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• Berichten met nieuws voor ondernemers en zelfstandigen,
tips voor je agenda of activiteiten van onze lokale
afdelingen krijgen nu een prominentere plaats.
• Advies over actuele thema’s en informatie voor startende
zelfstandigen ontbreken uiteraard niet.
• Ook de nieuwsbrief kreeg een facelift. Die gebruiken we
voor updates in het nieuws voor ondernemers en het
aankondigen van interessante activiteiten.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.lvz.be.

www.lvz.be
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Niet houdbaar

In dit nummer

Premier Louis Michel heeft gelijk, België is geen “failed
state”. We blijven een land van melk en honing, met een meer
dan voortreffelijke gezondheidszorg en onderwijs. Al zouden
de files wel wat minder mogen zijn.
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Ook het pensioendossier verdient wat meer aandacht, op
zijn zachtst gezegd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat nu 1 Belg op
5 met pensioen is. Dat betekent dat er voor elke gepensioneerde maar twee werkenden zijn. De pensioenkosten maken 10 procent uit van het bruto binnenlands product. Ze zijn
de jongste vijf jaar gestegen met bijna 8 miljard, het bedrag
dat de federale overheid de komende weken moet besparen.
Zonder die stijging zou er geen begrotingstekort zijn.
Die situatie is niet houdbaar. De economie draait weer op
volle toeren, en er komen nog eens meer dan 100.000 jobs
bij. De instroom op de arbeidsmarkt is niet voldoende om al
die vacatures in te vullen.
De conclusie is eenvoudig. We moeten langer werken, ook
om de pensioenkosten beter onder controle te houden. Wie
werkt, draagt bij aan de staatskas in plaats van er een vergoeding uit te halen. Maar hier wringt het schoentje. De hervorming, schoorvoetend ingezet door Vincent Van Quickenborne
en Alexander De Croo, ligt stil. Ja, er is een princiepsbeslissing dat we vanaf 2025 moeten werken tot 66 en vanaf 2030
tot 67 jaar. Maar dat is het ook, niemand heeft hier sedertdien nog iets over gehoord. De wereld draait door. Hoe zit
het nu? Niemand weet het, zowel werkenden als werkgevers
leven in de onzekerheid. Verwonderlijk? Misschien niet, als
je weet dat de politici zelf al jaren kissebissen over de leeftijd
van hun eigen parlementaire pensioen in de vele assemblees
die ons landje rijk is.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

We moeten werken tot 66 in 2025,
maar sedertdien heeft niemand
daar nog iets over gehoord.
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“Toeristische
diensten

moeten al bezig zijn
met jaar 2025”
Expert Karel Ooms geeft Belgische kust
goede raad voor de toekomst

“Je kan niet alleen meer bezig zijn met het verspreiden van papieren brochures als je nu al weet
dat de volgende generatie haar informatie alleen maar online of via een app wil”. Toerisme-expert
Karel Ooms geeft een klaar en duidelijk voorbeeld van waar het soms nog aan mangelt bij de toeristische diensten van badplaatsen. Hij onderzocht, in vier Noordzeelanden, waar die diensten en de
sector in 2025 zouden moeten staan. Inzichten die ook ondernemers zullen interesseren.
We zitten in bistro De Kruidenmolen in
Klemskerke, deelgemeente van kustgemeente De Haan, op zo’n vijf kilometer
van de waterlijn. Behoort dit hinterland
ook tot de kust? Karel Ooms vindt het
een goede vraag. “De corebusiness van
de kust zijn het strand en de dijk. Maar
wat er onmiddellijk achter ligt is natuurlijk een adittional experience voor de
bezoeker en ook adittional business
voor de sector.”

werkte 30 jaar bij Toerisme Vlaanderen,
zowel in binnen- en buitenland: om congrespromotie te doen, als vertegenwoordiger in Den Haag, om een toeristisch
kantoor op te starten in China of in Londen. Hij heeft zijn eigen adviesbureau
Strategies4Tourism en geeft de jongste
jaren les toerisme aan VIVES hogeschool
in Brugge en Tomas More in Mechelen.
De geboren Kempenaar spoelde zelf ook
aan de Belgische kust aan.

Karel Ooms (61) is gepokt en gemazeld
in de toerismesector en de marketingtermen vliegen ons om de oren. Ooms

Omdat de stedelijke en gemeentelijke
toeristische diensten een cruciale schakel zijn in de promotie van het kustge-

beuren, zette Ooms hierover een groot
onderzoeksproject op. Hij bevraagde
de diensten zelf, maar ook toeristische
bedrijven (hotels, b&b’s, horeca…), attracties (zowel commerciële als musea
en andere), toeristen en eigen inwoners
van Noordzeekustgemeenten in vier
landen. In België ging het om Oostende,
Knokke-Heist en Nieuwpoort.
Ook Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië kwamen aan bod. Het volledige
onderzoek wordt in het najaar voorgesteld, maar Vrij Ondernemen kreeg al
een eerste kennismaking.
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Karel Ooms aan
het strand van De Haan

Onze Belgische kust heeft
nog veel mogelijkheden
voor meetings en incentives.
Dat is nog onderbenut.
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Duinen
Natuurlijk willen we van expert Ooms
ook weten wat zijn algemene indruk is
van onze kust en van onze belangrijkste
toeristische toppers. “Kijk, Vlaanderen
heeft 67 km kust, Nederland 300 km.
Dat maakt dat de Nederlanders de open
ruimte en de duinen veel meer in stand
hebben gehouden. Tussen elke strandpaviljoen heb je daar enkele kilometers
pure natuur. Hier hebben we duidelijk
een tijdlang niet gedaan wat we moesten
doen, namelijk de duinen beter beschermen en behoeden voor verkaveling.
Want die duinen behoren toch tot het
wezen van onze kustlijn.”
“Verder vind ik dat Oostende goed bezig
is. De stad probeert ervoor te zorgen dat

