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Met 166 waren ze dit jaar, de Ridders van de Weg: 6 gouden, 57 zilveren en 103 bronzen Ridders van 
de Weg werden in de bloemetjes gezet. Een absoluut record in de geschiedenis van TVM Belgium. 

Bo en Tom zijn erg gedreven en hebben een klare kijk 
op hoe de moderne marktkramer eruit moet zien.

Dirk Simons
Dé Gouden Ridder van de Weg 2014 heeft het 
transportvak met de paplepel meegekregen. 
Snelheid en nauwkeurigheid in zijn job vindt 
hij heel normaal. 

TVM breidt aanbod uit 
“Onze package voor bedrijfswagens zal het 
aanbod van TVM compleet maken”, zegt  
commercieel directeur Jan van Waterschoot.

Nieuw sponsoringbeleid
TVM gooit haar sponsoractivi-
teiten over een andere boeg.

6 10 20 22
Belg onderweg: Tia Hellebaut
Tia Hellebaut weet waarom ze voor haar Skoda  
Octavia gekozen heeft. “Met drie kinderen is het  
praktisch om een grote kofferruimte te hebben.”

Beste lezers,

Nu het jaar op zijn laat-
ste benen loopt, is het 
tijd om een balans op te 
maken over het afge-
lopen jaar. Met enige 
fierheid zie ik dat TVM 
in 2014 andermaal een 
mooi parcours heeft 
afgelegd. Het sterkt 
ons in onze overtuiging 
dat we absoluut onze 
plaats hebben in het 
verzekeringssegment 
waarin wij actief zijn. 
Het getuigt bovendien van het blijvende 
vertrouwen dat onze relaties in ons stellen. 
Waarvoor dank.
 
Ook 2015 ziet er veelbelovend uit, want we zijn 
vast van plan om op hetzelfde elan verder te 
gaan. Het nieuwe jaar stelt ons opnieuw voor 
een pak uitdagingen, die we met veel enthou-
siasme aangaan. Zo lanceren we binnenkort 
onze Package bedrijfswagens, als sluitstuk op 
de deskundige dienstverlening die onze part-
ners van ons gewoon zijn.

Nog in 2015 zullen we onze sponsoractiviteiten 
over een andere boeg gooien. De klemtoon 
ligt voortaan op het veiliger maken van het 
vrachttransport. In de loop van volgend jaar 
mag u hierin van ons de eerste concrete acties 
verwachten, waarmee we onze aandacht voor 
preventie en verkeersveiligheid naar een hoger 
niveau tillen.

De aanzet tot preventie en meer veiligheid 
gaven we natuurlijk jaren geleden al, met 
bijvoorbeeld de huldiging van de Ridders van 
de Weg. Dit jaar braken onze chauffeurs alle 
records want maar liefst 166 bronzen, zilveren 
en gouden ridders hielden het imago van de 
transportsector hoog. Ik wil hen hierbij nog-
maals van harte feliciteren !
Ik wens onze Ridders, alle andere beroeps-
chauffeurs en u allemaal een veilig 2015 op de 
baan. Mag het nieuwe jaar u daarnaast ook een 
goede gezondheid brengen, veel werkvreugde 
en tal van mooie momenten met vrienden en 
familie.

Frank Van Nueten
algemeen directeur TVM Belgium

Voorwoord
Verzekeringspartner voor  
de transportsector 

Nieuws van TVM 

Onbemande  
vrachtwagens 
komen eraan
Maar eerst moeten er nog 
wat struikelblokken  
weggewerkt worden…

On the road  
Grote kranen en machines 
blijven tot  de verbeelding 
spreken

Gouden Ridder  
in hogere sferen 
Fons Michielsen wilde als 
kind brandweerman en 
piloot worden. Zijn dromen 
werden waarheid.

Code 95:  
verwarring troef 
Door de verwarring over 
code 95 riskeren bepaalde 
truckers binnenkort zonder 
geldig rijbewijs rond te 
rijden.
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Nieuws
VAN TVM

Veilig op Weg-campagne 
opnieuw in Vlaamse scholen

Dé Gouden Ridder 
van Nederland is 
voor het eerst een 
vrouw
In Nederland is voor het eerst een vrouwelijke 
chauffeur Dé Gouden Ridder van de Weg geworden. 
Corine Karsten-Evers (31) rijdt voor Wim Bosman 
Transport. 

Voor het dertiende jaar op rij organiseerde Transport en Logistiek 
Vlaanderen de Veilig op Weg-campagne in de tweede en derde 
graad van de lagere scholen. Het krijgt daarbij de ondersteuning 
van Volvo Trucks Belgium, Van Hool, Randstad en TVM Belgium. 

Uniek aan de campagne is dat een tachtigtal vrijwilligers onder de Vlaamse 
transporteurs de schoolbezoeken verzorgen en de kinderen zelf les geven.  
Ze geven de leerlingen tips om uit de gevarenzones van een vrachtwagen 
weg te blijven. Dat gebeurt eerst met een video waarin vier vuistregels 
uitgelegd worden aan de hand van reële verkeerssituaties. Daarna trekken 
de kinderen naar de speelplaats of de parking van de school om wat 
extra uitleg te krijgen over de vrachtwagen. De leerlingen nemen ook 
even plaats achter het stuur om zelf de dode hoeken te kunnen ervaren. 
Tijdens de eerste dertien schooljaren (2001-2014) bezocht de ‘Veilig op Weg’-
campagne 1.305 scholen en kregen in totaal 106.183 leerlingen de praktische 
tips aangereikt.

Voor haar is de vrijheid van het truckersleven een 
meisjesdroom die uitkomt. “Als we vroeger met 

het gezin naar het westen reden, telden we vanaf de 
achterbank altijd auto’s. Mijn broer de blauwe, mijn zus 
de roze, ik de vrachtwagens…” Ze vindt het nog altijd 
heerlijk, met de vrachtwagen de weg op. “Het komt voor 
dat, wanneer ik bij een bedrijf parkeer, alle mannen voor 
het raam staan toe te kijken hoe ik dat doe.” Maar voor 
wie er mocht aan twijfelen, de Gouden Ridder heeft 
intussen met tien onafgebroken schadevrije jaren wel 
bewezen dat ze haar mannetje staat. Nu is ze een jaar 
lang ambassadeur voor haar collega-truckers en dat 
vindt ze een hele eer.

Kort Nieuws 

Impact van nieuwe 
transportwet

vragen

Sinds kort is in België een nieuwe transportwet van kracht.  
Truck & Business somde de belangrijkste nieuwigheden op. 

1 
Voortaan houdt de wetgever niet al-
leen rekening met de eerbaarheid van 
de fysieke personen die een trans-
portbedrijf leiden, maar ook met de 
eerbaarheid van dat bedrijf zelf. Die 
eerbaarheid komt in het gedrang bij 
transportinbreuken − onder meer 
inzake technische keuring, rij- en 
rusttijden, vakbekwaamheid van 
chauffeurs, rijbewijs,… − maar ook bij 
onmiddellijke vaststellingen, admini-
stratieve boetes en minnelijke schik-
kingen tot tien jaar terug. 

2
Alle transportbedrijven staan voor-
taan in een elektronisch register. Hun 
vergunning is enkel geldig als ze verge-
zeld wordt van een nummerplaat die 
in het eRegister ingeschreven is. De 
vergunning kan ingetrokken worden 
bij ernstige inbreuken in binnen- of 
buitenland. Inbreuken die niet op de 

3 
Bedrijven die een vergunning of  
bestuurdersattest aanvragen, moe-
ten niet langer de informatie en 
documenten aanleveren die de  
bevoegde autoriteit zelf elektronisch 
kan vinden. 

4
Alle transportdocumenten van de 
voertuigen die de transportver-
gunning van een bedrijf gebruiken,  
moeten beschikbaar zijn in de  
Belgische zetel van het transport-
bedrijf.

5
“De voorbije twee jaar hebben we 
ons IT-systeem grondig veranderd. 
De prima samenwerking tussen de 
verschillende diensten van TVM heeft 
voor een mooi resultaat gezorgd”, 
zegt Mark Massa, manager productie 
bij TVM Belgium.

VRAAG 1
Wat was de omvang van dit project?

Het was best een groot project. We hebben ons eigen 
IT-systeem in vraag gesteld en zo goed mogelijk aan de 
Belgische verzekeringsmarkt aangepast. Het resultaat 
is te danken aan een mooie samenwerking tussen de 
binnendiensten van TVM Belgium, de ICT-afdeling en de 
Functioneel Beheerders. Zij vertaalden de noden van de 
binnendiensten naar de IT-afdeling. Het systeem moet wel 
nog geoptimaliseerd worden o.a. wat betreft de verzending 
van de groene kaarten.

VRAAG 2
Hoe verliep de implementatie van het nieuwe IT-systeem  
binnen de organisatie? 

De opstart verliep traag, maar naarmate de tijd vorderde, 
kwam onze machine op gang. Om onze einddatum te halen, 
stak iedereen een tandje bij. We hebben veel tijd en energie 
geïnvesteerd in de inventarisatie van de verschillen tussen het 
Belgische en het Nederlandse systeem en het opschonen en 
converteren van de bestanden.  

VRAAG 3
Verandert er veel voor de klanten van TVM? 

De look & feel van de documenten is veranderd. We heb-
ben ze in een modern jasje gestoken. In onze polissen 
Vrachtwagen package, Auto package en Werkmaterieel  
tonen we nu ook een vlootoverzicht en de documenten  
kunnen elektronisch verstuurd worden. Bovendien maken 
we werk van een nieuwe versie van TVMnet. De makelaar 
zal dit in de toekomst als informatiebron kunnen gebrui-
ken, bijvoorbeeld om rekeninguittreksels te downloaden,  
schadedossiers te raadplegen en zelf voertuigen in dekking 
te zetten.

