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De Spaanse regering en de sociale 
partners hebben een akkoord 
bereikt over de invoering in de 
arbeidswetgeving van een “vermoe-
den van loondienst” van maaltijdbe-
zorgers die werken voor Deliveroo of 
UberEats. Dankzij het nieuwe statuut 
zijn deze personen “voortaan 

loontrekkenden en zullen zij als 
dusdanig beschermd zijn”, zegt de 
Spaanse minister van Werk Yolanda 
Diaz. Ze benadrukt dat Spanje zo 
het “eerste land uit de EU is dat 
wetten uitvaardigt over dit thema”. 
Het aantal maaltijdbezorgers is de 
jongste jaren fors toegenomen. (b)

ECHT GEZEGD
“Maaltijdbezorgers 
in Spanje voortaan
vermoedelijk 
loontrekkenden

verlies dat hoog kan oplopen” 
vult gedeputeerde voor Economie
Tom Vandeput aan. 

Groot netwerk
DroneMatrix ontwikkelde een in-
telligente drone die automatisch 
vluchten uitvoert. Het YACOB-
dronesysteem wordt sinds kort ge-
test in het havengebied en is de eer-
ste stap in een groot netwerk van
autonome drones dat vanaf vol-
gend jaar wordt uitgerold en het 
ruim 120 vierkante kilometer gro-
te havengebied vanuit de lucht in
de gaten zal houden. 
De drone vertrekt vanuit een vaste
uitvalsbasis in de buurt van de 
Kieldrechtsluis. “Op een hoogte 
van 50 tot 80 meter maakt een spe-
ciale camera die bestand is tegen
regen, wind, stof en mist foto’s in 
hoge resolutie”, legt Vanwelken-
huyzen uit. “Aan de hand van fo-
togrammetrie en artificiële intelli-
gentie kunnen deze beelden cruci-
ale informatie verschaffen over de
veiligheid op het dok.” 
De drone volgt een vastgelegd tra-
ject over kaaien en schepen, maar
kan indien nodig ook van zijn rou-
te afwijken. De drone kan boven-
dien een rol spelen in de strijd te-
gen de drugshandel. Als de drone
zijn route heeft afgewerkt, keert 

hij op eigen kracht terug naar zijn
basisstation, waar zijn batterijen 
contactloos worden opgeladen.
“De drone en zijn basisstation zijn
volledig Limburgs. We werken 
vooral met Limburgse toeleveran-
ciers”, zegt Vanwelkenhuyzen. 
De samenwerking met de haven
van Antwerpen kan de deuren 
openen naar andere havens. 

Zonneparken
DroneMatrix werkt sinds 2015
aan de ontwikkeling en productie
van intelligente en automatische 

Limburgse drones boven  Antwerpse haven 
Het Limburgse bedrijf DroneMatrix gaat met 
automatische drones inspectievluchten uitvoe-
ren boven de haven van Antwerpen. “De 
drones moeten ervoor zorgen dat alles in de 
haven zonder storingen verloopt”, zegt general 
manager Lander Vanwelkenhuyzen.

H
et jonge Limburgse
bedrijf DroneMatrix
en Port of Antwerp
sloegen ruim een jaar
geleden de handen in
elkaar in het kader

van een innovatieproject dat door
de provincie Limburg werd onder-
steund met een innovatietoelage
van 50.000 euro. Bedoeling van 
het innovatieproject was om met
behulp van een automatische
drone de activiteiten in de haven te
monitoren zodat storingen wor-
den vermeden en indien nodig 
snel kunnen worden verholpen. 
Jaarlijks wordt in de haven van 
Antwerpen 235 miljoen ton goe-
deren gelost en geladen. Het is
daarmee een belangrijk Europees
distributieknooppunt. “De haven
is een complex geheel met veel be-
wegingen van mensen, containers
en schepen”, legt Lander Vanwel-
kenhuyzen van DroneMatrix uit. 
“Niets mag leiden tot een blokke-
ring of een onveilige situatie. Elk
probleem kan de doorlooptijd
van containers aanzienlijk vertra-
gen en leiden tot een financieel

