecht in een ‘open office’ dicht bij z’n woonplaats.

Breed duurzaam kader
Duidelijke eigen doelstellingen
Dat het duurzamer moet, hoeven we niet meer uit te
leggen. Het bewustzijn is er en Eandis zet dit om in de
praktijk. De maatregelen op vlak van duurzame mobiliteit
kaderen bij Eandis binnen de focus op duurzaam
ondernemen, waarbij we onze globale ecologische
voetafdruk met 20 % willen verminderen tegen 2020. In
2013 was die al 8,5 % gedaald, waarvan -4,5 % door
energie-efficiëntie in onze gebouwen en de aankoop van
groene stroom en -2 % via duurzamere verplaatsingen van
onze medewerkers. Duurzame mobiliteit moet tegen 2020
goed zijn voor 20 % van het te behalen eindobjectief.
EU-richtlijnen stimuleren duurzame mobiliteit. Daardoor
ontstaat een mix aan nieuwe brandstoffen zoals
elektriciteit, gas, waterstof en biobrandstof. Het stijgende
gebruik van elektriciteit en aardgas voor mobiliteit heeft
een impact op onze netten. Eandis wil daarom een vinger
aan de pols houden en een actieve speler zijn op die
markt.

22 aardgasauto’s voor eigen
gebruik
Op 26 maart nam Eandis 22 milieubewuste
aardgasvoertuigen in gebruik. Vlaams minister voor
Energie Annemie Turtelboom overhandigde de sleutels.
Eandis brengt zo als ambassadeur duurzame
mobiliteit in het straatbeeld.
‘We moeten met zijn allen werk maken van een
vergroening van het wagenpark. De overheid zal dat ook
doen’, zei minister Turtelboom.

Partner en inspirator
Onder het motto ‘Duurzame mobiliteit, da’s zuivere
winst’ ontwikkelde Eandis concrete acties voor steden
en gemeenten - de aandeelhouders van Eandis. Zo
kunnen ze bijvoorbeeld hun wagenpark vergroenen of
gezamenlijk duurzame alternatieve voertuigen aankopen.
Die acties konden op heel wat enthousiasme rekenen:
43 gemeenten kochten samen 102 duurzame personenen vrachtwagens, 42 gemeenten lieten een eigen
aardgasvulstation installeren en 30 gemeenten bestelden
in totaal 179 elektrische fietsen.
Walter Van den Bossche, CEO van Eandis: ‘Vanuit de
eigen kernactiviteiten, elektriciteits- en aardgasdistributie,
wil Eandis met slimme oplossingen inspelen op nieuwe
energiestromen. Eandis neemt graag haar rol op in de
sterk evoluerende en groeiende markt van duurzame
mobiliteit.’

Hoe uw eigen voertuigenpark
verduurzamen?
Op basis van de acties die Eandis opzet voor steden
en gemeenten, organiseren we ook infosessies rond
duurzame mobiliteit voor ondernemingen, onder meer
in samenwerking met VOKA, Unizo ....
Wij inspireren u graag. Interesse? Laat het ons weten,
via duurzamemobiliteit@eandis.be.

3

Aansluiting op het distributienet elektriciteit

V.l.n.r. CEO Walter Van den Bossche,
voorzitter Piet Buysse en
minister Annemie Turtelboom, die de sleutel
overhandigt aan een van onze meteropnemers.
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Zoveel aankopen deden de Belgen online
tijdens de eerste drie maanden van 2015.
E-commerce is daarmee goed voor 14 procent
van alle bestedingen in België, zo meldt
de bedrijvenvereniging BeCommerce.
De Belgische internethandel is daarmee op weg
om dit jaar een omzet van 7 miljard euro te halen.
Vooral diensten worden online gekocht:
6 op 10 vliegtuigtickets en hotels worden
via het internet geboekt. Gewone producten
zijn goed voor 5 procent van de verkoop.

“Voor een ondernemer is
elke dag onzeker. Maar
je hebt wel de vrijheid
om zaken aan te pakken
zoals je wil en snel
beslissingen te nemen’’.
Grace Keli de Aguilar Gomes
van het bedrijf Belofloripa

“Te weinig laadpunten remt de ontwikkeling van elektrische wagens af. Tesla
heeft drie superchargers waarmee je
op 20 minuten tijd de helft van je vermogen kan opladen. Heel België zou
hier moeten mee worden uitgerust’’
An De Pauw, country manager België van Tesla

Ik heb de laatste keer in mijn leven
getankt op 18 november 2013. Dat was
de dag dat mijn Tesla werd geleverd’’
Byron Soulopoulos, voorzitter van de Tesla Club Belgium
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“Zelfstandigen
zijn mijn
doelpubliek”
TweensTime biedt kinderopvang en begeleiding
voor jongeren tot 12 jaar