VRAAG 4
Hoe kijk je terug op dit project?

De samenwerking met tal van collega’s verliep vlot, maar was 
heel intensief. Langdurige vergaderingen of gesprekken via 
skype, de scrumsessies, waren eerder regel dan  uitzondering. 
Dit project bewijst nog eens onze polyvalentie en dynamiek 
om naast de dagelijkse werkzaamheden een IT-project te 
ondersteunen. 

VRAAG 5
Hoe schat je de toekomstkansen van het project in?

Het nieuwe IT-systeem is gebruiksvriendelijker dan het 
oude polissysteem. Op deze manier verwacht ik kortere 
doorlooptijden en een vlotter dossierbeheer. Het blijft wel 
een uitdaging om bij elke vernieuwing in het systeem steeds 
beide landen, Nederland en België, onder de loep te blijven 
nemen. Maar ik denk dat we klaar zijn voor de toekomst.

Ook Ridders van de Weg in Frankrijk
Er zijn niet alleen Ridders van de Weg in België 
en Nederland, ook in Frankrijk rijden chauffeurs 
rond met drie, vijf of tien schadevrije jaren op hun 
palmares. Dit jaar werden ze gehuldigd in Macon 
en Avignon. De laureaten waren vier chauffeurs van 
TVM-klant Breewel France. Zij sleepten één keer 
brons en drie keer zilver in de wacht.

Twee ISO-certificaten voor  
Snel Logistic Solutions
TVM-klant Snel Logistic Solutions, met 
vestigingen in Deinze, Ham en Weert, verlengt 
zijn ISO 22000-certificaat voor voedselveiligheid 
tot 2017. Daarnaast kreeg Snel Logistic Solutions 
tot 2017 het ISO 14001-certificaat voor zijn 
milieu-inspanningen.

openbare weg gebeuren en niet straf-
rechtelijk vervolgd worden, kunnen 
wel tot een administratieve boete  
leiden.
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Onder het mom van een fotoreportage wordt Dirk Simons verwacht 
op de parking van zijn werkgever Palmans Transport. Even later is 
hij Dé Gouden Ridder van de Weg 2014. “Het is een hele eer om deze 
erkenning te krijgen, en al zeker uit de handen van zo’n grote dame 
als Tia Hellebaut.”
tekst: Stefan Claus \ beeld: Gerlinde Schrijver

tig onder. “Ik vind dat de normaalste 
zaak van de wereld. Mijn vrouw en ik 
hadden ooit plannen om als zelfstan-
dige te beginnen. We weten dat snel 
en nauwkeurig werken belangrijk is. 
Achteraf bekeken hebben we het wel 
liever zo, nu we zijn tenminste elke 
avond samen thuis”.

Ongevallen vermijden
Vroeger reed Dirk nog op interna-
tionale bestemmingen, maar dat is 
vandaag door de buitenlandse con-
currentie niet meer mogelijk. “Ik heb 
toen samen met mijn vrouw fantas-
tische reizen gemaakt. Nu moet ik 
dagelijks zes tot acht keer door de 
Kennedytunnel, maar ik heb er nog 
nooit een ongeval gehad. Ik hoor wel 
dat het regelmatig achter mij gebeurt, 
maar ik heb geen idee hoe dat komt”, 
aldus de goedlachse chauffeur. “Ook 
in de toekomst ga ik verder proberen 

ongevallen te vermijden. En dat kan 
alleen maar als je vooruitziend rijdt”, 
zo besluit dé Gouden Ridder 2014. 

“Uitgelaten zal Dirk 
niet reageren als 
hij het ereteken in 
ontvangst neemt”, 

vertrouwt zijn 
vrouw Patricia 
ons net voor de 
plechtigheid toe. 
“Maar binnenin 
voelt hij ongetwijfeld euforie. Op 
tien jaar schadevrij rijden mag je als 
chauffeur terecht trots zijn.” Wanneer 
Dirk even later de parking oprijdt, 
staat het ontvangstcomité hem op te 
wachten en wordt de ware toedracht 
van de fotoshoot duidelijk. 
Olympisch kampioene Tia Hellebaut 
neemt de honneurs waar en spelt 
Dirk het ereteken van Gouden 
Ridder van de Weg op. “Wat Dirk 
gepresteerd heeft, is straffe kost. 
Tien jaar schadevrij rijden, het is er 
weinigen gegeven. Zeker niet als je 
zoals hij jaarlijks 140.000 kilometer 
aflegt. Je moet voortdurend alert zijn 

in het verkeer, de focus op de weg 
houden en je mag geen moment de 
concentratie verliezen. De vergelijking 
met de topsport is dan ook niet uit de 

lucht gegrepen”, aldus de gewezen 
Sportvrouw van het jaar.   

Met de paplepel meegekregen
Dirk reageert, zoals verwacht, erg 
nuchter op de erkenning. “Stiekem had 
ik het wel verwacht, maar toen ik mijn 
vrouw op de parking zag staan, was dat 
toch even schrikken. Al denk ik dat zij 
zenuwachtiger was dan ik. Natuurlijk 
ben ik blij met de titel, zeker omdat ik 
het transportvak met de paplepel heb 
meegekregen. Mijn moeder was zelfs 
de eerste vrouwelijk buschauffeur van 
België. Op mijn tiende kon ik al autorij-
den en op mijn zestiende zat ik achter 

het stuur van een vrachtwagen”, voegt 
Dirk er glimlachend aan toe. 

 
De passie voor een beroep

Met de vrachtwa-
gen rijden is voor 
Dirk dan ook meer 
een passie dan een 
beroep. “Alhoewel, 

tegenwoordig moet vrachtvervoer 
toch wat de duimen leggen voor mijn 
nieuwe hobby: fietsen. De fietsmicrobe 
heb ik dertien jaar geleden opgedaan en 
ze is nog steeds niet uit mijn lichaam. 
Vorig jaar reed ik op één dag nog de drie 
kanten van de Mont Ventoux op. En in 
Spanje sta ik regelmatig al eens op een 
top van 3.300 meter. Voor mij is fietsen 
de ideale uitlaatklep om de stress van 
het drukke verkeer achter mij te laten.” 
Die stress is onvermijdelijk, maar des-
ondanks krijgt Dirk van zijn werkgever 
alleen maar lof voor de snelheid en de 
nauwkeurigheid waarmee hij zijn werk 
uitoefent. Ook daar blijft hij echter rus-

‘Fietsen is mijn uitlaatklep  
voor de stress van het verkeer’

“Ook in de toekomst ga ik verder proberen
ongevallen te vermijden”

Dé Gouden Ridder van de Weg 2014 
Dirk Simons:

‘Snel en nauwkeurig  
 werken vind ik  
 normaal’

PALMANS TRANSPORT HECHT 
VEEL BELANG AAN VEILIGHEID   

Palmans Transport draagt preventie en veiligheid 
hoog in het vaandel. Zaakvoerder Filip Palmans: 
“We zijn dan ook vereerd met onze eerste gouden 
erkenning. Onze aandacht voor veiligheid werpt 
duidelijk vruchten af. We organiseren regelmatig 
opleidingen rond veilig rijden en volgen alles 
nauwlettend op met gedetailleerde verslagen. 
Als er zich al eens een schadegeval voordoet, 
onderzoeken we hoe we dat in de toekomst kunnen 
vermijden. 
Palmans Transport kent een rijke traditie en het 
familiale karakter is ontegensprekelijk een troef. 
“Onze grootste sterkte is dat mijn vader het bedrijf 
van mijn grootvader heeft uitgebouwd zonder een 
euro schulden te maken, dat geeft ons een sterkere 
positie in de markt. Het is mijn doel om op mijn 
beurt een gezond en veilig bedrijf aan de volgende 
generatie over te dragen.”    



Recordjaar voor  
veilige chauffeurs

Ridders van de Weg 2014 

Met 166 waren ze dit jaar, de Ridders van de Weg. Een absoluut record 
in de geschiedenis van TVM Belgium. “Jullie professionalisme is 
vergelijkbaar met dat van een topsporter: diezelfde focus, diezelfde 
drive”, loofde Frank Van Nueten hen. Olympisch kampioene Tia 
Hellebaut kon dat alleen maar beamen. En zo  werd het opnieuw een 
erg gezellige avond.
tekst: Veerle De Graeve  \ beeld: Gerlinde Schrijver

O p 18 november werden 
in een sfeervolle en goed 
gevulde zaal in Vorst 
maar liefst 6 gouden, 

57 zilveren en 103 
bronzen Ridders 
van de Weg in de 
bloemetjes gezet, 
onder de deskun-
dige leiding van 
Anne De Baetzelier en met de hulp 
van ex-hoogspringster Tia Hellebaut. 
Tussendoor werden de aanwezigen 
ook culinair verwend.

