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Budgetvriendelijk
en duurzaam
verwarmen

Veilig rijden
in de winter
NIEUW JAAR, NIEUW BIJBEROEP?

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

Checklist

DUURZAAM ÉN SPAARZAAM
IN JE THUISKANTOOR
Werk je vaak thuis? Investeren in een duurzame home office was altijd al een goed idee
omwille van het milieu, maar met enkele duurzame ingrepen kan je er nu ook voor zorgen
dat je energiefactuur niet de pan uitswingt. En dat is mooi meegenomen!

Verbruik minder elektriciteit
■
■
■
■
■

■
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■
■
■

■
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Kies een werkplek met veel natuurlijk daglicht.
Plaats je bureau dicht bij een raam.
Zet een grote spiegel in je thuiskantoor die het daglicht reflecteert.
Goede verlichting is essentieel. Vervang de lampen in je thuiskantoor
door energiezuinige ledverlichting.
Zet de ramen liever nu en dan een kwartier open dan de hele dag op een
kiertje. In een geventileerde woning werkt de verwarming efficiënter,
want droge buitenlucht is makkelijker te verwarmen dan vochtige
binnenlucht.
Vervang oude toestellen door nieuwe varianten met energielabel A of B.
Schakel toestellen ’s avonds uit. Om dat nooit te vergeten, kan je werken
met een timer. Zo vermijd je sluimerverbruik van printer, radio of andere
stiekeme energievreters!
Trek opladers uit het stopcontact zodra je toestel helemaal is opgeladen.
Een stekkerdoos met een aan-/uitknop is ook handig: zo schakel je alle
aangesloten apparatuur uit met één druk op de knop.
Print duurzaam. Dat betekent: alleen printen als het echt nodig is,
dubbelzijdig afdrukken, én je lettertype slim kiezen. Zuinige lettertypes
zijn Garamond, Century Gothic, Times New Roman en Calibri.
Ontkalk regelmatig je koffiezet en waterkoker. Zelfs een dun laagje
kalkaanslag verhoogt al het energieverbruik van je machine.
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Zet de verwarming lager
■ Regel de temperatuur per ruimte.
Kamers die je een hele dag niet gebruikt,
hoef je niet te verwarmen.
■ Hou de deuren in huis gesloten.
■ Overweeg gordijnen met een isolerende
voering.
■ Draag laagjes en investeer in warme
truien.
■ Neem regelmatig pauze om te bewegen.
Zo stimuleer je de bloedsomloop en je
krijgt het vanzelf warm.
■ Plaats een infraroodkachel bij je bureau.
Zo’n paneel verwarmt gericht naar waar
je zit, en dat kan dus energiezuiniger zijn
dan de hele ruimte te verwarmen.
■ Leg een warmwaterkruik of een
kersenpitje op je benen of voeten.
■ Koude handen? Denk aan handschoenen
zonder vingertoppen.
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Inzicht is het officiële magazine van
Aquilae, verschijnt driemaandelijks en
wordt via adressering bedeeld.

JOUW MENING IS
BELANGRIJK
Heb je vragen of opmerkingen bij één
van de artikels in deze ‘Inzicht’? Of
had je graag een specifiek onderwerp
aan bod zien komen in een volgende
uitgave? Laat het ons weten: mail naar
info@aquilae.be.

Samenstelling en eindredactie
Redactieraad Aquilae &
Karlien De Vrieze
Advertentiewerving
Geïnteresseerd om te adverteren in
Inzicht? Contacteer
rudi@studiotornado.be.
Oplage
8.075 exemplaren

Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen
echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van
sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of
algemeen te behandelen. Wij raden je aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen.
V.U.: Patricia De Valck • Beneluxpark 26, 8500 Kortrijk
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KORT
NIEUWS
HET
AUTOSALON
IS TERUG
Na een noodgedwongen pauze van twee jaar is het in
januari weer tijd voor het Autosalon.
Het wordt een kleinere editie dan het vorige fysieke Autosalon
van 2020, maar de populairste automerken in België zullen alvast
vertegenwoordigd zijn.
Ga je de sfeer opsnuiven, de nieuwe auto’s van dichtbij bekijken
en kom je in de verleiding om je huidige wagen te vervangen?
Ga zeker eerst langs bij je verzekeringsmakelaar voor je je krabbel
onder een bestelbon zet. Hij geeft je met plezier advies over de
meest geschikte autoverzekering voor je nieuwe bolide.

WOORD IN DE KIJKER

Fygitaal
Fygitaal? Zo noemen we het bij
Aquilae als we jou als klant heel
graag live ontmoeten, maar er tegelijk
voor zorgen dat ook onze digitale
oplossingen helemaal op punt staan.
Zo kan je altijd op ons rekenen.

Prijs brandverzekering stijgt
Het leven wordt duurder, lonen worden geïndexeerd.
En volgend jaar zal je wellicht opmerken dat ook de
premie van je woningverzekering stijgt. Dat ligt aan de
zogenaamde ABEX-index.
ABEX staat voor Association
Belge des Experts of
Vereniging van Belgische
Experten. Deze vereniging
houdt de prijzen van
bouwmaterialen en de
uurlonen van bouwvakkers
bij. Op basis daarvan wordt
twee keer per jaar een
gemiddelde prijsevolutie
voor het hele land berekend.
Een keer in mei en een
tweede keer in november.
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Alle verzekeringsmaatschappijen
volgen deze ABEX om de
verzekeringspremie van de
woningverzekering aan te passen.
Vanwege de stijgende kostprijs
van bouwmaterialen en de hogere
loonkosten, steeg de ABEX-index
deze keer tot 1004 punten. Dat is
10,82% meer dan de 906 punten
uit januari 2022. Dat wil zeggen dat
je ook in die mate een verhoging
van je verzekeringspremie mag
verwachten.
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VERKNAL
DE FEESTEN
NIET

GROEN BATIBOUW

Het is het seizoen waarin heel wat mensen
vuurwerk in huis halen. Maar vuurwerk afsteken is
niet zonder gevaar. Integendeel! Als je vuurwerk
afsteekt en het loopt mis, dan ben jij aansprakelijk
voor de schade. Dat geldt voor schade aan
voorwerpen, maar je bent ook verantwoordelijk als
mensen gewond raken.
Heel wat feestvierders gebruiken dan ook nog
vuurwerk dat niet erkend is. Dat is al helemaal
sterk af te raden: koop vuurwerk alleen bij
erkende vuurwerkwinkels.
Beter nog: zoek op waar er een officieel spektakel
wordt georganiseerd en ga gewoon kijken. Er zelf
aan beginnen is echt een groot risico.