Wat als… u zelfstandige bent en tijdens woensdagnamiddagen, zaterdagen of vakantieperiodes geen opvang
vindt voor uw kinderen? Voor kleuters is er kinderopvang, maar daarna
is het voor veel ondernemersgezinnen zoeken. Met TweensTime wil Viviana De Herdt een oplossing bieden
voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Een speelkamer met een immense spiegel, een schminktafel en verkleedkleren
in de hoek. Een rustig kamertje met een
bureau, een naaimachine en een paspop.
In de leefruimte een gezellige zithoek
en een grote tafel om met veel kinderen
tegelijk aan te werken. Een rek vol leuke
nieuwe, maar ook nostalgische gezelschapsspelletjes, afgewisseld met boeken en knutselmateriaal. Een computer
aan de ene kant, een broedkast aan de
andere en op de muur een grote wereldkaart. Op de koer een voetbaltafel, in de
hof ruimte om te ravotten, een kippenren
en een moestuintje om meteen aan de
slag te gaan.

Zouden we niet allemaal nog eens graag
kind willen zijn? Heerlijk spelen, nieuwsgierig leren en onze zorgen vergeten.
Dat gevoel hadden wij toen Viviana De
Herdt ons een rondleiding gaf doorheen
het pand dat speciaal is ingericht voor
kinderen van acht tot twaalf jaar. TweensTime zorgt er voor voor- en naschoolse
opvang met studiebegeleiding, opvang
op zaterdag en schoolvrije dagen, vakantieprojecten en verjaardagsfeesten.
Begin dit jaar verkoos LVZ-Waarschoot
TweensTime tot ‘Innovatief ondernemer’
van het jaar. Voorzitster Karolien Beké
noemde het toen een mooi en interessant initiatief, waar nood aan is.

Ondernemersgezin
De term ‘tween’ duidt op de leeftijd na
de kleutertijd, net voor kinderen tieners
worden. In de Nijverheidsstraat 50 zijn
leerlingen van het basisonderwijs 3de tot
6de leerjaar welkom. Na overleg kunnen
ook jongeren uit de eerste graad van het
secundair onderwijs bij TweensTime
terecht. “Zelfstandigen zijn mijn doelpubliek”, zegt Viviana De Herdt. “Hier ko-
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Viviana De Herdt:
“Met TweensTime geef ik kinderen
een mooie tijd buiten de schoolperiodes’’
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men kinderen van bakkers, uitbaters van
een bloemenzaak, vrije beroepen, enz.
Mensen die geen 9 to 5-job uitoefenen en
vaak ook op zaterdag of tijdens feestdagen aan de slag moeten.”
Die omstandigheden zijn Viviana niet
vreemd. Als dochter van een bakker
weet ze hoe het er in zo’n ondernemersgezin aan toegaat. “Mijn ouders
waren constant aan het werk. Ik liep dus
regelmatig in de weg of er was weinig
tijd voor mij. Al had dat natuurlijk ook
voordelen. Mijn ouders waren altijd thuis
want we woonden boven de zaak. Er viel
dus altijd wel iets te beleven.”
Met die jeugdervaringen en na een carrière van meer dan 20 jaar in het onderwijs richtte Viviana in 2013 TweensTime
op. “Met TweensTime hoop ik kinderen
een mooie tijd buiten de schoolperiode
te geven. Veel scholen voorzien eveneens
een opvang, maar dan zitten de kinderen

opnieuw in dezelfde gebouwen en bij
dezelfde personen.’’
Het huis biedt ruimte voor tien tot twaalf
kinderen. Vooral in de vakanties kan
het hier druk zijn. Op zaterdagen of na
schooltijd is het rustiger. “Het beste
speelgoed voor een kind is een ander
kind. Ze leren hier nieuwe vriendjes
kennen en ook mijn 11-jarige dochter is
steeds van de partij. We blijven ook niet
altijd in het huis. Ik organiseer heel wat
activiteiten. Onlangs namen we met zes
kinderen deel aan een workshop in Gent
waar ze de beginselen van programmeren leerden kennen. Zo ontwikkelden ze
zelfs een eigen computerspel.”