In zijn speech betrok algemeen direc-
teur Frank Van Nueten uitdrukkelijk 

ook alle werkgevers van de chauf-
feurs in zijn gelukwensen. “Voor veel 
transportfirma’s zijn de afgelopen 
jaren bijzonder zwaar geweest en is 

het nog altijd vechten om het hoofd 
boven water te houden. De vertroe-
belde situatie in Oekraïne komt daar 
nu bovenop en treft opnieuw heel wat 
van onze transporteurs. Ondanks dat 
alles maken jullie van veiligheid en 
preventie een speerpunt binnen jullie 

bedrijf en blijven jullie erin investe-
ren. Het is mede jullie verdienste dat 
ons verkeer weliswaar drukker, maar 
tegelijk ook veiliger wordt. Het vergt 

niet alleen veel alert-
heid en geduld op de 
weg, maar ook een 
gedegen en volgehou-
den vorming en bij-
scholing. Ik weet dat 

Europa op dat vlak bijzonder veel 
van jullie verwacht, maar ik ben  
ervan overtuigd dat het professiona-
lisme van onze chauffeurs het imago 
van de sector absoluut ten goede zal  
komen.” 

‘166 Ridders van de Weg in 2014:  
een absoluut record’

Wie:   Danny Gybels en Annemie
Ridder:   brons – “Ik heb veel geluk gehad op de baan”
Werkgever:  eigen bedrijf, Gydantra
Favoriete traject:  de Antwerpse haven
Favoriete truck:  Scania 
Ergernis:   knoeiers op de baan
Hobby:   skiën in Oostenrijk

Wie:   Robert Deschryver 
Ridder:   zilver – “De erkenning doet plezier”
Werkgever:  Transport Coudron - Gallant
Favoriete traject:  Duitsland
Favoriete truck:  Volvo 
Ergernis:   files
Hobby:   fotografie, dorpsleven en folklore in Dottignies

Wie:   Ludo Declercq
Ridder:   zilver – “Tof, maar eigenlijk rijd ik al zeker  
  15 jaar schadevrij”
Werkgever:  Transport Coudron - Gallant
Favoriete traject:  regio Antwerpen
Favoriete truck:  MAN 
Ergernis:   lange dagen
Hobby:   zwemmen, fietsen en valschermspringen  
  (grappen de collega’s)

Wie:   René Coenegrachts  
  en Françoise
Ridder:   goud - “Een mooie  
  erkenning, nu op   
  naar 20 schadevrije jaren.”
Werkgever:  Vervoer Withofs
Favoriete traject:  Frankrijk
Favoriete truck:  Volvo 
Ergernis:   chauffeurs die je de pas  
  afsnijden
Hobby:   petanque, darts, fietsen, DJ

Wie:   Patrick Andries
Ridder:   brons – “Dit heb ik zelf  
  afgedwongen”
Werkgever:  Vervoer Van Dievel
Favoriete traject:  Laakdal - Keulen
Favoriete truck:  Volvo 
Ergernis:   agressieve chauffeurs
Hobby:   passief voetbal:  
  fan van KV Mechelen
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Wie:   Jean-Pierre Mees
Ridder:   brons – “Goed gedaan van ons!”
Werkgever:  Vervoer Van Dievel
Favoriete traject:  Duitsland-Frankrijk
Favoriete truck:  DAF 
Ergernis:   mensen die niet weten hoe ze  
  hun job moeten doen met  
  hun vrachtwagen
Hobby:   lezen, formule I

Wie:   Francis Willems
Ridder:   brons
Werkgever:  Vervoer Van Dievel
Favoriete traject:  in de fabriek van Procter & Gamble  
  in Mechelen
Favoriete truck:  DAF 
Ergernis:   chauffeurs die te weinig afstand  
  houden
Hobby:   fietsen, zwemmen

Wie:   Kenneth Boonen
Ridder:   brons – “Een persoonlijke  
  overwinning”
Werkgever:  Vervoer Van Dievel
Favoriete traject:  Mechelen - Luxemburg
Favoriete truck:  Scania 
Ergernis:   vrachtwagens die inhalen als  
  het regent
Hobby:   voetbal bij Leest United, lopen,  
  fietsen
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Tussen de feestelijkheden door dook een ietwat 
vreemde snuiter met een dienwagentje op, die het 
gouden ereteken claimde voor tien jaar schadevrij 
vrachtvervoer… op evenementen in een restaurant.
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Vanaf volgend jaar zal TVM ook 
personenwagens verzekeren. “Onze package 
voor bedrijfswagens maakt het aanbod van 
TVM compleet”, zegt commercieel directeur 
Jan van Waterschoot.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Filip Van Loock

Opteert ze voor een hersteller uit de 
erkende, nationaal verspreide netwer-
ken van ASN en Care, dan geniet ze een 
aantal voordelen, namelijk:
•  een lagere vrijstelling (- 150 euro);
•  een vervangwagen tijdens de volle-

dige duur van de 
herstelling;

•  garanties inzake 
de kwaliteit van 
de herstelling;

•  ophaling en reini-
ging van de kapotte auto.

Extra dekkingen en services
Vanuit de package-filosofie vult TVM 
haar bedrijfswagenverzekering aan 
met een aantal extra’s, die de klant 
modulair aan zijn basispakket kan 
toevoegen. Philip Meys: “Bovenop de 
BA en cascoverzekering – mogelijk in 
aangenomen waarde of in werkelijke 
waarde – garandeert de package bij-
stand na een ongeval in België en het 
Groot-Hertogdom Luxemburg en tot 
30 kilometer voorbij de landsgrenzen. 
De klant kan ervoor kiezen om deze 

binnen de transportsector en we wil-
len die filosofie doortrekken naar de 
bedrijfswagens. De klanten krijgen 
van ons bijvoorbeeld een preventiewij-
zer met praktische tips om schade te 
voorkomen en instructies om te volgen 

bij een schade.”

Echt 
serviceproduct
Maar zitten make-
laars in België wel 

te wachten op een nieuwe aanbieder? 
Jan van Waterschoot is ervan over-
tuigd. “Eerlijk? De makelaars met 
wie we in België goed samenwerken, 
staan als het ware te popelen om onze 
Package bedrijfswagens aan hun klan-
ten te kunnen aanbieden. Ze kennen 
onze kwaliteiten en zijn al een tijdje 
vragende partij om onze persoonlijke 
service, deskundigheid en betrok-
kenheid ook voor de bedrijfswagens 
te kunnen inzetten. In die zin is de 
Package bedrijfswagens een echt ser-
viceproduct.” 

TVM breidt aanbod uit

Voortaan worden  
ook bedrijfswagens 
verzekerd 

“T        VM is al jaren dé spe-
cialist in transport-
verzekeringen. In ons 
aanbod zitten verze-

keringen voor  burgerlijke aanspra-
kelijkheid, casco, CMR, CTA (con-
tainer- en traileraansprakelijkheid), 
BA onderneming, arbeidsongevallen, 
werkmaterieel, bijstand en rechtsbij-
stand. Hiermee verzekeren we alles 
wat rolt en bolt binnen transport- en 
andere bedrijven, evenals hun men-
selijk kapitaal. We kunnen bedrijven 
volledig servicen. Als sluitstuk ver-
zekeren we voortaan dus ook de be-
drijfswagens van onze klanten én van 
bedrijven die nu nog geen klant zijn. 
We verruimen hiermee onze scope en 
richten ons op kmo’s met minstens 
vijf voertuigen en bedrijven met een 
uitgebreider wagenpark.  Leasevloten 
en particuliere voertuigen komen niet 
in aanmerking, tenzij die privéwagens 
gekoppeld zijn aan een vrachtwagen-
vloot. Dan nemen we ze graag mee 
op in onze portefeuille.” Vanuit ons 
vlootbeheer is dit een logische stap, 

zegt ook Philip Meys, senior produc-
tiebeheerder. “In Nederland is de auto-
motive-verzekering van TVM al goed 
ingeburgerd. Ze staat er voor een be-
hoorlijke omzet.”

Forfaitaire tarieven
De verzekering voor bedrijfswagens 
past in het package-concept van TVM. 
Voor vloten van vijf bedrijfswagens 
en meer geldt een forfaitair tarief 
in burgerlijke aansprakelijkheid en 
casco. Ook voor kleinere vloten han-
teert TVM een forfait, dat op basis 
van de bonus-malus gepersonaliseerd 
kan worden en zich bijvoorbeeld kan 
vertalen in een premiekorting. Jonge 
chauffeurs binnen een vloot genieten 
ook het voordelige forfaittarief; voor 
hen is wel een verhoogde vrijstelling 
van toepassing.

Lagere vrijstelling via erkende 
hersteller
Een onderneming die haar bedrijfs-
wagens bij TVM verzekert, kan kiezen 
waar ze haar voertuigen laat herstellen. 

bijstandsformule uit te breiden naar 
een formule met pechverhelping in 
heel Europa. TVM doet voor de bij-
standsverlening een beroep op een 
gerenommeerde bijstandsverlener 
die met een betrouwbaar netwerk van 

eigen wegenwachters werkt.” 
De package kan verder aangevuld wor-
den met een rechtsbijstandverzekering 
en een dekking voor de bestuurder. 
Daarin heeft de klant de keuze tussen 
een formule met forfaitaire vergoedin-
gen en een formule met schadevergoe-
dingen volgens gemeen recht.

