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De fors toegenomen groothandels-
prijzen voor elektriciteit hebben niet 
alleen de afnameprijzen doen 
stijgen, ook de terugleverings-
vergoeding voor het overschot van 
de stroom die gezinnen zelf produ-
ceren, is dit jaar bijna verviervou-
digd. Dat blijkt uit gegevens van de 

Vlaamse energieregulator VREG. In 
januari bedroeg de terugleverings-
vergoeding voor een gezin gemid-
deld 3 cent per kWh, in november 
was dat bedrag al opgelopen tot 11 
cent. Aan die prijs ‘verdient’ een 
gemiddeld gezin jaarlijks 257 euro, 
tegenover 70 euro voordien. (b)11CIJFER VAN DE DAG

Ook prijs voor teruglevering 
elektriciteit is fors gestegen

Hugo Leroi wordt veelal in één adem genoemd met LRM en met Carglass, 
waarvan hij de grondlegger was. Minder bekend is dat hij in zijn jonge jaren 
Het Belang van Limburg concurrentie wilde aandoen met een eigen krant. 
En toch krijgt hij dit jaar de Lifetime Achievement Award.

liet doorlichten en op een 
moderne leest liet schoeien. Tege-
lijkertijd was hij jaren lang ook 
bestuurder bij Voka, wat wijst dat
zijn figuur breed gedragen werd in
het Limburgse ondernemersland.
Hugo durfde zich ook uitspreken
tegen stromingen en handels-
wijzen die de belangen van 
Limburg niet dienden. Zo legde
hij naar aanleiding van een
dispuut tussen Voka en VKW zijn
bestuursmandaten bij beide 
werkgeversorganisaties neer toen 
het onderling gekibbel hem te veel
werd. Een ontslag dat bleef 
nagalmen. 

4. Brede kijk
Hugo Leroi heeft een brede kijk 
op het maatschappelijk gebeuren.
Hij neemt zelf veel initiatief en ver-
antwoordelijkheid, zoals bij Up 
With People, Circuit Zolder of de
UCLL en KU Leuven. Hugo 
geeft altijd blijk van een sterk ont-
wikkeld aanvoelen van alle gele-
dingen in de samenleving. Hij  be-
weegt zich even gemakkelijk in
sterrenrestaurant De Slagmolen
als in volkscafé De Cambrinus. 

5. Eigen krant
Tot slot houdt Koen Verwee nog
een anekdote achter de hand. 

LIFETIME 
ACHIEVEMENT 
AWARD
HASSELT
Dominiek Claes

Hugo Leroi: 
de grondlegger 
van Carglass 
die ooit nog 
deze krant wilde 
beconcurreren

H
et Belang van Lim-
burg kent de Lifetime
Achievement Award
toe aan personen die
door hun onderne-
merschap en carrière

een bijzondere bijdrage geleverd
hebben aan de provincie. De 
award voor 2021 wordt toegekend
aan Hugo Leroi (71). En daar zijn
volgens Koen Verwee, CEO van
Mediahuis België en uitgever van
Het Belang van Limburg, vijf zeer
goede redenen voor. 

1. Carglass
“Hugo Leroi heeft als onderne-
mer de basis gelegd voor Carglass,
het bedrijf dat vandaag nog steeds
een toonaangevende wereldspeler
is met een grote impact voor Lim-
burg”, zegt Koen Verwee in zijn
lofrede.  Het verhaal begint net na
de Tweede Wereldoorlog, toen
Hugo’s vader Arthur en zijn oom
Jean een glasgroothandel uit de 
grond stampten. Hugo Leroi ging
als tweede generatie nog verder in
de specialisatie en legde zich toe
op de distributie en plaatsing van
autoruiten. Daarvoor werd in
1979 een aparte poot binnen de 
groep Leroi opgericht: Carglass. 
Met honderd mensen in een 15-tal
servicecenters liep Carglass als 

investeringsmaatschappij werd.
“De verdienste van Hugo is
vooral dat hij de context gescha-
pen, bevrucht en bewaakt heeft, 
de lijnen waartussen LRM kon 
gedijen,” zegt Verwee. De mijn-
sites kregen stuk voor stuk een 
toekomstgerichte invulling met 
campussen, incubatoren en 
bedrijvigheid. Zagen het licht: 
Corda, Be-Mine, C-mine, Thor, 
Terhills, GreenVille, Energyville, 
Droneport, Agropolis. Ook werd 
verder geïnvesteerd in bedrijven-
terreinen en bedrijfsparticipaties. 
Er zijn de voorbije jaren onder zijn
voorzitterschap heel wat succes-
sen geoogst. Hugo zal er nooit het
vaderschap van opeisen. “Maar 
DNA liegt nooit”, lacht Verwee. 