er voor haar doelpubliek elk weekend
een reden is om naar de badplaats af te
zakken. Ik moet niet vertellen dat daar
een grote rol ligt voor de toeristische
dienst als coördinator en facilitator.
Merkwaardig is wel dat de eigen inwoners van de kustgemeenten niet echt
wakker liggen van inspraak hierover,
en dat is een vaststelling die we overal
deden.”
“Dat Nieuwpoort het nieuwe Knokke
is? Dat wordt gezegd, ja. Ik stel alleszins
vast dat Nieuwpoort enorme inspanningen doet op het vlak van infrastructuur
en urbanisatie met de aanleg van de
promenade, de Normandische bouwstijl
en de jachthaven. Maar Knokke-Heist
behoudt toch dat exclusieve aspect, met
een uitzonderlijk winkel- en hotelaan-

bod. Een enorme troef, van De Panne tot
het Zoute, zijn natuurlijk de beachbars,
een fenomeen dat na enige aarzeling nu
ook wettelijk geregeld is en een belangrijke troef is om een jong publiek aan te
spreken. Misschien net op tijd om het
dreigende beeld van onze kust als één
grote seniorie wat bij te stellen.”
Ooms ziet wel nog veel ruimte aan heel
onze kust voor meetings en incentives.
“Dit businesstoerisme kan nog beter
ingezet worden om de minder drukke
periodes van het pure ontspanningstoerisme op te vullen. Er is wel al een grote
stap gezet om minder afhankelijk te zijn
van het weer met de opkomst van wellnesshotels, all weather-accomodaties,
gastronomische arrangementen en
nieuwe evenementen.”

Hele jaar
terrasjes in
Blankenberge

Nieuwe regels
jobstudenten

Horeca
voor zuiniger
energieverbruik

Horecazaken kunnen vanaf nu in alle
centrumstraten van Blankenberge
het hele jaar door een open terras
zetten, dat ’s avonds moet weggenomen worden. Dat is ook het geval in
de vernieuwde drukke Kerkstraat.
Er zijn wel voorwaarden: vaste
constructies zijn uit den boze, losse
stoelen, tafels, parasols en bloembakken mogen wel. In drie aparte
zones moeten de terrassen een zelfde
stijl hebben, te kiezen door de handelaars zelf.

Jobstudenten kunnen vanaf dit jaar
475 uren werken tegen een verminderde sociale bijdrage van 2,71 %.
Vroeger was dat 50 dagen, maar voor
een student die een halve dag of een
avondshift werkte, telde dit als een
dag. Studenten kunnen gewerkte
uren volgen op student@work. Het
is niet mogelijk resterende uren van
vorige jaren mee te nemen. Ook kan
je niet voor dezelfde werkgever werken als het jaar voordien als je daar
ononderbroken aan de slag was.

De Vlaamse regering trekt 150.000
euro uit om op twee jaar tijd duizend
horeca-zaken te begeleiden naar een
betere energie-efficiëntie. De eerste
inspanningen zullen worden gedaan
in Blankenberge, een zeer toeristische badstad met een groot aantal
horecazaken. Meest bespaard kan er
worden op de vervanging van verlichting door LED’s, het isoleren van
leidingen voor sanitair warm water
en verwarming en het plaatsen van
radiatorfolie.
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Dienstverlening
De toeristische diensten zelf moeten
ondertussen hun dienstverlening heel
gedetailleerd onder de loep nemen. “Je
kan die diensten of services opsplitsen
in veel kleine touchpoints, contactmomenten met het publiek. Het helpt bijvoorbeeld niet dat je de mooiste en beste
brochures hebt en het best bereikbare
toerismekantoor als de medewerkers
elke bezoeker minutenlang laten wachten aan de balie. Neen, je moet vandaag
op elk punt goed scoren, met minder zijn
je klanten vandaag niet meer tevreden.
En vergeet niet: de goedkoopste marketing is en blijft nog altijd de mond-totmondreclame. Wat goed is, vindt men
vanzelfsprekend, maar wat minder is,
wordt vaak uitvergroot en rondverteld,
al dan niet via social media.”

Karel Ooms (rechts) met LVZ-directeur
Luc Soens: “Onze toeristische diensten
moeten hun dienstverlening eens heel
grondig onder de loep nemen.”

Dat leidde Ooms er ook toe om een aantal mogelijke scenario’s uit te werken
voor de toekomst. Naar welk model of
naar welke gecombineerde modellen
kunnen onze toeristische diensten de
komende jaren evolueren? “Allemaal
hebben ze een aantal voor- en nadelen,
en een zeker belang en betekenis. Maar
je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor
een vrijetijds-toeristische dienst, die veel
meer taken te verwerken krijgt dan vandaag het geval is. Van zo’n toeristische
dienst wordt verwacht om actief te zijn
rond de hele vrijetijdssector binnen de
badplaats. Je zou er dan uiteraard terecht kunnen voor toeristische informatie, maar ook over evenementen en alle
sport- en cultuurmogelijkheden. Op die
manier wordt je toeristische dienst een
heus contactpunt voor alle mogelijke
doelgroepen, gevestigd op één plaats.

Waar je ook terecht kan voor informatie
en reservaties. Maar bijvoorbeeld ook
als verkooppunt voor openbaar vervoer,
voor autoverhuur, als postpunt en voor
de verkoop van merchandise-artikelen.”
“Een ander mogelijk scenario is de shop,
waarbij het commercieel uitbaten van
de toeristische dienst centraal staat. Dat
zou een optie kunnen zijn voor toeristische diensten die kampen met budgetbeperkingen, om op die manier extra externe inkomsten kunnen verwerven. In een
verregaande vorm zou een toeristische
dienst self supporting kunnen zijn, of
zelfs winstgevend kunnen worden. Maar
in dat scenario moet je natuurlijk intens
samenwerken met externe commerciële
partners als attractieparken, restaurants,
hotels, producenten van streekproducten, enz.”
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Nooit zoveel
jobstudenten
De flexibelere regeling voor studentenarbeid
(zie ook blz. 6) zal zorgen voor een recordaantal
jobstudenten deze zomer: naar verwachting
zo’n 450.000, zo’n 5 procent meer
dan vorig jaar.

Bedrijven
veel minder
naar rechtbank
Steeds meer bedrijven stappen niet langer
naar de rechtbank om onbetwiste schulden
te innen, maar doen een beroep op de nieuwe administratieve procedure. Daardoor is
het aantal nieuwe zaken bij de
rechtbanken van koophandel
met één derde gedaald. Bij
sommige rechtbanken gaat
het zelfs om 70 procent.