Talentdelers
TweensTime biedt opvang op maat van
de leeftijd en interesses van de kinderen.
Een belangrijke rol is weggelegd voor

Viviana De Herdt

Het beste speelgoed voor
een kind is een ander
kind
de zogenaamde ‘talentdelers’. “Op een
moderne manier probeer ik kinderen te
leren ontdekken wat hun talenten zijn.
Daarom nodig ik regelmatig een talentdeler uit. Dat is een expert die met een
workshop op maat van de kinderen zijn
beroep of activiteit komt toelichten. Een
laatstejaarsstudent archeologie heeft
hier bijvoorbeeld een hoekje van de tuin
omgespit om te tonen hoe een opgraving
gebeurt. Een laborante uit de Antwerpse
haven gaf iedereen een witte jas en liet
zien hoe asfalt werd gemaakt. Een timmerman leerde ons vogelhuisjes maken,
een wetenschapper voerde proefjes uit
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en door het maken van een virtuele brug
bracht een ingenieur ons op een speelse
manier de principes van trek- en duwkracht bij. Vaak staan de kinderen er met
open mond naar te kijken.
Viviana zorgt ook voor huiswerkbegeleiding. “Na school laat ik de kinderen
even hun zin doen. Sommigen voelen
de nood om zich dan even uit te leven.
Anderen willen rustig in een hoekje een
boek lezen. Elk kind is anders. Ik zorg
voor een vieruurtje en daarna volgen 50
minuten huiswerk. Voor sommigen is het
een stimulans om ook andere kinderen
te zien studeren.”
Tijdens de examenperiode is Tweens
Time er ook voor 12 tot 14-jarigen. In de
eerste twee jaar van het secundair nemen zij voor het eerst deel aan examens.
“In het begin is dat niet makkelijk. Veel
ouders maken zich ongerust: ‘We zijn
niet thuis. Zijn ze wel aan het studeren?’

Ik geef geen bijles, maar zorg wel voor
studiebegeleiding. Voor elke student
zoek ik de ideale situatie. Ik help hen
door een structuur aan te reiken zoals
het opmaken van een planning om de
leerstof te verwerken. Vorig jaar heb ik
gemerkt dat het loont. Ik had kinderen
die er 10 procent op vooruit gingen.”
“Met TweensTime probeer ik te doen
wat elke mama graag voor haar kinderen
zou doen als ze daar de tijd zou voor
hebben. Veel zelfstandige ouders willen
meer doen, maar moeten hun bedrijf
draaiende houden. Dat kan leiden tot
frustraties. Op die momenten zijn ze blij
dat ik er ben. De kinderen komen hier
graag, ze vinden hier andere vriendjes
en gaan tevreden naar huis. Het gebeurt
dat ze hier iets laten liggen, om later nog
eens terug te moeten komen.”

TweensTime
Nijverheidsstraat 50,
9950 Waarschoot
0472/465.168 - 09/33.55.665
Contact@TweensTime.be
Bekijk het aanbod op
www.tweenstime.be
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Ondernemend Hamme
feestte erop los
Voor de achtste keer al organiseerde LVZ-Hamme zijn Bal
van de Ondernemer. Het was opnieuw een schot in de roos.
De formule kreeg een facelift. Het Bal verhuisde naar Drie
Goten, waar het mooie dakterras met zicht op de Schelde
een prachtig decor bood voor het aperitief. Het feest werd
verder gezet in de nieuwe feestzaal. Na het wandelbuffet
was het dansen geblazen.
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Zomers netwerkevent
in Waarschoot

In Waarschoot organiseerde de
plaatselijke LVZ-afdeling bij BHI
Roesbeke een druk bijgewoond
zomers netwerkevent in samenwerking met Atag en Drankenhalle Neyt.
BHI Roesbeke is een Waarschoots binnenhuisinrichtingsbedrijf gespecialiseerd
in maatwerk. Zaakvoerder, Eddy Roesbeke, is reeds meer dan 30 jaar actief in
de sector. Professionalisme en klanttevredenheid staan centraal.
Het event startte met een bedrijfsbezoek
in het atelier en de toonzaal. De aanwezigen kregen een uitstekend beeld van
het productieproces en het aanbod van
het bedrijf.
Nadien was het tijd om gezellig te
netwerken tijdens een proeverij van
zomerse cocktails en een cooking demonstratie.

LVZ De Panne wil strandbars
De nieuwe LVZ-afdeling De
Panne wil zich volop engageren
om het strandgebeuren in de
kustgemeente te verbeteren en
aantrekkelijker te maken. Zo
pleiten de liberale z elfstandigen
voor strandbars.

“We willen de bestaande stranduitbatingen de kans geven om een strandbar
te maken als uitbreiding. Er zijn nu
zes concessiehouders, het zou dus om
evenveel strandbars kunnen gaan”,
zegt voorzitter Wim Janssens in Het
Laatste Nieuws.

De gemeenteraad van De Panne
keurde onlangs de oprichting van
een commissie stranduitbating goed.
Die moet tegen volgende zomer een
reglement klaar hebben met de nieuwe
richtlijnen. Het Liberaal Verbond voor
Zelfstandigen heeft alvast een plan
klaar dat als basis kan dienen.