Preventie-aandacht voor 
bedrijfswagens
Veiligheid en preventie zijn sinds jaar 
en dag het stokpaardje van TVM. Jan 
van Waterschoot: “Onze aanpak daar-
omtrent staat hoog aangeschreven 

‘Package bedrijfswagens maakt  
het aanbod van TVM compleet’

Jan van Waterschoot:  
“De makelaars kennen onze service  

en deskundigheid.  
Ze staan te popelen om die ook  

voor de verzekering van  
bedrijfswagens te kunnen inzetten”

Philip Meys: “We bieden onze 
bedrijfswagenverzekering 
aan als een package dat ook 
een aantal extra’s bevat”

Vervoer  
Rekening Derden

(transportondernemingen)

Vervoer  
Eigen Rekening

Werkmaterieel

Bedrijfswagen

Onze doelgroepen



Onlangs stelde Google een zelfrijdende auto voor. Ook 
auto- en vrachtwagenconstructeurs staan al een heel 
eind met de ontwikkeling van onbemande voertuigen.  
De kans is dus groot dat we over pakweg tien jaar 
onbemande vrachtwagens in het verkeer zullen zien. Maar 
eerst moeten er nog wat struikelblokken weggewerkt 
worden …
tekst: Davy Verbeeck \ beeld: Daimler Benz en Bert Wieringa 

Onbemande  
vrachtwagens komen eraan

O         m onbemande auto’s 
en vrachtwagens in het 
verkeer te brengen, wordt 
vaak voortgebouwd op 

het principe van de zgn. ‘road train’. 
Die bestaat uit een leidende (vracht)
wagen met een colonne voertuigen 
daarachter. Via draadloze technologie, 
camera’s en radar communiceren de 
voertuigen met elkaar. Zo volgen de 
achterliggende voertuigen perfect 
het spoor van de leidende wagen. 
De afstand tussen de voertuigen is 
bijzonder klein, maar de computers 
reageren pijlsnel. Als het eerste voertuig 
remt, doen alle andere wagens dat op 
hetzelfde moment. 
Maar ook met autonome voertuigen 
wordt geëxperimenteerd, onder meer 
door Mercedes-Benz dat verwacht 
tegen 2025 een 40-tonner met 
automatische piloot – het Highway 
Pilot-systeem – de snelweg op te 
kunnen sturen.

Interessant verdienmodel
Specialisten zien het grootste verdien-
model van de road train – ook wel het 
coöperatief rijden genoemd – en van 
autonome voertuigen in de logistiek 
(vrachtwagens en bussen). Het zou 
kunnen leiden tot een verbeterde 

mobiliteit en een kleinere impact op 
het milieu. Verwacht wordt namelijk 
dat een efficiënter brandstofgebruik 
een besparing tussen 10 en 20 procent 
zou kunnen opleveren. Niet alleen 
voor het milieu, maar ook voor vlootei-
genaars is zo’n besparing natuurlijk erg 
interessant. De road train zou boven-
dien een positieve impact hebben op 
de verkeersveiligheid: menselijke fou-
ten door vermoeidheid en onoplet-
tendheid worden immers uitgesloten. 

Praktische bezwaren
De toekomst lijkt veelbelovend, maar 
er zijn nog wat obstakels. Eerst en 
vooral is de technologie nog niet zo 
ver gevorderd dat passagiers van onbe-
mande voertuigen relax hun krant 
kunnen lezen. Het is vandaag nog 
altijd de bedoeling dat de chauffeur de 
bewegingen van het voertuig opvolgt. 
In geval van problemen kan de berijder 
ingrijpen. Sommige problemen zijn 
heel praktisch van aard. Hoe neem 
je een rotonde met een hele colonne 
voertuigen zonder problemen voor de 
rest van het verkeer te veroorzaken? En 
wat als een automobilist een afrit wil 
nemen, maar die versperd wordt door 
een dichte rij onbemande vrachtwa-
gens? Verder is er ook nog werk aan de 
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Daimler Benz: “Het beroep van vrachtwagenchauffeur 
wordt gevarieerder, minder belastend en attractiever”

winkel om de systemen in alle omstan-
digheden 100 procent verkeersveilig 
te maken, ook bij regen en sneeuwval 
bijvoorbeeld.

Wetgeving ontbreekt
Nog een heikel punt is de wetgeving. 
De Amerikaanse staat Californië, de 
thuisbasis van Google, heeft zijn wet-
geving aangepast met het oog op de 
onbemande voer-
tuigen. Zo moeten 
testrijders over een 
licentie beschikken 
en is ook een manu-
ele besturingsmo-
gelijkheid in de voertuigen verplicht. 
Ten slotte dienen bouwers van onbe-
mande voertuigen incidentrapporten 
op te stellen en moeten ze een verze-
kering onderschrijven voor schade tot 
vijf miljoen dollar. Californië wil heel 
binnenkort ook regels vastleggen voor 
gewone bestuurders die in een zelfrij-
dende auto willen rijden. 
De Californische wetgeving is streng, 
maar ze opent tenminste mogelijk-
heden. In België daarentegen zijn 
testritten op de openbare weg nog 
niet toegelaten. Volgens de Belgische 
wegcode moet de bestuurder van 
een voertuig immers te allen tijde de 

controle erover hebben. In Nederland 
staat men al verder. Daar wil minis-
ter van Infrastructuur de wetgeving 
binnenkort aanpassen. Volgens de 
Belgische automobielindustrie dreigt 
ons land dan ook achterop te geraken. 
In België vormt de bevoegdheidsverde-
ling tussen de federale staat en de drie 
gewesten een bijkomende moeilijk-
heid. De technische goedkeuring van 

de voertuigen is een federale materie, 
het gebruik van de wegen is een gewes-
telijke bevoegdheid. 

Wie is aansprakelijk?
Een ander aandachtspunt is de aan-
sprakelijkheid voor schade. Wie is er 
aansprakelijk wanneer één of meer-
dere voertuigen uit de colonne betrok-
ken raken in een ongeval? Eén van de 
mogelijke zwakke punten is het com-
municatieverkeer tussen het leidende 
voertuig en de colonne. Wat als die 
communicatie wegvalt? Een noodstop 
zou kunnen helpen, maar als een vals 
alarm telkens leidt tot een noodstop, 

dan worden de voordelen van onbe-
mand transport snel teniet gedaan. 
“Denk ook aan het scenario waarbij de 
berijder in slaap valt en er een onge-
luk gebeurt? Wie is er aansprakelijk?”, 
vraagt gedragswetenschapper James 
Anderson zich af. 
Alberto Broggi, professor computer 
engineering van de universiteit van 
Parma, is een autoriteit in dit domein. 
Hij stelt dat de onbemande auto al veel 
dichterbij is dan we wel eens denken. 
Toch vraagt hij ook aandacht voor 
ethische kwesties. “Stel, een onbe-
mand voertuig met een man erin rijdt 
naast een afgrond. Plots steken drie 
kinderen de weg over. Op dat moment 
zal het voertuig moeten kiezen tussen 
in de afgrond rijden of de drie kinderen 
omverrijden. Dit is geen evidente case. 
Het lijkt logischer dat er slechts één 
dode valt in plaats van drie. Maar de 
eigenaar van het onbemande voertuig 
denkt daar wellicht anders over. Hoe 
de onbemande wagen geprogram-
meerd wordt, is hierbij cruciaal. Daar 
moet grondig over nagedacht worden.”

Wie is aansprakelijk?
Alle constructeurs die momenteel 
bezig zijn met de ontwikkeling van 
onbemande vrachtwagens hameren 
erop dat de rol van de chauffeur niet 
is uitgespeeld. Maar zijn taak zal wel 
veranderen, meent Daimler Benz. Het 
beroep van vrachtwagenchauffeur zal 
volgens de constructeur “gevarieerder, 
minder belastend en attractiever wor-

den. De chauf-
feur wordt een 
transportmana-
ger: hij beslist 
zelf wanneer hij 
het rijden aan 

de techniek overlaat. Intussen kan hij 
administratie afwerken, een parkeer-
plaats reserveren, een telefoontje ple-
gen, etc. Maar de trucker kan ook op 
elk moment het stuur opnieuw over-
nemen.” Soms zal hij dat ook effectief 
moeten doen, want de Highway Pilot 
kan nog niet alles. Als hij moet inhalen 
of een afrit nemen bijvoorbeeld, geeft 
de truck een signaal en start een count-
down om de hulp van de chauffeur in 
te schakelen.
Ze zijn er dus nog niet, de onbemande 
vrachtwagens, maar ze komen er vast 
en zeker. Wie weet al binnen 5 à 10 
jaar…  
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‘Onbemand transport kan  
een brandstofbesparing tot 20% opleveren’
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ROAD
ON THE

Filip Van Loock is als zelfstandig fotograaf  
vaak voor TVM op de baan. Zijn ‘moment de 
gloire’ was een foto van Obama in de Oval  
Office.

Grote kranen en machines aan het werk  
blijven tot de verbeelding spreken. Ook als  
men de jongensdromen al lang ontgroeid is.

14 \ TVM ACTUEEL 17 



 

Het viskraam van Bo De Nul (27) en Tom Heylen (32) is een trekpleister 
op de markten in de Brusselse rand. Het jonge koppel is dan ook erg 
gedreven en heeft een klare kijk op de moderne marktkramer. Hun 
marktwagen weerspiegelt hun filosofie en is tegelijk hun grote trots. 
Naast zoontje Cis natuurlijk…
tekst: Veerle De Graeve  \ beeld: Filip Van Loock 

De overgrootouders van Bo 
De Nul waren vishande-
laars: ze stonden op mark-
ten, verkochten aan huis en 

hadden een viswinkel en een groot-
handel. In de loop der jaren raakte het 
visimperium verspreid over de familie 
en groeide het verder uit. Zo is Bo’s oom 
de eigenaar van de bekende groothan-
delaar Quisquater en doen haar vader 
en zus samen de Waaslandse markten 
aan. Bo heeft even getwijfeld of ze in de 
voetsporen van haar familie zou tre-
den, maar toen ze haar vriend Tom 
leerde kennen, haalde die haar over 
de streep. “Tom was aan het werk als 
vastgoedmakelaar, maar zijn moeder 
had altijd een eigen kaas- en charcu-

aloud familierecept aangevuld met  
een persoonlijke touch, de presenta-
tie van de vis in de toog, de verpak-
king, enz. Elk detail moet kloppen. 
Tom bekommert zich om de techni-
sche kant van de zaak: hij bestuurt 
de marktwagen en maakt die hele-
maal klaar. Zodra de klanten er zijn, 
fileert en verkoopt hij hen de verse vis,  
terwijl Bo zich meer bezighoudt met 
de bereidingen. Zo doen ze elke week-
dag samen de markt aan in Zaventem, 
Asse, Evere, Overijse en Hoeilaart. Het 
duurde even voor de marktbezoekers 
hen het vertrouwen schonken. Maar 
nadat gebleken was dat ‘die twee 
snotneuzen’ echt wel iets van vis af-
wisten, bouwden Bo en Tom gestaag 
een trouw publiek uit. “Toen we na de 
geboorte van ons zoontje Cis besloten 
om niet langer op de zaterdagmarkt in 
Liedekerke te staan, volgden klanten 
ons zelfs tot in Asse om aan ons kraam 
vis te kopen.” 