Van 14 tot en met 19 maart 2023 kan je in Brussel
naar Batibouw. De bouwbeurs wil sterk inzetten
op een duurzame editie, en zowel exposanten
als bezoekers bewust maken van de ecologische
uitdagingen van de toekomst.
Batibouw maakt werk van een zo duurzaam mogelijke
beurs, onder andere met deze acties:
- Beursorganisator Fisa werd lid van 			
www.netzerocarbonevents.org, een organisatie die streeft
naar de koolstofneutraliteit van evenementen.
- Exposanten die niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria
die Batibouw vooropstelt, krijgen geen plaats meer op de
beurs. Volgens Fisa werkt 85% van de huidige exposanten
al hard aan hun ecologische impact, dus de beurs zal nog
altijd een volledig marktoverzicht kunnen bieden.
- Er komt geen 30.000 m² tapijt meer in de gangpaden,
de signalisatie zal hergebruikt worden, afval zal nog
intensiever worden gesorteerd, de stands moeten
duurzaam worden ontworpen, …
Tot slot wil de beurs meer groene alternatieven tonen, zoals
oplaadstations en prefaboplossingen, maar ook oplossingen
gelinkt aan hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en
warmtepompen. Benieuwd naar de groene woning van de
toekomst? Je ontdekt ze op Batibouw.
TIP: Ben je van plan om je huis te renoveren, zonnepanelen
te plaatsen of andere duurzame ingrepen uit te voeren?
Breng je verzekeringsmakelaar tijdig op de hoogte en laat je
woningverzekering aan de nieuwe situatie aanpassen.

Zijn gratis antivirusprogramma’s te vertrouwen?
Gratis antivirusprogramma’s bieden basisbescherming. De meeste zijn
betrouwbaar, maar ze beschermen je zelden van A tot Z. In elk geval is
een gratis antivirus wel beter dan helemaal geen antivirusprogramma.
Gratis antivirussoftware beschikt niet
over alle extra functies die nodig zijn
voor 100% waterdichte bescherming
tegen online wanpraktijken. De software
probeert je meestal dan ook met heel
veel meldingen te overtuigen om toch
voor een betalende versie te kiezen.
Of jij dat nodig hebt, hangt af van
waarvoor je je computer gebruikt. Surf je
gewoon wat rond en gebruik je af en toe
Microsoft Word om teksten te schrijven,
dan zal zo’n gratis programma allicht
volstaan.

Heb je gevoelige informatie op je
pc (voor je werk of je eigen zaak
bijvoorbeeld), dan kies je beter voor
een premium antivirussoftware. Die zijn
zeer betaalbaar: reken op circa 30 euro
per jaar. En wil je echt helemaal gerust
zijn dat je safe zit bij een cyberaanval,
investeer dan in een cyberverzekering.
Je Aquilae-verzekeringsmakelaar helpt je
met plezier beslissen wat je nodig hebt.

Check je cyberveiligheid
op cybertest.be.
INZICHT / WINTER 2022
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WARM HUIS,
KOUDE DOUCHE?
Budgetvriendelijk en duurzaam je huis verwarmen
Durf jij de thermostaat nog hoger te zetten? Of zit je met een dikke trui te koukleumen
tot de energiefactuur in de bus valt? Voor wie verwarmt met aardgas of mazout dreigt
een koude douche. Gelukkig zijn er alternatieven om budgetvriendelijk en duurzaam je
huis te verwarmen.

#1 Pelletkachel

#2 Elektrische verwarming

Hoe het werkt: Een standaard pelletkachel ziet eruit
als een gewone houtkachel, maar stoken doe je met
geperste houtschilfers. Die houtpellets worden
gemaakt van afvalhout. Pelletkachels zijn zuinig en
ideaal als bijverwarming in het tussenseizoen. Een
pelletcondensatieketel kan de centrale verwarming zelfs
helemaal vervangen.

Hoe het werkt: Elektrisch verwarmen wordt steeds
populairder, ook als hoofdverwarming. Er zijn verschillende
soorten toestellen, die werken met warme lucht of met
straling. Infraroodverwarming is de zuinigste technologie.

Voordelen: Pellets zijn vrij goedkoop en de prijs
vertoont geen grote schommelingen omdat een deel
van de productie in België gebeurt. En het rendement
is hoog. Slechts 10% van de warmte gaat verloren in de
schoorsteen. In tegenstelling tot een klassieke haard of
kachel stoten pelletkachels ook veel minder fijnstof uit.
Nadelen: Door de ingebouwde techniek is een pelletkachel
duurder in aankoop dan een gewone kachel. Bij het
verbranden van de pellets komt nog steeds CO2 vrij.
Daarom zijn ze geen duurzaam alternatief voor fossiele
brandstoffen. Een pelletcondensatieketel wordt nog
tijdelijk toegestaan als alternatief voor gas of stookolie,
maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld wijzigen.