2.500

laadpalen voor
elektrische wagens

Géén
diploma?
37 % minder loon
Jongens die hun middelbaar onderwijs wel
afmaken, verdienen later gemiddeld 37 procent
meer. Eigenaardig genoeg is het effect
bij meisjes bijna verwaarloosbaar.

Er komen in vier jaar 2.500 extra publieke laadpalen
voor elektrische wagens. Tegen dan moeten er ook
60.000 elektrische wagens rondrijden.
Nu zijn er dat nog maar 5.000.
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Elke reis
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Er komen volgend jaar heel wat nieuwe maatregelen
om reizigers beter te beschermen. Zo mag
elke bestelde reis voortaan opgezegd worden,
zij het mits een schadevergoeding. En luchtvaartmaatschappijen
die ook hotelkamers aanbieden, zijn vanaf dan
ook verantwoordelijk voor overboekingen of falingen.

Kilometerheffing
weegt op jobs
Eén kmo op vier denkt het volgende 
kwartaal mensen aan te werven.
Maar één kmo op drie die te maken
heeft met de kilometerheffing op
goederentransport, zegt daarvan
een negatieve impact te voelen, zowel
op de omzet als op de tewerkstelling.

Helft Belgen shopt

maandelijks
online

De droogte zal
worden gecompenseerd
want de natuur
herstelt zich nu
eenmaal altijd
Merendree is wel
vlot bereikbaar en biedt
voldoende en betaalbare
parkeerplaatsen,
in tegenstelling
Weerman
tot Gent
David Dehenauw
over de langurige droogte
die de landbouw
zorgen baart.
Horeca-ondernemer
Peter Vyncke (Volta,…)
opent een nieuw restaurant
buiten de stad.

Online aankopen zijn in ons
land al goed voor 7,5 miljard
omzet, bijna 10 procent van
alles handel. Bijna de helft
van de Belgen shopt minstens
één keer per maand online.
Twee op drie stuurt ook artikelen terug. Tijdsbesparing (1 op
2), dag en nacht shoppen (1 op
3) en aan huis levering (1 op 3)
zijn de grootste redenen.
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“Koeien

Melkveebedrijf Ter Leenen beloond
voor innovatieve inspanningen

 zijn atleten”
Dirk Van Haele en Leen Dellaert runnen als koppel een melkveebedrijf in Waarschoot.
Met tal van innovaties, die zowel het comfort van de 470 runderen als de productie van melk
ten goede komen, blijft Ter Leenen groeien. Na een rondleiding door de stallen
bekijken we een doos melk uit de supermarkt nu helemaal anders.
Begin dit jaar verkoos LVZ-Waarschoot
Ter Leenen tot Innovatieve Ondernemer.
Dirk Van Haele en Leen Dellaert kregen
van de jury lof voor hoe ze een traditioneel familiaal landbouwbedrijf omvormden tot een technologisch en efficiënt
melkveebedrijf. De geschiedenis van Ter
Leenen gaat terug tot 1967, wanneer de
ouders van Leen de boerderij opstartten. “Toen was er nog gemengd vee”,
zegt Leen. “Maar door de jaren heen
specialiseerden we naar melkkoeien.
Met de komst van de Europese melkquota in 1983 werd de veestapel voor
een deel vervangen door koeien van het
Holstein-Friesian ras. Ik kwam in 1994
in het bedrijf, drie jaar later trouwde ik
met Dirk. In 2006 verliet mijn vader het
bedrijf en kwam de uitbating volledig bij
ons te liggen.”
Ter Leenen is prachtig gelegen in de
buurt van provinciaal domein Het Leen.
De stallen en mestsilo zie je goed liggen

vanaf de Grote Baan net voor Eeklo. Jaren was het een echt gezinsbedrijf waar
de dagelijkse werkzaamheden volledig
uitgevoerd werden door het koppel. Tot
drie maanden geleden. “Er is een werknemer bijgekomen”, zegt Leen. “Dat was
nodig want we werden te groot. Zeker bij
het melken konden we hulp gebruiken.”

hier nooit, want je bent zeven op zeven
bezig met dieren en natuur. Dat zijn de
nadelen van het vak, maar dat weet je.
Misschien dat het er in de toekomst wel
eens van komt. We hebben ook twee
zonen die kunnen helpen en inspringen.”

De extra mankracht wijst op de groei die
Ter Leenen doormaakt. Dirk: “Vijftien
jaar geleden stonden we nog twee uur
per dag in de melkput, nu zijn het er
zes. Elke dag begint om 4u30 ’s morgens
en eindigt om 9u ’s avonds. De koeien
worden tweemaal per dag gemolken.
Daartussen kunnen we onze dag flexibel
indelen. We zijn dan bezig met voederen,
verzorgen van de runderen, bevruch
tingen, afkalvingen, landwerk en natuurlijk een hoop administratie.”

Ter Leenen zit met een veestapel van 470
dieren (waarvan 270 melkkoeien) ruim
boven het gemiddelde in de regio. Jaarlijks zorgen zij voor een melkproductie
van 10.500 liter per koe. In België is de
jaarproductie gemiddeld zo’n 7.000 liter.
Dirk: “Specialisatie is vandaag heel belangrijk. Wij wilden meer koeien melken.
Zo konden we onze vaste kosten delen
door meer liters. Hoe meer we afleveren,
hoe lager de kostprijs. De investeringen
richten zicht echter niet enkel op die
productie, maar deden we ook met oog
op het koecomfort, de mestproblematiek
en het milieu.”

“Aan een weekje Tenerife moeten we
niet denken”, lacht Leen. “Het werk stopt

Koecomfort
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Dirk Van Haele

We zitten nog niet
aan ons plafond en
willen geleidelijk nog
wat doorgroeien.
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Koecomfort? Daar willen we meer over
weten. “Het is simpel”, zegt Dirk. “Als de
koeien zich goed voelen, merken wij dat
ook. Door hen de beste omstandigheden
aan te bieden worden ze ouder en zijn
er meer lactaties. Dat geeft ons de kans
om weer te groeien.” Een bezoekje aan
het complex toont ons dat comfort: de
koeien staan er in nieuwe open stallen
met veel lucht, licht en ruimte. We zien
er ventilatoren, massageborstels en
looprubber voor een betere klauwgezondheid. De mestscheider is het paradepaardje (zie kader).