“De uitbaters zouden er enkel drank
mogen verkopen zonder bediening. De
gemeente hoeft enkel in te staan voor
nutsleidingen. De strandbars moeten
flexibele constructies zijn die in de
winter afgebroken kunnen worden. Als
we de witte strandcabines hergroeperen, is er op het strand plaats voor een

nieuwe promenade in hout. Horecauitbaters kunnen ook hun strandterras
met tien meter uitbreiden om er een
bar of loungeruimte in te richten.
We hebben alle betrokkenen zoals
horeca en uitbaters van strandcabines
gecontacteerd, zo is het plan ontstaan.
We hopen als belangengroep
betrokken te worden bij het nieuwe
reglement voor de stranduitbating.”
Voorzitter Wim Janssens is in het
bestuur van LVZ-De Panne inmiddels
omringd door Serge Van Damme,
Jochen Raymaekers, Ellen Dulst en
Marleen Rabaey.
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Maxim Sergeant

is Dé Gentse Student-Ondernemer
Tijdens het slotevent van Student Ghentrepreneur, met LVZ als partner, werd Dé Gentse
Student-Ondernemer van 2015 verkozen. Maxim Sergeant, student handelswetenschappen
aan de Universiteit Gent, kon met Bakkersonline.be de jury overtuigen. Via dat platform
kunnen bakkers uit België, Nederland en Frankrijk hun brood online verkopen.

De verkiezing is een samenwerking
tussen Student Ghentrepreneur, alle
Gentse hogeronderwijsinstellingen
en Stad Gent. Ook LVZ is partner.
Tijdens de pitchfinale kregen vier studenten drie minuten om de jury van
hun product of dienst te overtuigen.
100% AmberX wist de jury, met o.a.

LVZ-directeur Luc Soens, te bekoren.
Het bedrijf van Amber Berckx is een
jong merk dat gepersonaliseerde,
comfortabele en duurzame kledij
aanbiedt.
De avond werd afgesloten met de
verkiezing van Dé Gentse Student-

Ondernemer. Maxim Sergeant (21),
bachelorstudent handelswetenschappen aan de UGent, wist de jury te
overtuigen met zijn concept en
enthousiasme. Ondertussen heeft
Maxim ook al een opvolger voor zijn
online bakkerij klaar en werkt hij
volop aan Slagersonline.

Maxim Sergeant (rechts) haalde het met zijn project Bakkersonline.be
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Venn wint

ondernemingsplanwedstrijd Bizidee
Venn, dat mobiele internetservices aanbiedt
voor de bouw- en mobiliteitssector,
is de grote winnaar van Bizidee 2015.
Die wedstrijd, met steun en medewerking van
LVZ, ging voor de 13de keer op zoek naar het
beste ondernemingsplan van Vlaanderen.
De hoofdwinnaar werd Venn, dat het starterspakket ter waarde
van 25.000 euro (waaronder 15.000 euro cash) mee naar huis
mocht nemen. Venn biedt een mobiele internetservice aan,
gespecialiseerd in de bouw- en mobiliteitssector. Dankzij hun
producten kunnen er op afgelegen locaties zoals bouwwerven
of havens ook stabiele internetverbindingen tot stand komen.
De tweede plaats ging naar Sizable, dat onzichtbare onderhemden lanceert. De hemden zijn vervaardigd uit bamboe viscose
en organisch katoen voor een aangenaam en zacht gevoel.
Bamboe viscose is comfortabel, slijtvast, antibacterieel en
absorbeert drie keer meer vocht dan katoen.
Codefever, dat volop inzet op de digitale generatie, vervolledigde het podium. Dankzij programeerlessen voor kinderen van 7
tot 12 jaar willen ze van de digitale duizendpoten ook creators
maken, die de basiscompetenties van het programmeren onder
de knie hebben.
Op www.bizidee.be vind je reeds de planning voor de 14de
editie van de wedstrijd.

De groepsfoto met de gelukkige winnaars
van de 13de editie van Bizidee.