Houtpellets worden gemaakt van afvalhout.
6
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Voordelen: Snel en makkelijk te plaatsen in bestaande
woningen. De huidige toestellen zijn goedkoop in aankoop
en relatief energiezuinig. Elektrisch verwarmen is minder
schadelijk voor het milieu dan verwarmen met fossiele

HUIS & TUIN

FOSSIELE
BRANDSTOFFEN
UITDOVEN

In België worden nog steeds veel woningen
verwarmd met stookolie en aardgas. Maar die
fossiele brandstoffen zijn duur, schaars en
stoten veel CO2 uit. België werkt mee aan een
klimaatneutraal Europa tegen 2050. En dus is er
al sinds 2021 een verbod om aardgas te gebruiken
in grote bouwprojecten. Vanaf 2025 wordt een
aardgasaansluiting ook bij nieuwbouwwoningen
verboden.
Een toekomstgericht alternatief zijn de
warmtenetten. Een warmtenet werkt als een
grootschalige centrale verwarming. Een netwerk
van ondergrondse leidingen brengt de (rest)warmte
van bijvoorbeeld een bedrijf naar een woonwijk.
Vlaanderen telt nu al een 85-tal warmtenetten,
vooral in industriegebied en woonwijken met een
dichte bebouwing.

#4 Hybride warmtepomp
Hoe het werkt: Als je woning matig geïsoleerd is,
kan je kiezen voor een hybride warmtepomp als
tussenoplossing. Verwarmen doe je dan deels met
een gasketel en deels met een warmtepomp. Bij
zachte temperaturen zal de automatische sturing de
warmtepomp verkiezen, als meest zuinige optie.
Voordelen: Je speelt flexibel in op de
omgevingstemperatuur en de mate van isolatie van
de woning. Naarmate de woning beter geïsoleerd is,
wordt de warmtepomp meer ingeschakeld. Die heeft
een hoger rendement en een lagere CO2-uitstoot. En
omdat hiervoor minder energie nodig is, verlaagt ook de
energiefactuur.
Nadelen: Bij koude temperaturen zal de warmtepomp
onvoldoende vermogen hebben om een matig
geïsoleerde woning aangenaam warm te krijgen. Als de
woning niet met een lage temperatuurafgifte werkt,
zal de warmtepomp met een lager rendement werken
en verbruik je meer elektriciteit. In dat geval neemt de
gasketel over, maar dan stijgt ook het gasverbruik én de
CO2-uitstoot.

brandstoffen. Zeker als je eigen groene stroom opwekt
via zonnepanelen of groene stroom afneemt bij een
elektriciteitsleverancier.
Nadelen: Dit type verwarming verbruikt nog altijd veel
elektriciteit, zeker in vergelijking met een warmtepomp.
Tenzij je zelf voldoende stroom produceert, zullen de
kosten voor het verbruik dus nog steeds hoog uitvallen.

#3 Warmtepomp
Hoe het werkt: Een warmtepomp is momenteel de meest
duurzame verwarmingstechnologie. Met een warmtepomp
haal je warmte uit de omgeving die je gebruikt om je
woning te verwarmen. Er bestaan verschillende types,
afhankelijk van de warmtebron (bodem, grondwater,
lucht) en het afgiftesysteem (lucht of water).
Voordelen: Een warmtepomp haalt 60 tot 80% van de
nodige energie uit de aanwezige omgevingswarmte
uit de bodem, het grondwater of de lucht. Het systeem
werkt met een koelvloeistof die al op lage temperatuur
gasvormig wordt. Een pomp drukt het gas samen en
zo stijgt de temperatuur. Die warmte wordt aan het
verwarmingssysteem afgegeven.
Nadelen: Warmtepompen zijn duur in aankoop. Ze zijn ook
enkel geschikt in goed geïsoleerde woningen, waarbij de
warmtevraag beperkt is. Ideaal voor nieuwbouw dus. In
bestaande woningen zijn vaak grote aanpassingen nodig.

Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving.

Zit je er niet warmpjes bij?
Gebruik de premies.
Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië
kunnen particulieren en bedrijven een
premie aanvragen voor woningrenovatie
én energiebesparende investeringen.
Vlaanderen: www.premiezoeker.be
Brussel: leefmilieu.brussels
Wallonië: energie.wallonie.be

INZICHT / WINTER 2022
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Wist je dat een groot deel van
de woningbranden ontstaat in
de schoorsteen? Het grootste
risico loop je met houtkachels
en -haarden of kachels op
kolen of mazout.

Zeg niet te gauw

Alles oké met mijn schouw
Wanneer die kachels branden, komt
er rook vrij, en teer- of roetdeeltjes
in die rook zetten zich af op de
schoorsteenmantel. Die deeltjes hopen
zich op tot een brandbare laag die
vuur kan vatten. Bij gashaarden heb
je minder kans op schoorsteenbrand
omdat er geen vervuilende deeltjes in
het rookkanaal komen.

Hoe kan je je haard veiliger
gebruiken?
Het belangrijkste wat je kan doen,
is je schoorsteen regelmatig laten
vegen. Dat is niet alleen aangewezen
om brand te voorkomen, het is ook
belangrijk in de strijd tegen COvergiftiging.
Laat je schoorsteen jaarlijks
schoonmaken. Zo zijn er geen restjes
roet die vlam kunnen vatten én er
komt minder fijnstof vrij, wat beter
is voor het milieu. Met een schone
schoorsteen verwarm je efficiënter, en
dat is goed voor je energiefactuur. Je
woningverzekeraar gaat er trouwens
vanuit dat je je schoorsteen en kachel
goed onderhoudt. Bij een duidelijk
slecht onderhouden schoorsteen kan
de verzekeraar de woningverzekering
opzeggen na een schouwbrand. De
brandverzekeraar zal weliswaar de
schade betalen, altijd verminderd met
de contractuele vrijstelling voorzien in
de polis.
8
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Ideaal plan je een onderhoud in vlak
voor het stookseizoen. Eventuele
vogelnesten die in de warmere
maanden zijn gebouwd, kunnen dan
meteen worden verwijderd.
Tot slot: je schouw laten reinigen is
vaak wettelijk verplicht, al verschilt de
regelgeving per type verwarming en
per gewest. Details voor Vlaanderen
vind je op www.vlaanderen.be/
schoorsteen-reinigen. Wanneer je
een woning huurt, is het mogelijk dat
het huurcontract je verplicht om de
schoorsteen te onderhouden. Steeds
vaker is het de huurder die instaat