3. Vertrouwenspersoon
Er is meer dan Carglass en LRM.
Hugo Leroi verdient de titel ver-
der ook omdat hij een toeganke-
lijk, meedenkend en discreet ver-
trouwenspersoon is voor vele an-
dere ondernemers en beleids-
mensen. Altijd vanuit een 
onbaatzuchtig engagement en 
steeds met het belang van Lim-
burg in gedachten. Dat engage-
ment kreeg onder andere vorm als
voorzitter van VKW Limburg,
waar hij de werkgeversorganisatie

absolute marktleider in de Bene-
lux in de kijker van diverse grote 
internationale spelers. Uiteinde-
lijk werd Carglass in 1987
verkocht aan het Brits/Zuid-Afri-
kaanse Belron, maar Hugo Leroi
bleef er CEO en bouwde de groep
internationaal verder uit. Toen
het bedrijf in 1999 weer in andere
handen overging, hield Hugo het
voor bekeken. Zijn bedrijfskind 
was groot geworden en het was 
tijd om het zijn eigen weg te laten
gaan. 
Amper twee jaar later stond er in
Limburg een nieuwe autoruiten-
speler op: Autoglass Clinic als on-
derdeel van Care4Cars, het 
nieuwe bedrijf dat Hugo oprichtte
en overdroeg aan zijn dochter.
Met Charline zit ook de volgende
generatie Leroi in de glasbusiness.

2. KS en LRM
Ondertussen werd de 43-jarige 
ondernemer Hugo Leroi in 1993 
in de vernieuwde raad van bestuur
van KS gedropt, omgedoopt tot 
nv Mijnen. Hugo zorgde er mee 
voor dat de transitie uiteindelijk in
goede banen kwam. Van 1993 tot
aan zijn afscheid in 2021 was
Hugo onafgebroken een baken in
dat proces, ook toen KS later in de
vorm van LRM een succesvolle
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Ongeveer 270 werkgevers hebben 
donderdag hun vrachtwagenchauf-
feurs in de bloemetjes gezet naar 
aanleiding van de dag van de 
vrachtwagenchauffeur. Dat is nodig, 
vindt Febetra, de federatie van 
Belgische transporteurs en logistieke 
dienstverleners, want slechts 18 

procent van de chauffeurs vindt dat 
hij/zij voldoende waardering krijgt 
voor de job. Vlaams minister van 
Mobiliteit Lydia Peeters (foto) steunt 
het initiatief: “Vrachtwagenchauf-
feurs zijn een onmisbare schakel in 
onze economie en verdienen dan 
ook zeker onze waardering.” (b, foto ld)

ECHT GEZEGD

“Ook vrachtwagenchauffeurs 
verdienen onze waardering”

DE ESSENTIE

Deliveroo

D
e koeriers van
maaltijdbezorger
Deliveroo blijven
zelfstandigen. Dat
heeft de arbeids-
rechtbank van