Leen Dellaert

De koeien worden twee
maal per dag gemolken.
Aan een weekje Tenerife
moeten wij niet denken.

“En dan is er nog de voeding”, zegt Dirk.
“Het rantsoen wordt op maat berekend
via een computerprogramma dat de
meest optimale keuzes voorstelt. Want
koeien zijn atleten. Onze toppers halen
tot 60 liter per dag.” Leen wijst naar een
bronzen beeldje op de kast. “Dat is Dortje, een van de koeien die ons 100.000
liter melk heeft geschonken. Dat is echt
top. Als je koeien goed verzorgt, zijn ze
in staat om een hoge productie te bereiken. Werken met melkvee is een deeltje
wetenschap, maar de kennis zit toch ook
in onze vingers. Onze koeien zijn geen
nummers: als wij door de stal lopen, vangen we allerlei signalen op. In hun blik,
de herkauwingsactiviteit of de stand van
de oren, herkennen we heel veel.”

De prijs van melk
Waar gaan al die liters melk van Ter
Leenen naartoe? Niet naar de massaproductie zo blijkt. Via een kleinere afnemer
wordt de melk rechtstreeks afgezet bij
kleinere verwerkers, afromers en kaasproducenten. “Eigenlijk verkopen we
geen melk. We leveren en zijn afhankelijk van de melkprijs die geldt voor de
Europese productie. Onderhandelen is
er dus niet bij. Vandaag is de prijs goed,
2016 was een ramp. Van hier tot in de
winkel verdriedubbelt de prijs van een
liter melk. Logisch natuurlijk, er komen
nog transport, verwerking en personeelskosten bij.”
De blijvende drang naar vernieuwing
loodste Dirk en Leen ook door de crisisperiode. “De afschaffing van de melkquota in april 2015 was een kantelpunt in
de geschiedenis van ons bedrijf”, vertelt
Dirk. “Iedereen stoomde zich toen klaar
om meer melk te kunnen produceren.
Een serieuze prijsdaling was het gevolg.
Bovendien sloot Rusland de grenzen
en was er minder vraag uit China. We
voelden de gevolgen, maar sloegen er
ons door. Vandaag gaat het goed: er
komt minder melk op de markt en de
vraag, onder andere uit China, is weer
gestegen.”
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Hoe overleef je zo’n crisisperiode? “We
zijn gelukkig al een tijdje bezig en staan
zo verder dan bijvoorbeeld startende
bedrijven. Die hadden het samen met
oudere collega’s moeilijk. Door opvolgingsproblemen durven ze vaak geen
zware investeringen aan. En dan loopt
het mis, want in de landbouw moet je
constant mee zijn. Stilstaan is achteruitgaan. Vroeger kon iedereen boer worden,
werd wel eens gezegd. Maar vandaag is
de financiële druk te groot. Uit het niets
starten kan haast niet meer.”
Dat brengt ons bij de toekomst van
Ter Leenen. Hoe zien Dirk en Leen de
komende jaren? “We zitten nog niet aan
ons plafond en willen geleidelijk nog wat
doorgroeien”, antwoordt Dirk. “Over de
opvolging denken we wel al eens na. We
hebben twee studerende zonen. We zien
wel. Uiteindelijk hebben we zelf nog heel
wat jaren voor de boeg. Investeren kan
dus nog.”
Leen: “Het enige wat ons zo nu en dan
zorgen baart is de omgeving. Achter ons
ligt het provinciaal domein Het Leen.
Met wijzigingen in milieuvergunningen
weet je maar nooit. Maar we zijn trots op
ons bedrijf. Verkozen worden tot Innovatieve Ondernemer was een leuke verrassing. Bovendien stelt het onze sector
in een positief daglicht. Daar werken we
graag aan mee.”

Ter Leenen:
Dam 33, 9950 Waarschoot

De waardering
voor de innovatieve
inspanningen
van Ter Leenen
hoeft niet te verbazen.

Enkele voorbeelden
Bio-bedding
Een mestscheider verdeelt de koemest in een dikke en dunne fractie.
De dikke fractie doet dienst als strooisel in de ligbedden van de koeien
voor een optimaal comfort. Dirk: “Dit
innovatieve systeem hebben we in
België als allereerste landbouwbedrijf
toegepast. Na de opstart kregen we
heel wat nieuwsgierige collega’s over
de vloer.”
Moderne melkstal
270 melkkoeien worden tweemaal
per dag zij-aan-zij gemolken in een
24-stands melkstal. De melkstal is
voorzien van de nieuwste elektro-

nica, melkmeting gekoppeld aan de
bedrijfscomputer en aan het management- en vruchtbaarheidssysteem.
Een zogenaamde ‘rapid exit’ zorgt
ervoor dat de koeien in één keer de
stal uitgaan.
Energiebesparing
bij melkkoeling
Melk is een vers product. Het kan
maximum 72 uur in het bedrijf blijven en wordt onder de 3,5 graden
bewaard. Aan de koeling van melk
zijn energiebesparende maatregelen
gekoppeld zoals warmterecuperatie,
directe koeling via een platenkoeler
die de dieren na elke melkkbeurt
lauw drinkwater bezorgt en een frequentiegestuurde vacuümpomp.
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Hamme
danst

LVZ-Hamme-Waasmunster hield zijn
jaarlijkse Bal van de Ondernemer. Zoals
steeds werd er uitgebreid geaperitiefd en
stond er na het walking dinner een groot
dansfeest op het programma.

Drie Goten was opnieuw dé place to
be voor ondernemend Hamme en het
Waasland. De jongens en meisjes van
Jong Open Vld verzorgde de taxidienst
voor de fuifnummers.

Waarschoot slaapt uit
Veel mensen kampen met slaapproblemen. Dat kan verschillende oorzaken
hebben. LVZ-Waarschoot organiseerde
een infosessie Uitgeslapen wakker worden met slaapcoach dr. Bruno Ariens,
auteur van de zelfhulpboeken Uitgeslapen wakker worden en Slaap zacht.
Een puik idee in het kader van Gezond-

heid als jaarthema van LVZ-Vorming.
Ariens lichtte slapeloosheid toe op een
wetenschappelijk onderbouwde manier
en toonde ook oefeningen om piekeren
tijdens de nacht te vermijden, hoe je je
sneller kan ontspannen en makkelijker
de slaap kan vatten.