voor het regelen en betalen van het
schoorsteenonderhoud.
- Gebruik het juiste materiaal om te
stoken. Gebruik geen behandeld hout.
- Laat je schoorsteen tijdig renoveren.
Versleten voegen, barsten of
gebroken stenen zorgen ervoor dat
de schoorsteen slecht trekt.
- Voorzie indien nodig een roetschuif.
Een professional kapt dan een gat
in het schouwkanaal en plaatst
daarin een schoorsteenlade. Als je
schoorsteen moeilijk toegankelijk is, is
dit een oplossing om roetresten toch
gemakkelijk te verwijderen.

WIE MAG DE
SCHOORSTEEN REINIGEN?
Erkende schoorsteenvegers hebben de nodige
opleidingen gevolgd en mogen een attest van
hun werk uitschrijven. Dat is onder andere voor
de verzekering belangrijk. Maar kijk uit: er zijn ook
niet-erkende schoorsteenvegers aan het werk. Informeer vooraf bij je
schouwveger of hij je ook een reinigingsattest kan bezorgen.
Goed om te weten: een erkend technicus die je verwarmingsinstallatie op
gas of vloeibare brandstof onderhoudt, kan ook de schoorsteen reinigen.
Op bit.ly/lijsttechnici kan je lijsten downloaden van erkende technici.
Omgekeerd is dat niet het geval: een schoorsteenveger mag niet je
verwarmingsketel reinigen.

GESPONSORD ARTIKEL

Iedereen wordt vroeg of laat
geconfronteerd met kanker.
Wie kent er vandaag niet iemand
in zijn leefwereld, onder familie
of vrienden, die vecht tegen
deze vreselijke ziekte…
Kanker, we zijn
allemaal bezorgd
Kanker treft iedereen, man,
vrouw, jong, oud… en helaas slaat
de ziekte toe op steeds jongere
leeftijd.
In oktober is er specifiek
aandacht gevestigd op de
borstkankerbestrijding en er
circuleren nieuwe statistieken in
de media. Maar liefst 1 op de 8
vrouwen zou door deze vreselijke
ziekte getroffen worden. Gelukkig
geneest meer dan 50% van de
patiënten, ook al is de strijd lang en
zwaar.

Het belang van financiële
onafhankelijkheid om
met de ziekte om te gaan
Vecht je voor je leven, voor je
gezondheid, dan moet je alles

doen om te voorkomen dat je
financiële zorgen de situatie
verergeren.

Kankerbehandeling houdt vaak
een werkonderbreking in van één
of twee jaar (in het beste geval),
terwijl de rekeningen zich blijven
opstapelen. Ook al wordt een deel
van de kosten door de mutualiteit en/
of door de hospitalisatieverzekering
gedekt (als je er een hebt), bepaalde
kosten blijven ten laste van de
patiënt (cosmetische verzorging,
aangepaste voeding, vervoer van
en naar de kliniek, kinderopvang,
binnenhuisinrichting, ...).
Bovendien blijven de maandelijkse
aflossingen van een lening volledig
verschuldigd. Al deze gecumuleerde
kosten, tegenover een loon dat
doorgaans gehalveerd wordt, kunnen
het financiële evenwicht van het
huishouden in gevaar brengen.

Wat bij overlijden?
Om de ziekte of het verlies van een
dierbare het hoofd te kunnen bieden,
is het van essentieel belang geholpen
te worden en zich niet te moeten
bekommeren om het financiële aspect.

Unieke en betaalbare oplossingen
Aquilae en APRIL Belgium bieden een betaalbare oplossing. Zo, bijvoorbeeld,
voor iets minder dan € 14 (*) per maand op de leeftijd van 35 jaar, zal een
kapitaalvoorschot van € 22.500 uitbetaald worden bij kankerdiagnose. Elitis
Life Protect en Elitis Life Protect + bieden unieke oplossingen in België om
de financiële impact te dekken bij kanker of overlijden.
Heb je hier vragen bij, contacteer dan zeker je Aquilae-verzekeringsmakelaar.

(*) voorbeeld van een tarief voor Elitis Life Protect + voor een 35-jarige persoon en
een overlijdenskapitaal van € 75.000. Deze prijs wordt gegeven als voorbeeld en
verbindt de maatschappij op generlei wijze

IN EEN NOTENDOP

Waarom zijn deze
verzekeringen een must?
• Kanker treft helaas iedereen
• Als je voor je leven vecht, heb
je geen extra financiële zorgen
nodig
• De vele bijkomende kosten
worden onderschat
• Een kankerbehandeling duurt
gemiddeld 18 maanden, een
periode waarin de patiënt een
sterk verminderd salaris heeft
(is gemiddeld gehalveerd).
Bij een lopend krediet blijven
de maandelijkse aflossingen
verschuldigd.
• Het is niet duur: vanaf € 14 per
maand kan een 35-jarige een
kapitaalvoorschot van 		
€ 22.500 krijgen in geval van
kankerdiagnose. Dus minder
dan een avondje cinema, dan
een etentje op restaurant, …
• Tot slot: niets plannen brengt
je dierbaren en hun toekomst in
gevaar.
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INTERVIEW

“Innovatie komt vaak neer op:
tot de essentie gaan”
We liggen wakker van het klimaat. De klimaatverandering wordt dit jaar voor het eerst
als grootste risico gezien voor de komende jaren, wijst onderzoek van een internationale
verzekeraar uit. Er moet iets veranderen, dat is duidelijk. Daar gaat Jeroen Vereecke, CEO
van Robinetto, mee akkoord. Met Robinetto richtte hij in 2018 een impactonderneming
op: “We moeten aantonen dat ‘duurzamer’ niet gelijk is aan ‘moeilijker’”.