Dakmoestuin is

Dé Gentse
Starter
Sabien Windels van Roof Food (foto links), een
stadslandbouwproject dat op duurzame manier
voedsel aan bedrijven levert, krijgt de titel van Dé
Gentse Starter. Benjamin Rieder, Anthony Viaene
en Michel De Waele (rechts) van het ecologische
transportbedrijf Bubble Post mogen zich drie jaar
lang Dé Gentse Ondernemers noemen.
LVZ zetelde mee in de jury van de verkiezing van Dé
Gentse Starter. De titel ging naar Sabien Windels van
Roof Food, die een stadslandbouwproject met een cateringzaak combineert. De naam verwijst naar de locatie
van de moestuin: op een dak. “Onze missie is om ecologische voeding dichter bij het brede publiek te brengen”,
zegt Sabien. “Dat doen we door gezonde en vegetarische
maaltijden aan bedrijven te leveren, maar ook door workshops te organiseren op het dak of in onze uitgeruste
keuken.’’
In de categorie Ervaren Ondernemer waren drie laureaten. Daaruit verkoos het publiek Dé Gentse Ondernemer.
Transportbedrijf Bubble Post mocht de titel mee naar
huis nemen. “Bubble Post biedt een duurzame en ecologische oplossing voor transport in binnensteden,” legt
Benjamin Rieder uit. De goederen worden aan de rand
van de stad afgeleverd en vervolgens door Bubble Post
verdeeld met elektrische cargo-fietsen, elektrische bestelwagens en CNG-bestelwagens. Momenteel is Bubble Post
in negen steden in ons land actief. Vanaf november breiden ze uit naar Nederland: “We starten in vijf steden. Het
is belangrijk om meteen een groot netwerk aan te bieden,
want grote klanten hebben niet genoeg aan één stad.”
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Ziekte of ongeval:
wat nu?
Sociaal advies door Tom Lacres
Een ziekte of een ongeval kan voor een zelfstandige verstrekkende gevolgen hebben.
U kan uw zelfstandige activiteit tijdelijk of gedurende een langere periode niet meer uitoefenen.
Welke mogelijkheden biedt het sociaal statuut van de zelfstandigen u
om u te helpen tijdens deze periode?
Gelijkstelling wegens ziekte
Bent u zelfstandige in hoofdberoep
en hebt u uw activiteit stopgezet door
ziekte of invaliditeit, dan kunt u uw
rechten in het sociaal statuut van de
zelfstandigen behouden door een gelijkstelling wegens ziekte aan te vragen. De
gelijkstelling wegens ziekte zorgt ervoor
dat u tijdens uw kwartalen van arbeidsongeschiktheid het recht behoudt op
een pensioen, gezinsbijslag, en ziekte- en
invaliditeitsverzekering.

Arbeidsongeschiktheid
Wanneer u door een ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt
u van uw mutualiteit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om een uitkering
te ontvangen moet u volledig arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat u niet in
staat bent uw activiteit verder te zetten.
De adviserende arts van uw ziekenfonds
oordeelt hierover.

Om in aanmerking te komen voor gelijkstelling wegens ziekte moet u al minstens 90 dagen zelfstandige geweest zijn,
minstens 66% arbeidsongeschikt zijn en
uw activiteit omwille van die reden stopgezet hebben. Een aanvraag voor gelijkstelling wegens ziekte kan u doen bij uw
sociaal verzekeringsfonds.

Het bedrag dat u zal krijgen hangt af van
uw gezinssituatie en de duur van uw
arbeidsongeschiktheid.
• eerste maand: wachttijd, u krijgt geen
vergoeding.
• 11 daaropvolgende maanden (primaire arbeidsongeschiktheid): u kan
een vergoeding krijgen. Opgelet: deze
vergoeding wordt uitgekeerd voor
elke dag dat u ziek bent, met uitzondering van zondagen.
• vanaf het tweede jaar (invaliditeit): u
kan een verhoogde vergoeding krijgen.

De gelijkstelling wegens ziekte start
vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u arbeidsongeschikt bent
geworden, tenzij wanneer de arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt in de
eerste maand van het kwartaal. Dan hebt
u direct recht op de gelijkstelling wegens
ziekte. Uw sociale bijdrage voor dat
kwartaal valt dan ook weg.
Als u uw zelfstandige activiteit niet hervat, loopt de gelijkstelling tot en met het
kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid eindigt. Wanneer u uw zelfstandige
activiteit wel hervat, stopt de gelijkstelling wegens ziekte vanaf het kwartaal

van de hervatting, tenzij u uw activiteit
herneemt in de laatste maand van het
kwartaal. Dan behoudt u ook nog de
gelijkstelling ziekte voor dat kwartaal.

Lacres

Ziektekosten
Bij een bezoek aan uw huisarts, tandarts, kinesist,… krijgt u een deel van
de medische kosten terugbetaald. Ook
voor de aankoop van geneesmiddelen of
behandelingen in het ziekenhuis krijgt u
een terugbetaling van uw medische kosten (met uitzondering van het remgeld).
De terugbetalingen van de ziektekosten
verlopen via uw mutualiteit. Deze verzekering geldt ook voor de personen die u
ten laste heeft.