REGIO 15

••

Faroek Ozgunes
••

over veiligheid
ondernemers
LVZ Hamme-Waasmunster nodigde VTM-journalist Faroek
Özgünes uit voor een gespreksavond over veiligheid en
bescherming bij ondernemers. Zij worden maar al te vaak
geconfronteerd met bedreigingen, inbraken, diefstallen
enz. Nadien gaf de politie van Hamme toelichting over het
ondernemersplatform BIN-Z. De leerrijke avond, waarop
heel wat zelfstandige ondernemers present tekenden, sloot
af met een netwerkreceptie.

Vrij Ondernemen
liever op scherm?
LVZ hecht belang aan duurzaamheid.
Zo kan u elk nummer van Vrij Ondernemen elektronisch
lezen via www.lvz.be. Ontvangt u Vrij Ondernemen dan
ook liever niet meer op papier? Stuur ons een mailtje
met de naam en adres waarop u ons magazine ontvangt,
en wij doen het nodige.

Maak werk van je zaak
Werkzoekenden kunnen nu een traject volgen
om zelf een eigen zaak op te starten.
Na een gesprek met de VDAB-consulent over je onder
nemersidee kan je deelnemen aan een collectieve
infosessie bij Syntra. Daarna volgt een gesprek met
de startersadviseur. In een oriënteringsfase van zes
maanden krijg je een opleidingsbudget en kan je gebruik
maken van de menukaart Maak werk van je zaak.
Uiteindelijk volgt de eigenlijke voorbereiding van de
opstart van je zaak. In die laatste zes maanden bereid je
de aanvraag van je ondernemersnummer voor.
www.syntra-mvl.be/maak-werk-van-je-zaak
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PASSIE
MAAL drie
Is slagkracht
maal TIEN.
GITA VAN DEN BOER
Chalo

LAAT DE ONDERNEMER IN JE LOS TIJDENS
DE NACHT VAN DE INSPIRATIE
Droom je van een eigen zaak? Tijdens de inspiratiedagen van Bizidee krijg je
de kans om te praten met doorwinterde experts. Een praktische workshop?
Individuele coaching?Je kiest à la carte de onderwerpen die nuttig zijn voor jou.
Kijk snel op bizidee.be voor een inspiratiedag bij jou in de buurt!

SURF SNEL NAAR BIZIDEE.BE
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“Funding Loss
in de prullenmand?”
Door Frederic Leleux

Het Hof van Cassatie stelde recent paal aan de hoge funding loss vergoedingen
bij vervroegde terugbetaling van een lening. Maar het is nog wat vroeg om victorie te kraaien.

Art. 1907bis van het Burgerlijk Wetboek
voorziet in een beperking van de wederbeleggingsvergoeding tot 6 maanden interest. De banken omzeilden deze bepaling
door te stellen dat de overeenkomst een
kredietopening is en geen lening op afbetaling. Hoewel beide termen voor een
ondernemer vermoedelijk dezelfde lading
dekken, is er juridisch een verschil. De
lening op afbetaling is een overeenkomst
die tot stand komt bij afgifte van het geld
en waarbij de lener zich ertoe verbindt de
lening met interesten terug te betalen. Bij
een kredietopening daarentegen kunnen
in de loop van de terugbetalingsperiode
(met akkoord van de bank) nieuwe opnames van kapitaal gebeuren. De meeste
leningen worden de dag van vandaag als
kredietopening afgesloten.
Een tweede argument dat de banken
frequent aanwenden om een hogere vergoeding te kunnen eisen, bestaat erin dat
de kredietovereenkomst een vervroegde

terugbetaling uitsluit, zodat er geen
sprake zou zijn van een wederbeleggingsvergoeding maar een schadevergoeding
wegens verbreking van de overeenkomst.
De rechtspraak volgde de banken hierin.
De wetgever werkte daarom een regeling
uit waardoor zowel leningen als kredietopeningen steeds vervroegd kunnen
worden terugbetaald, ook al werd dit in
de kredietovereenkomst verboden, en
dit met een vergoeding van hoogstens 6
maanden interest. Dit geldt alleen voor
kredieten van na 10 januari 2014, door
KMO’S en beperkt tot een miljoen euro.
Het Hof van Cassatie van 24 november
2016 maakte dus komaf met het argument
van de banken. En het besliste in zijn
arrest dat de beperking tot zes maanden
intrest ook geldt voor leningen op afbetaling waarbij de vervroegde terugbetaling
contractueel verboden was. Het doorbrak
daarmee ook rechtspraak van lagere
rechtscolleges.
Men mag echter niet te snel victorie
kraaien, want het Hof heeft niet gezegd
dat de beperking van het Burgerlijk
Wetboek ook van toepassing zou zijn op
kredietopeningen. Op dat vlak blijft aldus
onzekerheid bestaan, niettegenstaande de
Memorie van Toelichting bij de geciteerde
wet de banken adviseerde om als ‘best
practices’ de beperking ook toe te passen
op kredieten van voor 2014. We kunnen
wel besluiten dat de hoge funding loss
vergoedingen meer en meer onder druk
komen te staan en er zijn wel degelijk

argumenten te ontwikkelen om deze vergoedingen ook voor oude kredietopeningen te herleiden. Zo kan een rechtbank
contractueel bepaalde schadevergoedingen bij niet-naleving van een overeenkomst herleiden als deze de normaal te
verwachten schade overtreffen en kan er
gesteld worden dat de bank rechtsmisbruik maakt door een te hoge vergoeding
te eisen. In een arrest van 7 augustus
2013 stelde het Grondwettelijk Hof zelfs
dat het “niet uitgesloten” is dat een bank
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld
wanneer zij een kennelijk overdreven
wederbeleggingsvergoeding eist.
Het verdient dus nog steeds aanbeveling
voor een oude kredietovereenkomst eerst
met uw bank te onderhandelen vooraleer
het krediet vervroegd wordt terugbetaald.