Met dank aan Jeroen Meus
Hun zaak groeide snel en al gauw werd 
de kleine marktwagen ingeruild voor 
een nieuw, groter exemplaar. “Onze 
nieuwe wagen is volledig ingericht 
zoals wij dat wilden. Dat heeft ongeveer 
een jaar geduurd en evenveel gekost  
als de aankoop van een huis. Een vriend 
van ons, Tom Janssens van makelaar 
Van Dessel, raadde ons aan om ons  
viskraam goed te laten verzekeren. 
Onder marktkramers is het niet zo 
gebruikelijk om een marktwagen vol-
ledig in omnium te verzekeren, maar 
voor ons is het een hele geruststel-
ling te weten dat een eventueel totaal 
verlies niet het einde van onze zaak 
betekent.”
Het jonge, frisse en moderne design 
van de viswagen weerspiegelt perfect 
de visie van het jonge koppel, tot in de 
kleinste details. Want ze verkopen niet 
gewoon vis, er zit een duidelijk concept 
achter. Vis heeft nog altijd een wat 
oubollig en duur imago en daar willen 

teriewinkel gehad. Hij was opgegroeid 
tussen de klanten en eigenlijk wilde 
hij dolgraag zelfstandige worden.” Hij 
bleek ervoor in de wieg gelegd… “Leve-
ranciers uitkiezen, klanten bedienen, 
… Het was alsof hij nooit iets anders 
gedaan had. En zo is het dus allemaal 
begonnen”, vertelt Bo.  Sindsdien vor-
men ze een onafscheidelijk en per-
fect op elkaar afgestemd duo. “In het  
begin was het even zoeken en ontston-
den er al eens misverstanden over wie 
wat zou doen. Maar nu zijn de rollen 
duidelijk verdeeld.” Zij kent alle fines-
ses die een vishandelaar moet ken-
nen: de selectie van de leveranciers, de  
aankoop van de juiste vis op het juiste 
moment, de verse bereidingen volgens 

Bo en Tom op de markt 

Als een vis 
in het water

‘Als Jeroen 
Meus vis 
klaarmaakt, 
verkopen we 
de volgende 
dag tien kilo 
extra’

  

EEN DOORDEWEEKSE 
MARKTDAG BIJ BO EN TOM   

04u00 de groothandelaars leveren de verse vis.
04u15 Tom laadt de vis in de wagen en schikt  
 de toonbank.
05u30 zoontje Cis gaat naar de kinderopvang  
 en Bo en Tom vertrekken naar de markt  
 om de files op de Brusselse ring voor  
 te zijn.
06u30 Bo bereidt de salades en vult de   
 toonbank verder aan.
07u30 het viskraam gaat open.
12u30 de viswagen wordt volledig leeggemaakt  
 (ook al het ijs) en gepoetst.
14u30 Bo en Tom komen thuis en beginnen aan  
 de voorbereiding voor de volgende dag:  
 eieren en scampi’s koken, …   
 Daarna staan nog  de boekhouding,   
 het huishouden en zoontje Cis op  
 het programma.  

“Een vriend raadde ons aan om onze marktwagen goed  
te verzekeren. Zo hoeft een totaal verlies niet het einde 

van ons bedrijf te betekenen”
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Bo en Tom verandering in brengen. 
“Vis hoort thuis op het menu van elk 
gezin. Als je je laat inspireren door het 
seizoenaanbod hoeft vis ook helemaal 
niet zo duur te zijn. Wij volgen daarom 
heel bewust de visseizoenen en bieden 
veel Noordzeevis aan. Soms zetten we 
een onbekende vis in de kijker. Als je 
mensen een woordje uitleg geeft over 
de herkomst van de vis en hen er een 
paar goede bereidingstips bovenop 
doet, happen ze toe en zijn ze nadien 
erg enthousiast.”
Bo: “En als Jeroen Meus of Sofie 
Dumont een visbereiding hebben 
klaargemaakt, mogen we gerust de 
volgende dag tien kilo extra van die 
soort bestellen. Die gaan met gemak 
de deur uit. De kookprogramma’s leren 
mensen opnieuw koken met vis en dat 
is voor ons natuurlijk mooi meegeno-
men gratis publiciteit.”

Verse vis
Niet alleen seizoensgebonden, maar 
ook verse producten zijn een stok-
paardje van Bo en Tom. “Dat heb ik van 
mijn vader”, vertelt Bo. “Hij is perfecti-
onistisch als het op kwaliteit aankomt. 
Onze vis is dan ook meestal tegen de 
middag uitverkocht. In het begin von-
den klanten dat vervelend, nu beseffen 
ze dat ze daarmee altijd zeker zijn van 
dagverse vis.” Diepvriesvis komt er bij 
Bo en Tom niet in. “Daarvoor moeten 
de mensen maar naar de supermarkt… 
Wij weten exact waar onze vis vandaan 
komt en ook dat hij ten laatste 24 uur 
na de vangst in onze toonbank ligt.”

Blijven vernieuwen
Niet alleen seizoensgebonden, maar 
Het gaat hard voor Bo en Tom. Volgend 
jaar willen ze hun eerste personeelslid 
in dienst nemen. “En verder grijpen we 
elke kans die zich aandient. Sowieso 
zijn we ervan overtuigd dat vernieu-
wen de enige optie is om succesvol te 
blijven.” 
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Fons Michielsen 

Gouden Ridder 
in hogere 
sferen

Fons Michielsen wilde als kind altijd al twee 
dingen: brandweerman worden en piloot. 
Uiteindelijk werd hij vrachtwagenchauffeur 
en gaf hij die microbe door aan zijn dochter 
en zoon. En zijn kinderdromen? Ook die zijn 
uitgekomen… 
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Filip Van Loock 

W e ontmoeten Fons in 
de brandweerkazer-
ne van Rijkevorsel, 
waar hij onderofficier 

is. “Ik ben bij de brandweer gegaan om 
mensen te helpen. Dat geeft voldoe-
ning en ik beleef samen met mijn col-
lega’s veel leuke momenten. Zoals die 
keer dat er een oproep binnenliep om 
een eend en haar kuikentjes uit een 
sluis te redden. Dat lijkt simpeler dan 
het was: we leken wel kinderen die 
eendjes visten op de kermis… Maar ik 
heb bij de brandweer ook geleerd dat 
je niet iedereen kunt redden. Dan blijf 
je met vragen zitten en heb je het even 
moeilijk. Daar moet je door. In mijn 
25 jaar als vrijwillig brandweer ben ik 
trouwens al vaker 
opgeroepen voor 
verkeersongeval-
len dan voor bran-
den.”

“Kinderen, rijd voorzichtig”
De directe confrontatie met al dat 
ongevallenleed heeft een invloed gehad 
op zijn eigen rijstijl, daar is Fons van 
overtuigd. Hij is voorzichtiger gewor-
den, alerter ook. Het is geen toeval dat 
hij de afgelopen tien jaar onafgebro-
ken schadevrij gereden heeft en zich 
daarom sinds kort Gouden Ridder van 
de Weg mag noemen. “Ik heb al te veel 
ongevallen gezien en kom nog elke dag 
mensen tegen die rijden zonder na te 
denken. Daarom druk ik mijn kinde-
ren altijd op het hart om voorzichtig 
te zijn.” 
Zelf rijdt Fons al 34 jaar met de vracht-
wagen. De eerste tien jaar – toen de 
kinderen nog klein waren – door-
kruiste hij heel Europa. Daarna reed hij 
tien jaar voor een lokale Q8-verdeler, 
om daarna bij Schenk Tanktransport 
ook nog vijf jaar Q8 te rijden. “Toen ik 

daar wat op uitgekeken raakte, kon ik 
als ‘springer’ aan de slag. Ik vul de rit-
ten in van collega’s die ziek zijn of een 
probleem hebben aan hun tankwagen. 
Ik hou wel van dat flexibele regime 
waarin ik ’s avonds pas weet welke rit 
er de volgende dag op het programma 
staat. Bovendien hoef ik mijn vracht-
wagen met niemand te delen en dat 
vind ik fijn.”
Ook de zoon en dochter van Fons 
kwamen in de transportwereld terecht. 
“Mijn zoon Tom verzorgt interna-
tionaal containervervoer voor Loos 
Transport. Dochter Annelies stu-
deerde kinderzorg, maar liet al vanaf 
haar veertiende verstaan dat ze liever 
de baan op wou. Eerlijk gezegd heb ik 

eerst die boot wat afgehouden: destijds 
was een vrouw achter het stuur nog erg 
ongebruikelijk.” Maar de tijden zijn 
veranderd en ondertussen rijdt ook 
Annelies voor Schenk. Defensief rij-
gedrag zit haar blijkbaar in de genen, 
want ook zij werd eerder dit jaar gelau-
werd als Zilveren Ridder van de Weg. 
“Daar ben ik trots op. Ik ben ook blij 
voor mijn kinderen dat er de afgelopen 
jaren veel meer aandacht is voor veilig 
transport. Ik zou het niet zien zitten 
als zij, net als wij vroeger, vijftien à zes-
tien uren op de baan mochten zijn. Dat 
was onverantwoord en is gelukkig niet 
meer van deze tijd.” 
Anderzijds mist Fons wel de relaxte 
sfeer van weleer, toen er nog tijd was 
voor een koffietje met collega’s en toen 
wildvreemde chauffeurs zomaar stop-
ten om je te helpen als je een lekke band 
had. “Nu rijden ze je gewoon voorbij, 

want de tijdsdruk is te groot.” 