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
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Pas uw algemene
voorwaarden aan
KMO-advies door Frederic Leleux

Sedert iets meer dan een jaar zijn de benamingen van de rechtbanken gewijzigd
als gevolg van de gerechtelijke hervormingen. Arrondissementen werden samengevoegd
tot een groter geheel, waarbij de lokale rechtbanken afdelingen werden.

Algemene voorwaarden die dergelijke
clausule bevatten en niet gewijzigd zijn
sedert 1 april 2014 zijn dan ook mogelijk
foutief. Werd bijvoorbeeld destijds de
rechtbank van koophandel van Dendermonde bevoegd gemaakt, dan dient dit
te worden gewijzigd in de rechtbank van
koophandel van Gent, afdeling Dendermonde.
Men zou verwachten dat rechtbanken
hiermee soepel omgaan en zich bevoegd
verklaren wanneer de zaak voor de

rechtbank is gebracht die territoriaal
gezien dezelfde is als deze die onder de
oude wetgeving aangeduid werd. Dat is
immers duidelijk de bedoeling geweest
van de partijen bij het afsluiten van de
overeenkomst met toepassing van de
algemene voorwaarden.
Recent oordeelde een rechtbank echter
anders. De clausule verwees naar de
“bevoegde rechtbank te Antwerpen”. De
rechtbanken van Antwerpen, afdeling
Antwerpen zijn degene die hiermee in de
nieuwe structuur overeenstemmen. De
rechtbank verwees de zaak echter naar
Hasselt (die zonder bevoegdheidsclausule bevoegd zou zijn geweest), om de
reden dat dit thans ook een afdeling is
van de rechtbank van Antwerpen.
Een ramp is het niet, gezien de rechtbank de zaak wel zal verwijzen naar de
andere, maar het betekent doorgaans
tijdverlies en extra kosten. Wie geen
risico’s wil lopen, past dus beter zijn
algemene voorwaarden aan.

Leleux

In vele algemene verkoops- of factuurvoorwaarden staat een clausule waarbij
wordt aangeduid dat de rechtbanken
van een welbepaalde regio – meestal
van waar de onderneming gevestigd is
– als enige bevoegd zijn om geschillen
te beslechten. Zo kan de onderneming
vermijden om betrokken te worden in
procedures voor diverse rechtbanken en
binnen- en zelfs buitenland, ook al zou
het bijvoorbeeld slechts om de invordering van een onbetaalde factuur gaan.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
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Wat is Pinterest?
Advies sociale media door Nancy Verbrugghe
Ook al gebruik je het niet zelf, de naam heb je vast al wel gehoord of gezien.
Op heel wat sites, voornamelijk e-shops, vind je ook een ‘Pin it’ knopje
naast de ‘Vind ik leuk’ van Facebook. Maar wat is nu Pinterest nu eigenlijk?

Verbrugghe

Heel eenvoudig vergelijk ik het vaak
met al de foto’s die je met een magneetje
op je ijskastdeur hebt vastgemaakt. Of
foto’s die je hebt gepind op een prikbord.
Allemaal foto’s dus. Dat is ook Pinterest,
een collectie van foto’s die ergens op het
internet staan (of die je apart hebt opgeladen). Pinterest is een sociaal netwerk
van verschillende accounts (gebruikers),
die één of meerdere borden bevatten,
gevuld met foto’s. Foto’s die dan eigenlijk verwijzen naar een website. Je
zou het dus ook ‘bookmarken’ kunnen

Nancy Verbrugghe
Twitter @Nanske
www.verbrugghe-consulting.be

noemen. Want klik je op de foto, dan
kan je doorklikken naar de webpagina
waar de foto daadwerkelijk staat. Zo heb
ik bijvoorbeeld een bord aangemaakt
dat ik ‘wishlist’ heb genoemd, waar ik
telkens iets ‘pin’ dat ik graag zou kopen.
Zo zie je op mijn bord tal van gadgets,
maar evengoed stoelkussens die ik op
de site van Ikea heb gezien, of schoenen
bij Desigual. Ik hoef dus niet de pagina
bij mijn favorieten te plaatsen, of erger
nog, te noteren, ik pin de foto van de
schoenen op mij Pinterest bord (https://
nl.pinterest.com/nanske/wishlist/). Handig om het later terug op te zoeken.
Kan ik daar zakelijk iets mee?
Absoluut. Daarvoor maak je dan ook een
zakelijk account aan op Pinterest. Net
als een persoonlijk account is het gratis,
maar het is beter dan een persoonlijk
account omdat je dan onder meer ook
statistieken hebt. Want het leuke is dat
mensen die heel vaak rondsurfen op
Pinterest, kijken naar borden van anderen (populaire kan je volgen) en leuke
dingen of foto’s kunnen zij dan repinnen
op hun eigen bord. Hun volgers kunnen dan die pin (of foto dus) makkelijk
opmerken waardoor zij mogelijk doorklikken en dus op jouw website komen.
Ik hoef dus niet te zeggen dat Pinterestaccounts met veel volgers en leuke pins
heel wat trafiek op hun website ontvangen komende van Pinterest. Dankzij de
statistieken van een business account
kan je alle activiteit op je borden netjes
opvolgen.