Leleux

Wil een ondernemer een professioneel
krediet vervroegd terugbetalen, bijvoorbeeld bij verkoop van het gefinancierde
goed, wordt hij vaak overdonderd door
de vergoeding die de bank vraagt voor
deze terugbetaling, bovenop het openstaande kapitaal. Deze vergoeding heet
‘funding loss’ en heeft tot doel alle verliezen van de bank ingevolge de vervroegde
terugbetaling te compenseren. Zeker
wanneer de rentevoet bij de toekenning
van het krediet veel hoger was dan op het
ogenblik van de terugbetaling, kan deze
som aardig oplopen.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
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Fiscale voordelen
ter ondersteuning
van het fietsgebruik
Door Marc De Munter

Met de zomer voor de deur en de toenemende mobiliteitsproblemen in en rond onze steden
maken veel werknemers en bedrijfsleiders de overstap naar de (al dan niet elektrische) fiets.
De fiscale wetgever geeft daarbij figuurlijk een duwtje in de rug.
Een kort overzicht van de steunmaatregelen.
Vooreerst geldt er een belastingvrijstelling voor de kilometervergoeding toegekend voor de werkelijk met de (eigen
of bedrijfs-) fiets gedane verplaatsingen
tussen de woonplaats en de plaats van
tewerkstelling en dit voor een maximaal
bedrag van 0,23 euro (inkomstenjaar
2017) per afgelegde kilometer. Deze vrijstelling geldt zowel voor werknemers als
bedrijfsleiders (bestuurders, zaakvoerders), ongeacht of deze hun werkelijke
beroepskosten bewijzen of niet.

bedrijfsfietsen, komen ook plooifietsen
en klassieke elektrische pendelfietsen
in aanmerking, zolang de trapondersteuning beperkt blijft tot 25 km per
uur. Deze vrijstelling kan gecombineerd
worden met het bewijs van werkelijke
beroepskosten. Het is zelfs mogelijk om
deze vrijstelling te cumuleren met hogervermelde belastingvrije kilometervergoeding toegekend ter dekking van andere
gebruikskosten zoals bijvoorbeeld regenkledij.

Daarnaast is er een vrijstelling voor het
voordeel van alle aard dat voortvloeit uit
de terbeschikkingstelling van een (bedrijfs-)fiets en toebehoren, met inbegrip
van de onderhouds- en stallingskosten,
die daadwerkelijk wordt gebruikt voor
de verplaatsingen tussen de woon- en de
werkplaats. Uit de fiscale rulingpraktijk
blijkt dat de vrijstelling ook het gebruik
van een gratis fietsherstellingsdienst
op de werklocatie omvat, zolang de
herstellingen maar betrekking hebben
op bedrijfsfietsen. Naast de klassieke

Een derde maatregel heeft betrekking
op door de werkgever of vennootschap
gemaakte kosten. Kosten die specifiek
zijn gedaan of gedragen om het gebruik
van de fiets door de personeelsleden (en
bedrijfsleiders) voor hun woon-werkverplaatsingen aan te moedigen zijn voor
120% fiscaal aftrekbaar. De betrokken
kosten moeten gedaan of gedragen zijn,
hetzij om een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen bestemd
voor het stallen van fietsen tijdens de
werkuren of voor het ter beschikking

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

stellen van een kleedruimte of sanitair,
al dan niet met douches, hetzij om de ter
beschikking gestelde fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden
en te herstellen.
Een vierde steunmaatregel betreft de
beroepskosten van de fietser zelf. Indien
de fietser zijn werkelijke beroepskosten
bewijst mag hij of zij een forfaitair bedrag van 0,23 euro (inkomstenjaar 2017)
per afgelegde kilometer woon-werkverkeer in aftrek brengen. Er geldt wel een
beperking voor de afgelegde afstand die
beperkt is tot 100 km enkele rit. Gezien
de wet enkel verwijst naar een “fiets”,
lijkt deze kostenaftrek ook te gelden
voor bedrijfsfietsen die ter beschikking
worden gesteld van de gebruiker.
Tot hier toe gelden bovenstaande maatregelen niet voor de zogenaamde ‘speed
pedelecs’, nl. elektrische fietsen met een
trapondersteuning van meer dan 25 km
per uur. Gezien het groeiend succes van
snelle elektrische fietsen wenst de rege-
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Tenslotte zou uit ontwerpteksten ook
blijken dat de maatregelen voor bedrijfsfietsen nu ook uitgebreid worden
tot andere dan de klassieke fietsen,
zoals racefietsen en mountainbikes.

De Munter

Fiscaal zijn er dus nog maar weinig
redenen om niet vaker de fiets te
gebruiken voor het klassieke woonwerkverkeer.

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

Door Tom Lacres
De vestigingswet is bij de zesde staatshervorming
een gewestmaterie geworden.
De Vlaamse Regering heeft besloten
om de huidige vestigingswetgeving
af te schaffen. De huidige wet houdt
in dat bepaalde beroepen enkel
uitgeoefend mogen worden wanneer
er een bewijs wordt geleverd van
beroepsbekwaamheid. Deze wet is in
strijd met de Europese r egelgeving die
stelt dat elke Europeaan op een gelijke
basis een onderneming moet kunnen
starten in elke lidstaat.
Daarom wordt de wetgeving afgeschaft
voor een eerste reeks beroepen: slagergroothandelaar, droogkuiser-verver,
restaurateur of traiteur-banketaannemer,
brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger,
opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagisten, koetswerkers en fietsenmakers.
Alleen de bouwsector en koel- en elektrotechniek zou (in de huidige stand van
zaken) wel nog gereglementeerd blijven.
Door de afschaffing zal een startende
zelfstandige in één van deze beroepen
geen beroepskennis meer moeten bewijzen. Wel zal de startende zelfstandige
nog moeten aantonen dat hij een zaak
kan beheren met een basiskennis bedrijfsbeheer. Dat kan via een diploma of
praktijkervaring. Vrije beroepen zoals
advocaat of huisarts vallen buiten de
vestigingswet en worden afzonderlijk
gereglementeerd, het is ook de federale
overheid die hier bevoegd is.