Waar willen jullie die flessen vooral gaan vervangen?
“Wij zijn een impactonderneming, dus we willen op zoveel
mogelijk plaatsen impact maken. We richten ons tot de
horeca en tot bedrijven, scholen, overal waar water wordt
gedronken. Door onze historiek richten we ons ook sterk
op evenementen met onze watertaps.”
Wat is die historiek van Robinetto precies?
“Ik kom uit de muzieksector. Ik organiseerde vroeger
festivals en nam toen alle aspecten onder de loep om
te zien wat we konden verduurzamen. En wat natuurlijk
heel zichtbaar is op festivals, is al die plastic bekers die
er rondslingeren. Met het festival Boomtown hebben we
gepionierd met herbruikbare bekers. Ondertussen is dat
verplicht door de Vlaamse wetgeving. Dat was vroeger
voor de alternatievelingen, en vandaag de norm.
Toen dat gelukt was, zocht ik verder. Wat zit er ín die
bekers? We experimenteerden met de Boombar: een
bar waarin we alle duurzame technieken en inzichten
combineerden. De duurzaamste bar ter wereld! De reacties
waren overweldigend: maak meer van die bars en start er
10
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een bedrijf mee, kreeg ik te horen. Dat vond ik een goed
plan, maar ik heb uiteindelijk toch beslist om niet alles
tegelijk te doen. Met Robinetto zouden we eerst en vooral
focussen op één ding: leidingwater als drinkwater. Dat was
het simpelste uit heel die bar, maar tegelijk wel iets dat
héél veel impact maakt.”
Hoe groot is die mogelijke impact?
“Belgen drinken nog altijd meer dan 130 liter flessenwater
per persoon per jaar. In Nederland is dat minder dan 25.
Als ook wij per persoon 100 liter flessenwater zouden
uitsparen, dan hebben we het over 1 miljard liter per jaar.”

© BJÖRN COMHAIRE

De missie van Robinetto, dat is verpakking en transport
van water zo veel mogelijk uit de wereld helpen. “Het
verpakken en transporteren van water is absurd”, steekt
Jeroen van wal, “want er komt perfect veilig water uit de
kraan. Met Robinetto maken we watertaps die kraanwater
filteren, koelen en eventueel carboniseren, zodat het
getapte water even lekker is als mensen van flessenwater
verwachten. Alle voordelen van flessenwater, min de
flessen.”

Robinetto maakt watertaps die kraanwater filteren,
koelen en eventueel carboniseren.

Voorlopig richten jullie zich niet tot mensen thuis?
“De particuliere markt benaderen is complexer, en
bovendien geeft de B2B-context in verhouding meer
exposure. In het eerste jaar van Robinetto waren
we aanwezig op een aantal festivals. Zo hebben
we watertaps geplaatst op Tomorrowland, Sfinks,
Boomtown en festivals van de AB in Brussel. Die keuze
droeg van bij de start bij tot onze zichtbaarheid en
sensibilisering op grote schaal.

Goede duurzame oplossingen zijn efficiënt. Innovatie
komt vaak neer op: tot de essentie gaan. Ik geloof heilig
dat de wereld duurzamer maken alleen gaat lukken als de
duurzame oplossingen ook eenvoudiger, logischer en beter
zijn dan de niet-duurzame alternatieven. En het liefst nog
goedkoper ook. Of dat nu gaat over elektrische auto’s of
drankvoorziening: we moeten aantonen dat ‘duurzamer’ niet
gelijk is aan ‘moeilijker’.”

Anderzijds is het wel thuis dat mensen het meest water
drinken, dus als we het menen met die impact, moeten
we ook thuis iets gaan veranderen. Daarrond maken we
momenteel wilde plannen, maar daar kan ik verder nog
niets over zeggen.”

Is de wereld klaar voor jullie boodschap?
“Het bewustzijn in het algemeen groeit, zeker bij de nieuwe
generaties. Dat tekent zich ook af in de cijfers: voor het eerst
heeft zich in 2019 een daling ingezet in de verkoop van
flessenwater. Ook veel ondernemers maken de switch om
hun bedrijf duurzamer te maken.

Spannend! Ben je daar eigenlijk mee begonnen vanuit
een persoonlijke interesse?
“De natuur en dierenbescherming hielden me als kind al
bezig. Ik ben altijd geëngageerd geweest om het leven
op onze planeet duurzamer te maken. Maar ik hou er ook
van om dingen te vereenvoudigen.

De grote uitdaging zit voor ons in het gedrag en de perceptie
van consumenten. Kraanwater kampt met een negatieve
perceptie. Dus onze opdracht is dubbel: enerzijds zorgen
we technisch voor lekker water, anderzijds moeten we die
perceptie veranderen. Ik ben van opleiding socioloog en het
werken aan die gedragsverandering vind ik heel boeiend.” k

“De wereld duurzamer maken lukt alleen als de
duurzame oplossingen ook beter en logischer zijn.”
INZICHT / WINTER 2022
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Hoe pakken jullie dat aan, die gedragsverandering?
“Wel, het imago van flessenwater is zó goed dat mensen
onbewust denken: kraanwater zal wel minder zijn. En dat
is onterecht. Sommigen houden niet van de smaak: dat
kan, maar dat ligt dan niet aan het verschil tussen fles en
kraan. Net zoals flessenwater van verschillende merken
anders smaakt, kunnen ook kraanwaters verschillend
smaken. Kraanwater even lekker maken als flessenwater,
daarin slagen wij perfect.
Maar ook hoe het gepresenteerd wordt, beïnvloedt de
perceptie. We moeten kraanwater presenteren als wat het
ís: een kwalitatief voedingsproduct. Koel water in een glas
met een citroentje en een ijsblokje erin, dat maakt een
wereld van verschil. Daarvoor betalen consumenten ook
graag.
Sterker nog: als mensen op café voor zo’n getapt glas
water betalen in plaats van het gratis uit de kraan te
krijgen waar je ook de afwas doet of je handen wast, zien
ze hun water meteen ook als een hoogwaardiger product.
Bij flessenwater betaal je trouwens ook niet voor dat water
op zich, maar wel voor het glas, de service, de verwarming,
de verzekering van de horeca-uitbater, … Dat is met een
getapt glas water niet anders.
De presentatie, de prijs, daarnaast speelt ook slim design
een rol, en zelfs de locatie van de waterkraan. Op het werk
of op school bijvoorbeeld: laat mensen hun waterfles niet
vullen in de wasbak, twee meter van het toilet. Zo creëer je
onbewust het idee van ‘dit is minderwaardig’.”