Dus heb je een zaak of onderneming met
veel visueel materiaal, is het zeker en
vast interessant om de foto’s van je website te pinnen op je Pinterest account.
Neem bijvoorbeeld eens een kijkje
naar het Pinterest account van de interieurwinkel Huiszwaluw: https://www.
pinterest.com/huiszwaluw/ Ze hebben
niet minder dan 29 borden, gerelateerd
aan verlichting, kleinmeubel, decoratie
enz. Zij hebben geopteerd om namen van
borden in het Engels te plaatsen, maar
dat hoeft uiteraard niet. Maar dat zal wel
bijgedragen hebben tot het mooie aantal
van bijna 2.500 volgers voor hun account. Zij pinnen niet alleen dingen van
hun eigen winkel, maar ook van andere
leuke sites en repinnen van andere accounts. Zo hou je je borden levendig
en krijg je vaker bezoekers en bouw je
volgers op.
Ook een mooi uitgewerkt voorbeeld is
het Pinterest account van de kledingzaak
Anne Sophie: https://www.pinterest.com/
AnneSophieStore/ .
Een Pinterest-account kan je aanmaken op volgende links:
• Een persoonlijk account:
http://www.pinterest.com
• Een business account:
http://business.pinterest.com.
Op dit adres kan je eventueel ook
een reeds aangemaakt persoonlijk
account omzetten naar een business
account.
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Is groen rijden
fiscaal aantrekkelijk? (2)
Fiscaal advies door Marc De Munter

Personenwagens met een motor die
op aardgas of LPG rijden worden
door de wetgever niet in dezelfde mate
gesteund.
• BIV: wagens die op aardgas of LPG
rijden zijn onderworpen aan de
gewone BIV regels, zij het dat deze
wagens voordeliger gaan zijn door
hun lagere CO² uitstoot.
•

Verkeersbelasting: naast de gewone verkeersbelasting, geldt er in het
Vlaams Gewest een aanvullende verkeersbelasting voor voertuigen die
op LPG rijden, dit ter vervanging van
de LPG accijns. Momenteel situeert
zich deze tussen 89,16 en 208,20 euro,
afhankelijk van het fiscaal vermogen.

•

Kostenaftrek (met uitzondering
van energiekost): wagens die op
aardgas of LPG rijden genieten niet
van een specifiek aftrekpercentage,
maar volgen het regime van benzinewagens. Door de verlaagde CO²
uitstoot, zullen vennootschappen
echter genieten van een hoger aftrekpercentage dan bij een wagen die
op benzine of diesel rijdt. De aftrekpercentages zullen zich dus meestal
situeren tussen 75% en 100%.

•

Aftrek energiekost: die is
slechts voor 75% fiscaal aftrekbaar,
zowel voor vennootschappen als
zelfstandige ondernemers of vrije
beroepers.

•

VAA: werknemers of bedrijfs
leiders die met een bedrijfswagen
op aardgas of LPG rijden zullen op
een VAA belast worden volgens
de normale berekeningsregels. De
referentie-CO²-uitstoot voor motoren
op aardgas of LPG is dezelfde als
voor benzinemotoren, zijnde
110 g/km voor 2015 (aanslagjaar
2016). Gezien wagens op aardgas
of LPG minder CO² uitstoten is de
kans dat ze deze referentie-uitstoot
(aanzienlijk) overschrijden redelijk
beperkt, hetgeen positief is voor de
toepasselijke CO²-coëfficient in de
formule: cataloguswaarde
x ouderdomspercentage
x CO²-coëfficient x 6/7.

Overige tegemoetkomingen: in Vlaanderen zijn er momenteel geen specifieke
maatregelen ten voordele van voertuigen
op aardgas of LPG.

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

De Munter

In het vorig nummer van Vrij Ondernemen bespraken we reeds de fiscale steunmaatregelen
die de diverse overheden voorzien voor personenwagens die (louter) op elektriciteit rijden
in Vlaanderen. Dit keer overlopen we de voordelen voor wagens op aardgas en LPG.

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

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.