Labels
Om voldoende kwaliteit te garanderen
voor de klant zullen de sectorfederaties
alternatieven uitwerken, zoals bijvoor-

beeld labels en opleidingen. Het zijn
immers de sectoren zelf die het best een
antwoord kunnen bieden op de bedreigingen, opportuniteiten en evoluties in
de markt.
De beslissing van de Vlaamse regering
moet nog omgezet worden in decreten.
De afschaffing van de vestigingswet zou
ingaan op 1 januari 2018. Deze nieuwe
regeling geldt voor Vlaanderen. Voor
Brussel en Wallonië blijft de huidige
regeling (voorlopig) wel nog van toepassing.

Lacres

ring hieromtrent een tegemoetkoming
te doen. In een recent wetsontwerp
(houdende diverse fiscale bepalingen) dat binnenkort in de Kamer zal
worden behandeld zou de notie ‘fiets’
vervangen worden door de bredere
notie ‘rijwiel’, ‘elektrisch aangedreven
gemotoriseerd rijwiel’ of ‘elektrisch
aangedreven speed pedelec’ (zoals omschreven in het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer)
zodat voornoemde fiscale gunstmaatregelen voortaan ook toepasselijk zijn
op speed pedelecs en dit met ingang
van inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar
2018).

Vlaanderen schaft
vestigingswet af

Tom Lacres
Adjunct-directeur Incozina
sociaal verzekeringsfonds
Incozina Sociaal verzekeringsfonds,
Torhoutsesteenweg 384
8000 Brugge
T. 050 40 65 63 - F. 050 40 65 97
info@incozina.be - www.incozina.be

20

Gratis

psychologische
zelfhulp

Zelfstandigen nemen vaak veel hooi op hun vork.
Maar wat als het plots te veel wordt? Piekeren, slecht slapen, ongezonde voeding... Het zijn situaties waarin je helaas
verzeild kan raken. Met het online platform e-Mental-Health
wil LM gratis psychologische zelfhulp aanbieden.

Welke modules kan ik kiezen?

Voor wie?

••
••
••
••
••
••
••
••

Je hoeft geen lid te zijn bij LM. Je hebt alleen een PC, laptop
of mobiel apparaat nodig om de modules te kunnen doorlopen.
Het project loopt tot 30 september. De eerste 300 deelnemers
krijgen een gratis account die ze een jaar onbeperkt kunnen
gebruiken.

Minder piekeren
Pak je somberheid aan
Beter slapen
Fluitend naar je werk
Zelfbeeld
Leren ontspannen
Gezond bewegen
Gezonde voeding

Binnen de verschillende modules kan je:
•• Filmpjes bekijken van personen met dezelfde klachten
•• Oefeningen uitvoeren die tot klachtenvermindering
kunnen leiden
•• Informatie lezen om je kennis te verbeteren
•• Een mobiel dagboek bijhouden
om je acties en vorderingen op te volgen
•• Contact opnemen met de psychologe van
LM Oost-Vlaanderen via een beveiligd berichtenverkeer

Hoe lang loopt dit pilootproject?
Het project wordt uitgerold over zes maanden, vanaf 1 april
2017 tot 30 september. De eerste 300 deelnemers krijgen een
gratis account die ze een jaar onbeperkt kunnen gebruiken.

Hoe neem ik deel?
Ga naar het platform via www.lm.be/Oost-Vlaanderen en volg
de stappen.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met Tine, de psychologe van LM OostVlaanderen. Dat kan binnen het platform of via psycholoog.
ov@lm.beof 09-223.19.76.
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Onderzoek:

Huisarts

welke impact heeft kanker
op zelfstandigen?

kan in overleg met patiënt
re-integratietraject lanceren

Voor het eerst in België wordt de impact van kanker op
zelfstandigen bestudeerd. Uw verhaal kan helpen om
de situatie van zelfstandigen met kanker te verbeteren.

Ook huisartsen kunnen vanaf nu een re-integratietraject starten. “De huisarts staat het dichtst bij de
patiënt en kan vaak, samen met die patiënt, het best
oordelen of een langdurig zieke weer aan het werk kan
met aangepaste werkomstandigheden”, zegt Maggie
De Block, minister van Volksgezondheid.

Uit een voorbereidende studie blijkt dat zelfstandigen vaak
niet op kanker voorbereid zijn en heel wat uitdagingen
ervaren wanneer ze geconfronteerd worden met kanker.
Waarom is uw verhaal zo belangrijk?
Momenteel bestaan er weinig gegevens over de beleving
van zelfstandigen met kanker. Zonder een goed beeld is het
onmogelijk om gerichte en wetenschappelijk onderbouwde
beleidsaanbevelingen te formuleren. Alle relevante stake
holders worden in dit project betrokken. Naast zelfstandigen
met kanker en experts, wordt ook het werkveld betrokken.
Uw verhaal doen als zelfstandige met kanker?
Of hebt u expertise die nuttig kan zijn?
Vul het formulier in op www.kanker.be/onderzoek-
welke-impact-heeft-kanker-op-zelfstandigen.

De start van een re-integratietraject verloopt meestal als
volgt: als een werknemer langer dan een maand ziek is,
meldt hij of zij zich bij het ziekenfonds. Binnen de drie
maanden na de eerste ziektedag, licht de adviserend
geneesheer, de preventiedienst van het bedrijf in als hij
meent dat de langdurig zieke nog voldoende capaciteit heeft
om terug aan het werk te gaan. Zo’n traject wordt gestart
in overleg met de patiënt. Langdurig zieken die te ziek zijn
worden uiteraard met rust gelaten.
Naast de preventie-arts en de adviserend geneesheer
is de huisarts nu de derde zorgverlener die een
re-integratietraject kan opstarten.

Ondernemen

met falen en opstaan

Wie onderneemt, loopt af en toe eens tegen de muur.
Rond dat thema is nu een campagne gebouwd door
Startups.be en het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het doel: komaf maken met het taboe rond
mislukken. Want de schrik om te falen houdt nog te
veel mensen tegen om een onderneming op te richten.
De initiatiefnemers benadrukken op het platform
www.metfalenenopstaan.be dat fouten maken hoort bij
het leerproces van ondernemers. U leest er ontboezemingen
van onder andere Jan Verheyen, Piet Huysentruyt en
Noël Slangen. Iedereen kan er ook het manifest
ondertekenen en zo mee het taboe op falend ondernemerschap doorbreken en ondernemers die dagelijks risico’s
nemen een hart onder de riem steken.
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Wil u nog beter op de hoogte blijven van vormingsinitiatieven en -activiteiten?
Bekijk de kalender op de vernieuwde website www.lvz.be.