Jeroen Vereecke (50)
- Richtte in 2018 Robinetto op, een
impactonderneming die zich inzet om
verpakking en transport van water
zoveel mogelijk te vermijden
- Voorheen actief in de horeca, als
organisator van festivals en in een
managementbureau voor artiesten
- Pionier herbruikbare bekers op festivals

Impact maken voor de planeet en ambitieus zijn op
businessvlak: valt dat te combineren?
“Ja, impact is belangrijk, maar winst maken evengoed. Wij
willen groeien en streven naar zoveel mogelijk winst om
dan nog meer het verschil te kunnen maken. We zijn geen
vzw en vinden het dus ook logisch dat we de mensen die
in ons investeren laten deelnemen in de winst. Maar het
grootste deel van onze opbrengst zullen we altijd opnieuw
investeren om nog meer impact te maken.

© BERNARD DE KEYZER

“Je kan als bedrijf
én financieel
rendabel zijn,
én correcte jobs
creëren én een
positieve impact
maken op de
planeet.”

Ik geloof dat dat de sleutel is nu voor alle bedrijven, met
de huidige staat van het klimaat. Niet alleen vergroenen
door zonnepanelen en elektrische wagens te kopen, maar
echt zelf de wereld duurzamer maken met wat je doet en
verkoopt. En hoe meer geld je dan verdient, hoe duurzamer
de wereld wordt.
Je kan als bedrijf én financieel rendabel zijn, én correcte
jobs creëren waarbij mensen zinvol werk doen en zich goed
voelen, én een positieve impact maken op de planeet. Het is
mijn ambitie om dat te bewijzen.”

Lees meer over de studie van verzekeraar AXA op www.axa.be/nl/pers/2022/future-risks-report-2022
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De wereld wordt steeds complexer.
Steeds meer regels. Steeds meer dingen die moeten,
en die je moet weten.
Steeds meer momenten dus waar het fout kan lopen.
Of waar je met anderen in conflict kan komen.
Met je buren. Met je werkgever. Met je ex. Met een leverancier.
Of gewoon met iemand die op straat tegen je aanrijdt.
Op zo’n moment zit je met vragen.
Heb ik eigenlijk gelijk? Ben ik in mijn recht?
Heeft de ander een poot om op te staan?
Wat kan mij dit kosten?
En vooral: wie neemt het voor me op?
Met wie kan ik praten?
Meteen naar een advocaat is misschien wat overdreven
en in elk geval heel duur.
En Google helpt me ook al niet vooruit.
Want ik snap zelfs niet wat ik lees.
Zo’n moment, dat is een Euromex-moment.
Want Euromex, dat is een team van juristen,
die thuis zijn in alle mogelijke takken van het recht.
Ze luisteren naar je vraag, kijken waar je staat,
onderhandelen met de tegenpartij
en zoeken naar alle mogelijke manieren
om je te helpen, te adviseren,
of een compensatie voor je los te krijgen.

Hoe geraak je aan zo’n Euromex-jurist?
Wel, misschien heb je er al één.
Check je verzekeringspapieren
en kijk of je een Euromex-rechtsbijstand hebt.
Ja? Proficiat, je hebt een jurist.
Nee? Snel naar je makelaar.
Want een Euromex-jurist,
die moet je eigenlijk altijd aan je zij hebben.
Je weet misschien nooit wat er gebeurt,
maar één ding weet je zeker:
Op een Euromex-jurist kan je altijd vertrouwen.

V.U.: E. Vanpoucke - Euromex NV – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem - www.euromex.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van NNB en FSMA.

Meer dan ooit
het moment
voor Euromex

MOBILITEIT

Rij veilig en gezwind
door weer & wind
Door de wind, door de regen … Dwars door alles heen. Het klinkt vrolijker dan het
werkelijk is. Want wanneer de winter zijn intrede doet, is rijden met de wagen
niet altijd een plezier. Het bewijs? Evenveel auto-ongevallen als in de zomer, ook
al kruipen we minder vaak achter het stuur. Benieuwd hoe je je veilig door elke
weersconditie baant? Met onderstaande autotips helpt Aquilae je goed op weg.

Wapen je tegen de wind
Onderzoek van het VIAS Institute – het Belgisch
Instituut voor de Verkeersveiligheid – laat er geen
twijfel over bestaan. Op een dag met harde wind en
regen zijn er in België gemiddeld 111 ongevallen: 17%
meer dan op een normale dag. Dat die ongevallen
ook twee keer zo ernstig zijn, doet ons best twee keer
nadenken.
> Hoe neem je je voorzorgen?
Verminder vaart en rij op snelwegen zo ver mogelijk
rechts op de rechtse rijstrook. Zo heb je wat marge als
je afwijkt. Hou je handen stevig aan het stuur en ver
van je smartphone verwijderd. Aangekomen? Hou bij
het uitstappen je deur goed tegen en check ook even
de parking: staat je auto veilig?