Veilig de lucht in
Als Fons de drukte van het heden-
daagse vrachtvervoer even achter zich 
wil laten, is het tijd voor zijn andere 
hobby: vliegen. “Samen met vijf vrien-
den heb ik een sportvliegtuig gekocht, 
een Tobago TB10. Daarmee vliegen 
we tot zo’n 12.000 voet of 3.600 meter 
hoog: ideaal om vanuit de lucht te zien 
waar ik in de week rijd.” Ook als hij het 
luchtruim kiest, heeft Fons oog voor 
veiligheid. “Een goede voorbereiding is 
minstens even belangrijk als de vlucht 
zelf.”
De herfst en de lente vindt Fons de 
mooiste seizoenen om te vliegen 

omdat de lucht 
dan het helderst 
is. Met zijn toe-
stel mag Fons 
niet ‘blind’ op 
zijn instrumen-

ten vliegen, maar moet hij altijd min-
stens vijf kilometer zicht hebben. Bij 
helder weer trekt hij er met zijn vrouw 
of de kleinzonen op uit om boven de 
Ardennen te vliegen, over de Schelde 
of over het Verdronken Land van 
Saeftinghe. Regelmatig staat er een 
meerdaagse trip met vliegvrienden 
gepland en dan vliegen ze samen naar 
Zweden of de Pyreneeën. Dat is echt 
teamwerk: iemand houdt de kaart in 
het oog, een ander verzorgt de com-
municatie  met de grond en de piloot 
bedient natuurlijk het toestel en zorgt 
ervoor dat het hoogte houdt. 
“Vliegen vraagt opperste concentratie 
– één uur vliegen is vergelijkbaar met 
4 uur autorijden – maar het is tegelijk 
heel ontspannend. En het uitzicht 
daarboven is veel mooier dan op de 
grond!” 

‘Eén uur vliegen vergt evenveel  
concentratie als vier uur autorijden’

“Vanuit de lucht zie ik de wegen waarop ik 
in de week met mijn vrachtwagen rijd”



ONDERWEG
BELG

‘De veiligheid  
 van mijn kinderen
 is het belangrijkste’

Olympisch kampioene Tia Hellebaut weet waarom ze voor 
haar Skoda Octavia gekozen heeft. “Met drie kinderen is 
het praktisch om een grote kofferruimte te hebben en op 
vakantie in Spanje huurden we toevallig dat type wagen. 
Ik vond het meteen een geweldige auto, die bovendien 
nog eens uiterst aangenaam rijdt.”  
tekst: Stefan Claus  \  beeld: DYOD

 

T ia Hellebaut lijkt cool in 
alle omstandigheden, 
maar dat geeft al eens 
een vertekend beeld. “Aan 

mijn lichaamstaal achter het stuur 
zal je zelden zien dat ik ongeduldig 
ben, maar mijn passagiers weten 
wel beter. Toch heb ik nog nooit 
zelf brokken gemaakt, dus zal dat 
best nog wel meevallen. Sinds ik 
kinderen heb, ben ik bovendien veel 
rustiger geworden in het verkeer”, 
steekt de meervoudig Belgisch en 
Europees kampioene van wal.  

Leren rijden aan tafel
“Mijn eerste rijles was best een vreemde 
ervaring. Van mijn papa kreeg ik aan 
tafel drie denkbeeldige pedalen en een 
versnellingspook om te oefenen, maar 
al gauw bleek dat het voor mij niet de 
beste manier was om te leren rijden. Ik 
zat dan ook al snel echt achter het stuur 
en had het autorijden vrijwel meteen 

onder de knie. De technische vaardig-
heden uit mijn sport waren beslist een 
voordeel. Bovendien rijd ik gewoon 
ook heel graag met de auto. Maar zet 
me niet op de passagiersstoel want dat 
vind ik saai.” 

Hekel aan files
In het verkeer stoort Tia zich aan twee 
zaken: aan mensen die een loopje 
nemen met de snelheidsaanduidingen 
en aan files. “Vroeger kon je je klok 
nog gelijkzetten op de files: je had een 
ochtend- en een avondspits. Nu kan je 
op het even welk moment van de dag 
vastzitten in het verkeer. Dan neem ik 
nog liever de eerste afrit om vervolgens 
een hele omweg binnendoor te maken. 
Vooral het feit dat ik als gevolg van een 
file te laat zou zijn op een afspraak 
maakt me nerveus. Langzamerhand 
begin ik wel te berusten in mijn file-
lot, omdat je in België nu eenmaal niet 
anders kan. 

Daarnaast stoor ik mij op de baan aan 
mensen die het niet zo nauw nemen 
met de snelheidsaanduidingen, maar 
dan eerder mensen die vijftig rijden 
waar ze zeventig mogen. Natuurlijk 
begrijp ik dat oudere mensen iets voor-
zichtiger zijn. Alles in het verkeer komt 
snel op hen af, maar ik zou dan niet 
om half negen in de wagen stappen om 
boodschappen te gaan doen.”

Veiligheid op één
Veiligheid is voor Tia wel een speerpunt 
in het verkeer. “Zeker nu ik zelf mama 
ben, houdt me dat bezig. Onlangs 
kreeg ik nog een fikse boete omdat ik 
door het rood reed. Ik vreesde immers 
dat de wagen achter mij niet tijdig zou 
kunnen remmen. Aangezien hij zo kort 
achter mij reed, heb ik het zekere voor 
het onzekere genomen en ben toch 
maar doorgereden. Van die boete ben 
ik nog steeds niet goed, maar de veilig-

heid van mijn kinderen en mezelf was 
natuurlijk het allerbelangrijkste.”  

Geef mij maar een…
Een droomwagen heeft ze niet echt, 
maar tegen een BMW X6 zou Tia 
geen neen zeggen. “Een wagen moet 
voor mij vooral praktisch zijn, al is 
dat misschien iets typisch vrouwelijks. 
Mijn man heeft ooit met een BMW X6 
gereden en dat beviel me wel. Maar in 
kleine dorpskernen of in stadscentra 
is het niet zo gemakkelijk. Ook een 
Landrover vind ik een aangename 
wagen, te meer omdat je dan iets hoger 
zit. Los van mijn droomwagen is er 
beslist een ding dat ik niet zou kunnen 
missen in mijn wagen en dat is een gps. 
De mijne geeft soms de meest bizarre 
routes aan, maar ik volg ze blindelings. 
Dat ben ik tenminste zeker dat ik op 
mijn bestemming aankom.” 
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Sinds ik kinderen heb, ben ik rustiger in het verkeer

BIO
 
•   Geboren op 16 februari 1978
•  Europees kampioene hoogspringen  

in Göteborg (2006)
•  Europees kampioene hoogspringen indoor  

in Birmingham (2007)
•  Belgisch recordhoudster hoogspringen  

(2,05 meter)
•  Wereldkampioene vijfkamp indoor  

in Valencia (2008)
•  Olympisch kampioene in Peking (2008)
•  Sportvrouw en Sportpersoonlijkheid  

van het jaar (2008)

‘Zo langzamerhand 
berust ik in mijn 
filelot’
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TVM had de afgelopen jaren een sterke 
reputatie als sportsponsor. Nu gooit onze 
maatschappij haar sponsoractiviteiten over 
een andere boeg: de klemtoon ligt voortaan op 
het veiliger maken van het vrachttransport. 
Deze doelstelling leunt perfect aan bij de core 
business van TVM.
tekst: Jaap Stalenburg, bewerkt door Davy Verbeeck \ beeld: Gerlinde Schrijver

Nieuw sponsoringbeleid

Focus op 
veiliger  

vrachttransport 

Als sponsor van een bijzonder 
succesvol schaatsteam 
en een professionele 
wielerploeg bouwde TVM de 

afgelopen jaren veel naambekendheid 
op. Sport bekleedt nu eenmaal een 
prominente plaats in de samenleving 
en vervult ook een sociale functie. Op 
die manier heeft de sportsponsoring 
TVM veel gegeven. “We wilden 
met sponsoring vanaf de eerste dag 
‘emotie in de verzekeringspolis’ 
brengen”, zegt CEO Arjan Bos. “Deze 
doelstelling is ruimschoots gehaald. 
Het merk TVM is een begrip binnen 
transportverzekeringen geworden.” 
Maar hierbij stopt het niet. Integendeel, 
het is tijd voor iets nieuws. TVM wil 
voortaan haar sponsorinvesteringen 
nog meer linken aan een 
maatschappelijk project. “In deze tijd 
ziet TVM dat de verantwoordelijkheid 
van een bedrijf zich niet meer net als 
vroeger beperkt tot de medewerkers, 
klanten en aandeelhouders. Ook de 

omgeving waarin een bedrijf opereert, 
wordt steeds meer van belang.”
Daarom wil TVM de komende jaren 
het vrachttransport over de weg en het 
water (in Nederland verzekert TVM 
ook de binnenvaart) veiliger maken. 
De doelstelling is tegelijk ambitieus 
en zeer transparant: België en 
Nederland moeten hun goede positie 
in transportveiligheid nog versterken 
en zo tot de veiligste landen in Europa 
gaan behoren. 