HR
17

Summer course

In deze summer course voor leidinggevenden van
kleine vzw’s komen alle stappen in HR, van werving
aug
tot uitstroom, aan bod. Tal van actuele thema’s binnen human resources worden aangesneden, zoals burn-out
en langer werken. Ook de huidige situatie van uw medewerkersbeleid wordt onder de loep genomen. In dialoog met
andere deelnemers gaat u op zoek naar de prioriteiten voor de
komende jaren en waar uw organisatie naartoe kan.
- Contact: inschrijven op www.hrwijs.be
- Prijs: 250 euro (inclusief overnachting in eenpersoonskamer en maaltijden)
- Donderdag 17 en vrijdag 18 augustus
Heerlijckyt van Elsmeren, Weg op Halen 2, 3450 Geetbets
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Wat als Disney in je raad van bestuur zat?

De cliënt centraal plaatsen, maatzorg verlenen,
patiëntgericht werken: het zijn geen onbekende
begrippen voor wie werkt in zorg en welzijn. Maar
hoe geeft u dit vorm in de praktijk? Hoe betrekt u alle medewerkers in een verhaal van klantgerichtheid? En wat is de link
tussen klanttevredenheid en efficiëntie? Een antwoord krijgt u
in deze vorming.
- Organisatie: Quest-it
- Contact: inschrijven via www.quest-it.be
- Prijs: 160 euro (exclusief BTW)
- Dinsdag 19 september, van 9u30 tot 16u
Informant: Stapelplein 32, 9000 Gent
sep
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Gezondheid Mobiliteit
1

Prenatale lessen

In vijf interactieve lessen leert u bij over onder andere
aug arbeid, bevalling, kraamperiode, voeding, ouderschap
en prenatale oefeningen. De cursus wordt gegeven
door ervaren vroedvrouwen van Solidariteit voor het Gezin.
Start de lessen als u tussen de 20 en 30 weken zwanger bent.
- Organisatie: LM West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via www.solidariteit.be
- Prijs: 30 euro
- Vijf lessen (1, 8, 15, 22 en 29 augustus, van 18u30 tot 20u)
Stuiverstraat 1, 8400 Oostende

9

Gezondheidsapps

Hartslagmeter, stappenteller of slaapcoach: er zijn tal
van gezondheidsapps beschikbaar voor uw smartsep
phone of tablet. Sommige apps gaan zelfs zover dat ze
diagnoses stellen of suggereren. Maar zijn al die gezondheidsapps wel betrouwbaar en accuraat? Want er is geen controle
op de medische inhoud. Toch zijn ze niet allemaal waardeloos.
Deze infosessie geeft een overzicht van gezondheidsapps en
geeft mee hoe u ze correct kan inzetten.
- Organisatie: Vormingplus Midden en Zuid-West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via www.vormingplusmzw.be
- Prijs: 5 euro
- Zaterdag 9 september, 10u tot 12u
Bibliotheek Kuurne: Boomgaardstraat 65, 8520 Kuurne

2

Initiatie: je eigen fiets herstellen

Uw fiets zelf volledig in orde zetten? Tijdens deze initiatie leert u een aantal belangrijke basisvaardigheden
om je fiets te herstellen en te onderhouden zoals een
lekke band repareren, remmen afstellen en lichten herstellen.
Zo kunt u met een gerust gemoed uw volgende fietstochten
aanvatten. Breng uw fiets en wat herstelmateriaal mee (sleutels, tang, schroevendraaier, bandenplakmateriaal).
- Organisatie: Vormingsplus Brugge
- Contact: inschrijven via www.vormingplus-brugge.be
- Prijs: 20 euro
- Zaterdag 2 september, van 10u tot 16u
Vormingplus: Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge
sep
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Week van de Mobiliteit

Van 16 tot en met 22 september vindt de Week van de
Mobiliteit paats, 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.
- Bekijk het programma op www.weekvandemobiliteit.be
sep

Ondernemen Sport
26

Deficitaire vereffening vennootschappen

Kan de deficitaire vereffening een alternatief zijn
voor het faillissement? Een vennootschap beëindigen
sep
gebeurt doorgaans met de ontbinding en vereffening
ervan. Maar wat is de beste optie als de vereffening deficitair
is: een faillissement of deficitaire vereffening? Tijdens dit
seminarie komen tal van experts de verschillende aspecten van
deze kwestie toelichten.
- Organisatie: vzw Dyzo
- Contact: inschrijven op www.dyzo.be
- Prijs: 145 euro
- Dinsdag 26 september 2017, van 16u tot 19u30
Aldhem Hotel, Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk

jul
sep

LM-Classics 2017

Rij de volgende weken mee in de LM-Classics. Dat
zijn uitgelezen tochten voor de wielertoeristen die in
samenwerking met plaatselijke clubs en de Belgische
wielerbond worden georganiseerd.
- Organisatie: LM
- Contact: www.lm-classics.com
- 29 juli: Classic Marc Wauters, Heusden-Zolder
- 5 en 6 augustus: Jurgen Vandewalle Classic, Ichtegem
- 13 augustus: Militair Kamp Label, Grobbendonk
- 24 - 27 augustus: West-Vlaanderens Mooiste, Roeselare
- 2 september: Vriendschapstocht, Ertvelde
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FIETS MEE !
Classic Marc Wauters
Zaterdag 29 juli, Heusden-Zolder

.

Jurgen Vandewalle Classic
Zaterdag en zondag
5 en 6 augustus, Ichtegem
Militair Kamp Label
Zondag 13 augustus, Grobbendonk
West-Vlaanderens Mooiste
Donderdag 24 tot en met zondag
27 augustus, Roeselare
Vriendschapstocht
Zaterdag 2 september, Ertvelde

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

Ga sporten en ontvang
25 euro per jaar
Neem contact op met je ziekenfonds
voor de voorwaarden. De tussenkomst
kan van regio tot regio verschillen.

®

SPORTS

LOTIONS

www.lm-classics.com