Brussel beslist. Hun statuut 
wordt niet herzien. De zaak 
was twee jaar geleden aan-
gespannen door het arbeids-
auditoraat, dat vond dat er 
genoeg elementen waren om 
te spreken van schijnzelfstan-
digheid. Met andere woorden: 
eigenlijk zijn de fietskoeriers 
van Deliveroo gewoon 
werknemers die recht hebben 
op alle sociale bescherming 
die daaraan verbonden is. 
Het arbeidsauditoraat kwam 
tot die conclusie na onderzoek
bij 115 koeriers. De Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid, 
de vakbonden en een aantal 
koeriers sloten zich aan bij de 
vordering. Zij voelden zich 
gesterkt na gelijkaardige 
zaken in Spanje en Neder-
land, waar de rechter oordeel-
de dat Deliveroo zijn koeriers 
in dienst moest nemen. 
De Brusselse arbeidsrecht-
bank volgde de redenering 
van de arbeidsauditeur niet. 
De meerderheid van de 
koeriers van Deliveroo kiest 
bewust voor het statuut van 
zelfstandige en ze werken 
alleen wanneer ze dat willen, 
zo luidt het. Na het aanhoren 
van het vonnis in Brussel 
hebben de vakbonden allicht 
gedacht: waar zijn de acti-
vistische rechters nu als je ze 
nodig hebt? De socialistische 
vakbond BTB vatte het als 
volgt samen: Deliveroo mag 
zijn fietskoeriers blijven 
uitbuiten. 

Op één punt was de rechter 
wel kritisch voor Deliveroo. 
Het merendeel van de koeriers 
van de maaltijdbezorger werkt 
onder het statuut van de 
deeleconomie, maar volgens 
de rechter beantwoordt 
Deliveroo niet aan alle 
voorwaarden om dat statuut 
toe te passen. 
De Brusselse rechter mag dan 
wel blind zijn voor de verzuch-
tingen van de koeriers, Europa 
is dat niet. De Europese 
Commissie wil de arbeids-
omstandigheden bij bedrijven 
zoals Deliveroo verbeteren en 
duidelijkheid scheppen in hun 
statuut. Op basis van een 
aantal criteria zal bepaald 
worden of de medewerkers 
van zo’n platform beschouwd 
worden als zelfstandige of als 
werknemer. In de Europese 
Unie zijn momenteel meer 
dan 500 digitale platforms 
actief die mensen aan het werk 
zetten, meestal op zelfstandige 
basis. De platforms zien de 
reglementering niet zitten. 
Met de Brusselse uitspraak in 
handen proberen ze het onheil 
af te wenden.
Maaltijdbezorgers en pakjes-
bedrijven, het zijn voorbeel-
den van een economie die doet 
denken aan de fabrieken in de 
negentiende eeuw, alleen werd 
de ploegbaas vervangen door 
een ondoorzichtig algoritme. 
Ook als consument zijn we 
mee verantwoordelijk voor de 
wantoestanden. Zijn we echt 
niet bereid om een paar euro 
meer te betalen voor een 
kebabschotel of pizza, in ruil 
voor een fatsoenlijk contract 
met sociale rechten voor de 
koerier?

Guido Cloostermans

Voorzitter Jan Baert van Concentra (links) en CEO Koen Verwee van Mediahuis België (rechts) reikten de trofee 
uit aan Hugo Leroi en zijn echtgenote Marleen. FOTO  LUC DAELEMANS

“Het is geen reden op zich om
deze onderscheiding toe te ken-
nen, maar Het Belang Van Lim-
burg houdt eraan melding te ma-
ken van het feit dat de lifetime 
achievement award  toegekend
wordt aan een man die in zijn
jonge jaren de euvele moed had
om samen met wijlen Louis 
Croonen te trachten een concur-
rerende krant in Limburg uit de
grond te stampen.” De Krant, zo-
als het initiatief heette, hield het 
amper drie maanden vol.

“Nog jong”
“Ja, ik was nog jong hé”, repliceert
een lachende en tegelijk
aangedane Hugo Leroi op de

X Volg de bekendmaking van de 
winnaar vandaag live via www.hbvl.be/lovhj

anekdote met De Krant en op de
lofrede. “Maar ik ben blij dat mijn
rol in het ontstaan van Carglass
goed belicht is. Daar ben ik trots
op”, zegt Leori. “Carglass ben ik
samen met mijn broer Guy gestart
en nu vind je die merknaam nog
altijd terug in grote delen van de
wereld. Ik heb het bedrijf niet aan
de hoogstbiedende verkocht,
maar aan de partij die volgens mij
de beste troeven had om Carglass
een mooie toekomst te geven. En
dankzij Carglass heb ik nadien al
die andere dingen kunnen doen.
Met Carglass is alles begonnen.
Mijn dank gaat ook uit aan mijn
vrouw Marleen en onze kinderen.
Op hen ben ik nog het meest trots.”