Grote ambities
“België en Nederland staan in Europa 
inderdaad al aan de top als het gaat 
om transportveiligheid en die positie 
willen we gaan versterken”, zegt Arjan 
Bos. “Het doel is dat vervoerders die 
bij TVM verzekerd zijn tot de veiligste 
van Europa gaan behoren. Deze ambi-
tieuze doelstelling gaan we omzetten 
in concrete daden. Samen met ken-
niscentra, politiek, maar vooral ook 
met chauffeurs en zakelijke relaties 

TVM is momenteel druk 
bezig om een enorme 
stroom suggesties, 
plannen en ideeën voor 
de veiligheidscampagne 
te verwerken tot 
concrete acties. Er zijn 
drie aandachtsgebieden 
geformuleerd op 
het gebied van 
transportveiligheid:

• Veilig gedrag: 
beïnvloeding van 
gedrag en creëren van 
bewustwording bij 
chauffeurs, management 
en andere weggebruikers.
• Persoonlijke veiligheid: 
veiligheid van chauffeurs 
en andere medewerkers 
tijdens het vervoeren van 
goederen.
• Veiligheid rondom het 
materieel: de (vracht)auto 
en (be)lading.

Arjan Bos: “We willen dat vervoerders die bij TVM 
verzekerd zijn tot de veiligste van Europa gaan behoren”

‘Belgische 
vrachtwagens 
worden beter 
onderhouden dan 
personenwagens’

willen wij van veiligheid een speerpunt 
maken, om zo samen bij te dragen tot 
een veiligere samenleving. Het moet de 
komende maanden duidelijk worden 
hoe we onze plannen verder concreet 
gaan invullen. We merken al dat chauf-
feurs vooral gedragsbeïnvloeding als 
iets belangrijks zien. Ook zij ergeren 
zich bijvoorbeeld aan die collega’s en 
bestuurders van personenwagens die 
onderweg vooral met hun gsm bezig 
zijn.” 
TVM streeft niet alleen naar veiliger 
gedrag bij de chauffeurs, maar ook 
naar de beveiliging van ladingen. “We 
gaan nog meer onze kennis delen, 
onderzoek doen en trainingen, tools 
en advies aanbieden aan onze klanten 
om de veiligheid van de mens, de auto 
en de lading te verbeteren.”

Naar een positiever imago
De transportsector heeft niet altijd een 
geweldig imago als het over veiligheid 
gaat. Arjan Bos vindt dat onterecht. “Ik 

verzet mij tegen dat negatieve beeld. 
Natuurlijk zijn er wel eens incidenten 
onderweg. Files door pech met vracht-
wagens bijvoorbeeld, maar incidenten 
mogen niet de toon gaan zetten. Meer 
dan 90% van het materieel en de chauf-
feurs in België en Nederland voldoen 
aan de allerhoogste eisen. Als je naar 
de cijfers kijkt, worden Belgische 
en Nederlandse vrachtwagens beter 
onderhouden dan personenwagens. 
Onze chauffeurs zijn goed opgeleid en 
specialisten op de weg. Ook dat zal de 
komende jaren onze boodschap zijn. 
Een positief imago is meer dan ooit 
cruciaal. De vervoerders in België en 
Nederland staan de komende jaren 
immers voor enorme uitdagingen en 
zullen de concurrentieslag met de 
lagelonenlanden vooral kunnen gaan 
beslissen op kwaliteit, veiligheid en 
specialisatie.” 



Code 95:  
verwarring troef

De ‘code 95’ moet vanaf 2016 op het rijbewijs van vrachtwagenchauf-
feurs staan. Vrijstellingen zijn mogelijk, maar door de verwarring 
daaromtrent riskeren bepaalde truckers binnenkort zonder geldig 
rijbewijs rond te rijden.  
tekst: Veerle De Graeve  \  beeld: Filip Van Loock 

E uropa zet zwaar in op ver-
keersveiligheid en op de vei-
ligheid van het vrachtvervoer 
in het bijzonder. Men streeft 

onder meer naar een beter opleidings-
niveau van de vrachtwagenchauf-
feurs. Ook nadat zij hun rijbewijs 
behaald hebben, moeten ze zich gedu-
rende heel hun verdere loopbaan blij-
ven bijscholen. Concreet: elke vijf jaar 
zijn ze verplicht om 35 uren opleiding 
te volgen. Als bewijs van hun vakbe-
kwaamheid krijgen de chauffeurs voor 
vijf jaar de code 95 op hun rijbewijs. Na 
die vijf jaren moet de code vernieuwd 
worden.
“Nadat ons land twee jaar uitstel 
kreeg, gaat de verplichting in op 9 
september 2016”, zegt Geert Frans van 
GC Advice. “Op zich is de regelgeving 
duidelijk, ware het niet dat Europa 

een aantal uitzonderingen toelaat. 
Voor sommige types van transport is 
geen code 95 nodig. De uitzonderin-
gen die Europa oplegt – en die België 
overneemt – worden momenteel op 
verschillende manieren geïnterpre-
teerd en dat zorgt voor grote rechts-
onzekerheid voor chauffeurs en hun 
werkgevers. Als  een chauffeur bij een 
ongeval geen code 95 op zijn rijbewijs 
heeft staan, dan dreigt de discussie 
voor de rechter gevoerd te worden: 
Was de chauffeur op het moment van 
het ongeval in het bezit van een geldig 
rijbewijs of niet? En zo niet, beging hij 
dan een zware fout of niet?’ Het zal aan 
de rechter zijn om geval per geval te 
beoordelen. Maar we weten allemaal 
dat justitie over het algemeen zwaar 
tilt aan alles wat de verkeersveiligheid 
kan schaden.”

De regels lijken duidelijk, maar toch 
duikt hier en daar twijfel op. “Als je 
een paard vervoert om aan een jum-
pingwedstrijd deel te nemen, is dat 
dan nog zuiver niet-commercieel en 
privatief? Als je een machine vervoert 
waarmee niet jij maar je collega aan 
het werk gaat, geldt uitzondering 6 
dan of niet? Als een groepje ouders 
onbezoldigd met de schoolbus rijdt, 
is dat dan niet-commercieel en privé? 
Zelfs de bevoegde instanties geraken 
er niet uit, laat staan dat een bedrijf 
altijd goed weet of zijn chauffeurs al 
dan niet in het bezit moeten zijn van 
een rijbewijs met code 95.”
Daarom geven Geert Frans en Bruno 
Nijs, senior preventieadviseur van 
TVM Belgium, één advies: als je twij-
felt, volg dan gewoon de opleiding! “Zo 
ben je als chauffeur of als bedrijf in alle 
mogelijke situaties in orde, ook met 
het oog op de toekomst. Eigenlijk zou 
bijscholing de normaalste zaak van de 
wereld moeten zijn voor iedereen die 
ooit achter het stuur van een vracht-
wagen plaatsneemt. Want net als bij 
andere beroepen is ook de transport-
sector voortdurend in verandering: 
aanpassingen in de wegcode, nieuwe 
voertuigtechnieken, etc. Bijscholing 
is bovendien nog nooit nadelig ge-
bleken. Integendeel, het is een toe-
komstgerichte investering voor elk 
(transport)bedrijf, zeker als je opti-
maal gebruik weet te maken van de 
bestaande subsidies.”
Nu al kunnen chauffeurs een oplei-
ding volgen die aansluit bij hun job. 
Al zou Geert Frans het aanbod – naar 
Nederlands voorbeeld – graag nog wat 
uitgebreider en specifieker zien. “Vuil-
nis ophalen is niet hetzelfde als inter-
nationaal transport. En een opleiding 
over ladingzekering is sowieso minder 
interessant voor chauffeurs die met 
een tankwagen rondrijden. We wer-
ken eraan om nog meer opleidings-
modules erkend te krijgen.” 
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Met zijn firma GC 
Advice geeft Geert Frans 
opleidingen in het kader 
van de permanente vorming 
en adviseert hij bedrijven 
over de vakbekwaamheid 
van chauffeurs.

De uitzonderingen op  
de regel
De door Europa opgelegde 
vakbekwaamheid is in België 
niet van toepassing op:
1.  voertuigen met een toegela-

ten maximumsnelheid van  
45 km per uur;

2. voertuigen in gebruik bij of 
onder controle van de strijd-
krachten, de burgerbescher-
ming (civiele bescherming), 
de brandweer en diensten 
verantwoordelijk voor de 
handhaving van de openbare 
orde;

3. voertuigen die op de weg 
worden getest in verband 
met reparaties, technische 
verbeteringen, onderhoud, 
en nieuwe of omgebouwde 
voertuigen die nog niet in het 
verkeer zijn gebracht;

4. voertuigen die worden 
gebruikt bij reddingsopera-
ties en  noodtoestanden;

5. voertuigen die worden 
gebruikt voor niet-commer-
cieel goederenvervoer voor 
privédoeleinden;

6. voertuigen of combinaties 
van voertuigen voor vervoer 
van materiaal, apparatuur of 
machines die de  bestuurder 
voor zijn werk nodig heeft 
en op voorwaarde dat dit 
vervoer niet de voornaamste 
activiteit van de bestuurder 
is. 