Regen hou je niet tegen
Regen op het wegdek? Dan wordt je remafstand
automatisch twee tot drie keer langer. Of vier keer, als je
je snelheid nog verhoogt of wanneer er wat vrieskou aan
te pas komt. Ook door aquaplaning kan je trouwens de
controle verliezen: daardoor ontstaat een dunne
laag water tussen je band en het wegdek, waardoor je
gaat slippen.
> Hoe rij je in regenweer?
Extra defensief! Hou je aandacht erbij en anticipeer.
Bruusk remmen op je rempedaal vermijd je maar beter.
Remmen op de motor is the way to go! Dat doe je
door minder gas te geven in de versnelling. Het hoge
toerental remt je auto vanzelf wat af.

Op een dag met harde wind en regen zijn er
in België gemiddeld 111 ongevallen: 17% meer
dan op een normale dag.
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Je autobatterij is pas echt goed
opgeladen vanaf een afstand
van 25 km. Vermijd dus korte
ritjes en ga liever te voet.
Extra duisternis door energiecrisis

Niet te snel met sneeuw
Een laagje wit op de wegen? Da’s verre van een zegen.
Sneeuw verhoogt het risico op een ongeval, ook al zijn
die accidenten dan vaak minder erg. Wil je ook blikschade
vermijden? Dan laat je je wagen beter op stal!
> Moet je wel degelijk de deur uit?
Met een paar goede winterbanden heb je meteen meer
grip op de baan. Nu nog sneeuw ruimen van je ruiten en
je snelheid matigen en je bent klaar voor een ritje door
dat wondere winterlandschap.

Dat het vroeg donkert in de winter, hoeven we je niet te
vertellen. Maar door de energiecrisis wordt het pas echt
nacht! In Wallonië gaan tussen 22 en 5 uur de lichten
op snelwegen uit. En ook in Vlaanderen wordt met
lichtbesparing geëxperimenteerd. Heel wat gemeentes
beslisten al om lichten te doven en de donkere uren
te verlengen. Ook snelwegen worden steeds minder
verlicht.
> Geen fan van het donker?
Sterren aan een donkere hemel mogen dan prachtig
zijn … Autorijden wordt er niet makkelijker op. Kruip
dus goed uitgerust achter het stuur. Hou je ogen open,
je ruiten schoon en laat ook de lichten van je wagen
regelmatig controleren of afstellen. Verklikkerlichtje
gespot? Snel naar je garage!

Feest in zicht: wie wordt de BOB?
Vermijd vrieskou-verrassingen
Niemand is fan van ijs, tenzij het om een coupe fraise
met verse slagroom gaat. Met ijs op de weg gaat het
helaas minder lekker. Een slippertje is snel gebeurd. En
ook je accu houdt niet van koude temperaturen. Niet
kunnen starten is dan ook een veelvoorkomende panne
bij om het even welke winterprik.
> Dit moet je weten …
Je autobatterij is pas echt goed opgeladen vanaf een
afstand van 25 km. Vermijd dus korte ritjes en ga liever
te voet. Je wagen parkeren? Probeer binnen te staan
of weg van koude wind. Eenmaal geparkeerd zorg je er
best voor dat alle lichten en accessoires uitgeschakeld
zijn. Trouwens, ligt er al een ijskrabber in je wagen?

Kerst en eindejaar vier je het liefst met de
mensen die je graag ziet. En die wil je veilig
thuisbrengen na een gezellige of bonte
avond. Goed idee dus om nog vóór de start
van het feest al een BOB te kiezen.
Wist je trouwens dat je in je
autoverzekering een speciale BOBwaarborg kan laten opnemen? Zo ben je
nog beter beschermd wanneer je zelf BOB
bent of een beroep doet op een BOB.
Meer weten over deze waarborg?
Spring eens binnen bij je Aquilaeverzekeringsmakelaar.
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De passie voor het vak
is wat ons verbindt
Autoglass Clinic,
de partner van
jouw makelaar bij
glasbreuk.

Herstellen als het kan,
vervangen als het moet

OVERAL IN BELGIË

HERSTELLEN

VERVANGEN

Bel gratis 0800-23 332

in

ADASKALIBRATIE

MOBIELE
SERVICE

FLEETCHECKS

SERVICE
BUITENLAND

Erkend door alle verzekeringsmaatschappijen
www.autoglassclinic.be
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Nieuw jaar,
nieuw bijberoep?
Veel mensen dromen van een eigen zaak. Wie de stap naar een voltijds
zelfstandig statuut te groot vindt, kan starten als zelfstandige in bijberoep.
Zo proef je veilig van het ondernemerschap. Lukt het? Dan is het de ideale
springplank naar zelfstandige in hoofdberoep. Maar hoe start je als zelfstandige
in bijberoep? Welke risico’s zijn er en welke verzekeringen heb je nodig?

Wie kan starten?
Zelfstandige worden in bijberoep kan
enkel als je ook minstens halftijds werkt
als loontrekkende. Werk je niet (meer)
in loondienst, dan ben je verplicht
om zelfstandige in hoofdberoep te
worden. In bepaalde gevallen kan je ook
tijdens tijdskrediet, zorgkrediet of een
periode van werkloosheid starten als
zelfstandige in bijberoep.
Let op: zelfstandige in bijberoep is
geen apart sociaal statuut. Je bent
onderworpen aan dezelfde formaliteiten
en wetgeving als een zelfstandige in
hoofdberoep. Je moet aansluiten bij
een socialeverzekeringsfonds en sociale
bijdragen betalen.

Voordelen
Als zelfstandige in bijberoep kies je voor
het beste van twee werelden. Je werkt
nog in loondienst waardoor je zeker
bent van een vast inkomen en je hebt
ook een stevig vangnet: onze sociale
zekerheid. Zo blijf je recht hebben op
vakantiegeld, kinderbijslag, een ziekteuitkering en een wettelijk pensioen. Zo
starten met je eigen zaak is een hele
geruststelling. En draait jouw eigen
onderneming goed? Dan genereer

je een aardig extra inkomen. Op die
inkomsten betaal je wel sociale lasten,
maar die zijn voor een zelfstandige
in bijberoep niet echt hoog. Zijn je
inkomsten minder dan 25.000 euro per
jaar, dan ben je ook vrijgesteld van de
btw-verplichtingen.