Beurzen
5

Transport & Logistics

Deze beurs is een tweejaarlijks forum waar iedereen
uit de sector van transport, distributie, warehousing &
mei
handling, datacommunicatie en software elkaar ontmoet. U kan er netwerken, nieuwigheden ontdekken en in contact komen met potentiële partners uit binnen- en buitenland.
- Organisatie: Enterprise Europe Network
- Contact: www.easyfairs.com
- 22, 23 en 24 september vanaf 10u
Antwerp Expo: Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

Sport
1

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
- 1 augustus: Classic Marc Wauters (Heusden-Zolder)
- 9 augustus: Halfoogstrit (Grobbendonk)
- 20-23 augustus: West-Vlaanderen Mooiste (Roeselare)
- 29 augustus: Vriendschapstocht (Ertvelde)
aug

aug

Blauw Fietslint 2015

Ontspannen en veilig fietsen met het hele gezin langs
sep de mooiste wegen in uw regio? Dat is het Blauw Fietslint, een organisatie van LM en Sportievak. We rijden
onder begeleiding van ervaren fietskapiteins. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, tot 5 dagen voor de fietstocht.
Op www.sportievak.be vindt u de volledige kalender.
- Organisatie: LM en Sportievak
- Contact: info@sportievak.be of 056 26 44 20
- Prijs: gratis
-
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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 verplaatsingen. Fietsconsulenten geven u uitleg over de werkwijze,
de houding op en het gebruik van deze fietsen.
- Organisatie: Pasar Regio-Extra
- Contact: inschrijven voor 15 augustus via
livina.vanopstal@pasar.be
- Prijs: 6 euro (leden Pasar: 4 euro)
- Zaterdag 22 augustus van 14u tot 17u30
Gemeentelijke basisschool De Horizon:
Sint-Jozeflei 18, 2390 Malle
aug

16

Week van de Mobiliteit

Van 16 tot en met 22 september vindt de Week
van de Mobiliteit plaats, een jaarlijkse campagne die
duurzame verplaatsingen en bewust autogebruik
promoot. Deze campagneweek spitst zich toe op de voordelen
van een autoluwe inrichting van straten en pleinen. Die zijn
nog te veel op maat van de auto waardoor er te weinig ruimte
is voor fietsers, voetgangers, groen en recreatie. Bovendien is
de campagne ook een oproep om de auto op stal te laten op de
Car Free Day en de Autovrije Zondag. OOk LVZ neemt deel.
sep

-

Bekijk het programma op www.weekvandemobiliteit.be

Rijden op waterstof

Bij duurzame wagens denken we meteen aan elektrische auto’s of wagens op CNG. Maar hoe zit het nu
sep
met rijden op waterstof? Tijdens deze infosessie komt
u te weten hoe ver het vandaag staat met de ontwikkeling van
waterstofauto’s en hoe die wagens in het mobiliteitsbeleid van
België en Europa passen.
- Organisatie: Vormingplus Limburg
- Contact: inschrijven via www.vormingpluslimburg.be
of 011 56 01 00
- Prijs: 5 euro
- Dinsdag 22 september van 19u30 tot 22u
Vormingplus Limburg: Cellebroedersstraat 13-15,
3500 Hasselt

Cultuur
19

Kneistival

Kneistival is een gratis pop- en rockfestival waar sfeer
en muziek centraal staan. U kan elke avond vanaf 20
uur genieten van optredens van nationale en internationale bands. Jong en oud zijn welkom op het Heldenplein in
Knokke-Heist. Kneistival wist dit jaar onder andere Flip Kowlier, Suzanne Vega, K’s Choice en Levellers te strikken.
- Organisatie: Cultuurcentrum Knokke-Heist
- Contact: cc.ticket@knokke-heist.be of 050 63 04 30
- Prijs: gratis
- Zondag 19 juli tot en met 25 juli vanaf 20u
Heldenplein, 8300 Knokke-Heist
sep

Verenigingen
16
sep

Evenementen beheren en promoten voor je
vereniging

Evenementen volledig op papier beheren en promoten? Die tijd ligt achter ons. Met moderne en digitale
tools is het een pak makkelijker geworden om uw evenementen aan te kondigen en achteraf te verwerken. Op deze twee
infoavonden leert u werken met EventBrite, WordPress, MailChimp, Facebook, Google Forms en Excel Surveys.
- Organisatie: Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via www.vormingplusmzw.be
- Prijs: 12 euro
- Woensdag 16 en 23 september van 19u tot 21u30
Vormingplus: Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

2015

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

WIn DEZE
FEnIx
Drie keer deelnemen
= gratis LM-wielertrui,
koersbroek of sokken
+ handschoenen
Wie deelneemt aan drie van de
zeven LM-Classics en zijn afgestempelde 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.
KBWB

R LV B

www.lm-classics.com