OPLEIDINGSMODULES IN HET KADER VAN 
PERMANENTE BIJSCHOLING

•  Vrachtdocumenten; rij- en rusttijden
•  Wat bij ongeval, ongevalsaangifte; rij- en 

rusttijden
•  Wat bij ongeval, ongevalsaangifte; 

documenten
•  Wegcode en Europees aanrijdingformulier
•  Ladingzekering
•  Lading vastmaken en vervoeren
•  Lastverdeling
•  Gedrag bij ongevallen; EHBO en 

aanrijdingsformulier
•  Veiligheid en gezondheid
•  Voertuigbrand, ongeval hoe reageren en EHBO
•  Rij- en rusttijden en het gebruik van de 

tachograaf
•  Klantvriendelijkheid en communicatie
•  Economisch rijden 
•  Defensief rijden, veilig rijden en beladen 

Nu al kunnen chauffeurs een opleiding 
volgen die aansluit bij hun job. Al zou 

Geert Frans het 
aanbod – naar 
Nederlands voor-
beeld – graag nog 
wat uitgebreider 
en specifieker 

zien. “Vuilnis ophalen is niet hetzelfde 
als internationaal transport. En een 
opleiding over ladingzekering is so-
wieso minder interessant voor chauf-
feurs die met een tankwagen rondrij-
den. We werken eraan om nog meer 
opleidingsmodules erkend te krijgen.”

In het buitenland
In onze buurlanden gelden vaak nog 
andere vrijstellingen, wat de situatie 
natuurlijk alleen maar complexer 
maakt. “In Nederland – waar de 
verplichting ook in 2016 ingaat – zijn de 
chauffeurs met het minste rijervaring 

Contact
Laat uw makelaar
met ons contact  
opnemen

Peter Luyckx
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant 
tel. +32 (0)478 40 42 32 
p.luyckx@tvm.be

Fred Dralans
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Henegouwen,  
Waals-Brabant, Namen, 
Luxemburg, Luik, Brussel,  
Groot Hertogdom Luxemburg 
tel. +32 (0)475 49 82 22 
f.dralans@tvm.be

Jan van Waterschoot
Commercieel directeur 
tel. +32 (0)476 72 90 64  
j.vanwaterschoot@tvm.be 

Johan Caestecker
Commercieel aanspreekpunt  
voor de regio West- en  
Oost-Vlaanderen 
tel. +32 (0)478 26 38 52  
j.caestecker@tvm.be  

Bruno Nijs
Senior adviseur preventie en 
risicobeheer 
tel. +32 (0)475 80 40 31 
b.nijs@tvm.be   

Ongeval of ziekte onderweg

TVM Schade-Alarmnummer
+32 (0)78 151 163
Bij ongeval/schade aan vrachtauto en/of lading 
en bij diefstal en inbraakschade in het binnen- en 
buitenland.

De regels lijken duidelijk, maar toch 
duikt hier en daar twijfel op. “Als je 
een paard ver-
voert om aan een 
jumpingwedstrijd 
deel te nemen, is 
dat dan nog zuiver 
niet-commercieel 
en privatief? Als je een machine ver-
voert waarmee niet jij maar je collega 
aan het werk gaat, geldt uitzondering 
6 dan of niet? Als een groepje ouders 
onbezoldigd met de schoolbus rijdt, 
is dat dan niet-commercieel en privé? 
Zelfs de bevoegde instanties geraken 
er niet uit, laat staan dat een bedrijf 
altijd goed weet of zijn chauffeurs al 
dan niet in het bezit moeten zijn van 
een rijbewijs met code 95.”
Daarom geven Geert Frans en Bruno 
Nijs, senior preventieadviseur van 
TVM Belgium, één advies: als je twij-
felt, volg dan gewoon de opleiding! “Zo 

ben je als chauffeur of als bedrijf in alle 
mogelijke situaties in orde, ook met 

het oog op de toekomst. Eigenlijk zou 
bijscholing de normaalste zaak van de 
wereld moeten zijn voor iedereen die 
ooit achter het stuur van een vracht-
wagen plaatsneemt. Want net als bij 
andere beroepen is ook de transport-
sector voortdurend in verandering: 
aanpassingen in de wegcode, nieuwe 
voertuigtechnieken, etc. Bijscholing 
is bovendien nog nooit nadelig ge-
bleken. Integendeel, het is een toe-
komstgerichte investering voor elk 
(transport)bedrijf, zeker als je opti-
maal gebruik weet te maken van de 
bestaande subsidies.”

over het algemeen vrijgesteld. Als 
ze maximaal 12 uur per week rijden 
bijvoorbeeld of in een straal van 
maximaal 100 km rond hun vestiging 
blijven. Men kan zich afvragen of de 
Europese regelgeving hierdoor haar 
doel niet voorbijschiet.  Ook wie geboren 
is voor 1955 heeft geen code 95 op zijn 
rijbewijs nodig en hetzelfde geldt voor 
voertuigen die vrijgesteld zijn van een 
tachograaf. “Voor Belgische chauffeurs 
in Nederland stelt zich geen probleem, 
maar omgekeerd kan dat wel. Want een 
vrijgestelde Nederlandse chauffeur die 
de grens met België oversteekt, riskeert 
hier zonder geldig rijbewijs rond te 
rijden.”
In Duitsland is de code 95 nu al verplicht 
op het rijbewijs. Chauffeurs riskeren er 
een waarschuwing, een boete of zelfs 
een rijverbod als ze niet in orde zijn.

De tijd dringt
Hoewel de bijscholingen in het 
kader van code 95 al vijf jaar bezig 
zijn, schat de beroepsvereniging van 
rijscholen Federdrive dat nog maar 
20% van alle chauffeurs opgeleid is. 
Bij transportfirma’s zou ongeveer de 
helft in orde zijn, maar vooral bij de 
eigen rijders is de komende twee jaar 
een serieuze inhaalbeweging nodig. 
“De overheid, beroepsverenigingen 
en verzekeraars moeten dringend 
alle betrokken bedrijven informeren 
en sensibiliseren. Bedrijven die niet 
zeker weten of hun werknemers 
de permanente bijscholing moeten 
volgen, kan ik alleen maar aanraden 
om het zekere voor het onzekere te 
nemen en in opleiding te investeren. 
Baat het niet, schaden doet het zeker 
niet.” 

‘Sommige uitzonderingen op  
code 95 zorgen voor verwarring’

26 \ TVM ACTUEEL 17
TVM ACTUEEL 17 \ 27 

Geert Frans Bruno Nijs



J A N U A R I
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 1 1 2 3 4
W 2 5 6 7 8 9 10 11
W 3 12 13 14 15 16 17 18
W 4 19 20 21 22 23 24 25
W 5 26 27 28 29 30 31

F E B R U A R I
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 5 1
W 6 2 3 4 5 6 7 8
W 7 9 10 11 12 13 14 15
W 8 16 17 18 19 20 21 22
W 9 23 24 25 26 27 28

M A A R T
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 9 1
W 10 2 3 4 5 6 7 8
W 11 9 10 11 12 13 14 15
W 12 16 17 18 19 20 21 22
W 13 23 24 25 26 27 28 29
W 14 30 31

A P R I L  
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 14 1 2 3 4 5
W 15 6 7 8 9 10 11 12
W 16 13 14 15 16 17 18 19
W 17 20 21 22 23 24 25 26
W 18 27 28 29 30

M E I
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 18 1 2 3
W 19 4 5 6 7 8 9 10
W 20 11 12 13 14 15 16 17
W 21 18 19 20 21 22 23 24
W 22 25 26 27 28 29 30 31

J U L I

O K T O B E R

MA DI WO DO VR ZA ZO

W 27 1 2 3 4 5
W 28 6 7 8 9 10 11 12
W 29 13 14 15 16 17 18 19
W 30 20 21 22 23 24 25 26
W 31 27 28 29 30 31

A U G U S T U S

N O V E M B E R D E C E M B E R

S E P T E M B E R
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 31 1 2
W 32 3 4 5 6 7 8 9
W 33 10 11 12 13 14 15 16
W 34 17 18 19 20 21 22 23
W 35 24 25 26 27 28 29 30
W 36 31

MA DI WO DO VR ZA ZO

W 36 1 2 3 4 5 6
W 37 7 8 9 10 11 12 13
W 38 14 15 16 17 18 19 20
W 39 21 22 23 24 25 26 27
W 40 28 29 30

MA DI WO DO VR ZA ZO

W 40 1 2 3 4
W 41 5 6 7 8 9 10 11
W 42 12 13 14 15 16 17 18
W 43 19 20 21 22 23 24 25
W 44 26 27 28 29 30 31

MA DI WO DO VR ZA ZO

W 49 1 2 3 4 5 6
W 50 7 8 9 10 11 12 13
W 51 14 15 16 17 18 19 20
W 52 21 22 23 24 25 26 27
W 53 28 29 30 31

MA DI WO DO VR ZA ZO

W 44 1
W 45 2 3 4 5 6 7 8
W 46 9 10 11 12 13 14 15
W 47 16 17 18 19 20 21 22
W 48 23 24 25 26 27 28 29
W 49 30

MA DI WO DO VR ZA ZO

W 23 1 2 3 4 5 6 7
W 24 8 9 10 11 12 13 14
W 25 15 16 17 18 19 20 21
W 26 22 23 24 25 26 27 28

W 27 29 30

J U N I

TVM, het hele jaar door 
onderweg.
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