Nadelen
Je eigen zaak uitbouwen terwijl je
ergens anders werkt is niet eenvoudig.
Als je aan beide professionele
bezigheden de nodige aandacht wil
geven, kost dat tijd en energie. Zeker
in de beginfase zal jouw bijberoep
ook administratief de nodige
opvolging vragen. Hoewel starten
als zelfstandige tegenwoordig veel
eenvoudiger is geworden, blijft er
nog heel wat papierwerk te doen.
Ben je wél onderworpen aan de
btw-reglementering, dan moet je
ook btw-aangiftes doen en btwbijdragen betalen. Alle inkomsten uit
jouw bijberoep worden belast via de
personenbelasting, maar je bouwt geen
(extra) sociale rechten op. De sociale
bijdragen die je betaalt, zijn louter
solidariteitsbijdragen. Je hebt dus geen
recht op (extra) uitkeringen binnen de
sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Zelfstandige
worden in
bijberoep kan
enkel als je
ook minstens
halftijds werkt als
loontrekkende.

TIP
Draait jouw bijberoep héél
goed? Let dan op dat je door
die extra inkomsten niet in
een hogere belastingschijf
van de personenbelasting
terechtkomt. Anders blijf je
alsnog met een financiële
kater achter. Je boekhouder
of verzekeringsmakelaar kan
je het juiste advies geven.

INZICHT / WINTER 2022

17

BUSINESS

STAPPENPLAN
VOOR STARTERS
Starten als zelfstandige in bijberoep kan
snel, makkelijk en relatief goedkoop. Hoe
ga je te werk, wat zijn de risico’s en welke
verzekeringen sluit je best af?
1 Vestigingsplaats
Jouw onderneming heeft minstens één
vestigingsplaats. Dat is het geografisch adres waar
de activiteit wordt uitgeoefend. Huur je een pand
voor je zaak, dan is de handelshuurwetgeving van
toepassing. Werk je van thuis uit, dan is het best om
je woningpolis te laten aanpassen.

2 Ondernemingsloket
Het Ondernemingsloket zorgt voor de inschrijving
van je onderneming in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en bezorgt je een
ondernemingsnummer. De NACEBEL-codes geven
aan welk soort activiteiten je mag uitoefenen.

3 Sociaal verzekeringsfonds

te sluiten. Laat eventueel je brandverzekering
herzien als je verbouwingen hebt uitgevoerd of duur
materiaal hebt aangekocht voor je bijberoep. Gebruik
je je eigen wagen voor je zelfstandige activiteit?
Laat dan ook je autoverzekering aanpassen voor
beroepsgebruik. Een hospitaalplan verzekert je
tegen torenhoge facturen bij een ziekenhuisopname.

5 Beroepsrisico’s
Wat als één van je klanten jou een professionele
of intellectuele fout aanwrijft met financiële
gevolgen? Met een polis beroepsaansprakelijkheid
ben je daartegen verzekerd. Ook een verzekering
rechtsbijstand is geen overbodige luxe. Deze polis
komt tussen bij een fiscaal geschil of wanneer je
aangeklaagd wordt door een klant. Omgekeerd helpt
deze polis jou om openstaande bedragen op te eisen
wanneer klanten hun factuur niet zouden betalen.

Om je sociale zekerheid als zelfstandige te regelen,
sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Je
betaalt sociale bijdragen volgens je netto belastbaar
6 Sociale bescherming
jaarinkomen. In de eerste jaren van je zelfstandige
Word je als zelfstandige in bijberoep langdurig
activiteit is dat een voorlopige bijdrage. Jouw
ziek of arbeidsongeschikt? Gelukkig kan je nog
sociaal verzekeringsfonds helpt jou om de juiste
deels terugvallen op het sociaal opvangnet van je
bijdrage te berekenen zodat je nooit te veel betaalt.
werkgever. Maar dat zal niet voldoende zijn om het
volledige inkomensverlies op te vangen. Daarom
4 Verzekeringen
sluit je best een polis gewaarborgd inkomen af. Die
Als eigenaar of huurder van een pand ben je
verzekering komt tussen bij ziekte of ongeval. Zo is
verplicht om een degelijke brandverzekering af
tot maximum 80% van je inkomen gewaarborgd.

Pak het slim aan. Laat je bij de start van je zelfstandige activiteit bijstaan door je
sociaal secretariaat, boekhouder en verzekeringsmakelaar. Zo neem je een vliegende start!
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Essen
Kalmthout
Brecht
Beerse
Schoten

Knokke-Heist
Bredene
Westende
Nieuwpoort Gistel

Sint-Kruis

Nijlen

Oostduinkerke

Veurne

Oud-Turnhout

Lochristi
Evergem
Sint-Amandsberg
Wetteren
Gent
Sint-Lievens-Houtem Aalst
Haacht
Roeselare
Grimbergen
Kerksken Wemmel
Izegem
Herzele
Jette
Waregem Kruisem
Groot-Bijgaarden
Ternat
Kortrijk
Wortegem-Petegem
Waterloo
Tervuren
Lauwe
Schendelbeke
Braine LʼAlleud
Hoeilaart
Sint-Pieters-Leeuw
Enghien

Quevaucamps
Stambruges
Mons
Boussu
Thulin
Frameries
Dour

Maasmechelen
Hasselt
Diepenbeek
Sint-Truiden

Tubize

Nivelles
Malmedy
Stavelot

Charleroi

Vielsalm

Saint-Hubert

STERK
NETWERK
De Aquilae-makelaars hebben kantoren op 65 plaatsen in België.
Van de Ardennen tot aan de Zee.
En français of in het Oilstjers.
Van Bachten de Kupe tot in het gezellige Limburg.

Lokaal staan we sterk. Samen nog veel sterker.

www.aquilae.be
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