INNOVATIE
DIEPENBEEK
Guido Cloostermans
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Klaasje over het 
afscheid van K3: 
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maar opluchting”
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Zuhal Demir (N-VA): 
“Er zijn zonneprojecten 
die voor 180 procent 
gesubsidieerd worden”
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De furie in 
de minzame 
Natali 
Broods: 
“Ik schrik 
soms van 
mezelf”

Vandersanden kiest voor Limburgse 
CEO buiten de familie

In februari maakt Jean-Pierre 
Wuytack, de huidige CEO van
Vandersanden, bekend dat hij de
fakkel “tegen het einde van het 
jaar” graag zou doorgeven. Wuy-
tack stopt niet helemaal na zijn
carrière van 40 jaar bij Vander-
sanden. Hij wil zich voortaan 
vooral bezighouden met innova-
tieve projecten. Onder zijn leiding
groeide Vandersanden uit van een
lokale speler tot een Europese lei-
der in de baksteensector. Het be-
drijf telt ruim 700 medewerkers in
zijn 13 vestigingen in België, Ne-
derland, Frankrijk, Duitsland en 
Groot-Brittannië. De groep pro-
duceert zo’n 600 miljoen bakste-
nen per jaar.

Duurzaam
Jean-Pierre Wuytack is de 
schoonzoon van Constant Van-
dersanden, zoon van oprichter
Jaak Vandersanden. Onder zijn
impuls ontwikkelde Vandersan-
den onder meer een CO2-negatie-
ve baksteen: bij de productie 
wordt geen CO2 uitgestoten, 
maar wordt juist CO2 opgeno-
men. 

Fakkel
Wuytack zal de fakkel vanaf 1 ok-
tober doorgeven aan Hasselaar
Rudi Peeters (58), huidig chief in-
formation officer (CIO) - zeg 
maar directeur ICT - bij de multi-
nationale financiële speler KBC. 

FAMILIEBEDRIJF
BILZEN/LEUVEN
Dominiek Claes

Hasselaar Rudi Peeters (58), tot 
nog toe directeur ICT bij KBC, 
wordt vanaf 1 oktober de nieuwe 
CEO van de familiale steenbak-
kersgroep Vandersanden in 
Bilzen. Het wordt voor Vandersan-
den de eerste CEO van buiten de 
familie.
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DE ESSENTIE

Stroomdwang

V
olvo kondigde
vorige week aan
tegen het jaar 2030
geen auto’s meer te
produceren met
een verbrandings-

motor. De voorbije dagen 
drongen negen Europese 
landen, waarbij België, er bij 
de EU op aan om een eindda-
tum vast te stellen voor de 
verkoop van auto’s met een 
thermische aandrijving. 
We zullen de CEO van Volvo 
in 2030 nog eens herinneren 
aan zijn belofte, maar dat de 
consument elektrische auto’s 
vraagt, is toch lichtjes overdre-
ven. In 2020 was in ons land 
3,5 procent van alle nieuwe 
auto’s volledig elektrisch. In 
de wetenschap dat ruim drie 
op de vier elektrische auto’s 
worden ingeschreven op naam 
van een bedrijf of een lease-
maatschappij, kunnen we 
aannemen dat ongeveer één 
op de honderd nieuwe auto’s 
een elektrische auto was die 
werd aangekocht door een 
particulier. Ook in landen die 
op het gebied van elektrische 
mobiliteit veel verder staan 
dan België is de verbrandings-
motor niet weg. 
De doorsnee consument wil of 
durft niet aan de elektrische 
auto omdat hij het geld niet 
heeft voor een exemplaar dat 
verder raakt dan 300 kilome-
ter, omdat het aanbod tussen 
20.000 en 30.000 euro ver-
waarloosbaar is, omdat hij op 
een appartement of in een 
rijhuis woont en dus niet kan 
opladen, omdat hij op weg 
naar de wintersport uren in de 
rij staat aan een laadstation, 
omdat een dagje naar de kust 
niet kan zonder een laadpau-
ze, omdat opladen aan een 
snellader drie keer duurder is 

dan thuis, omdat de accu in de 
winter 30 procent van zijn 
actieradius verliest, omdat 
stekkers al wel eens vastvrie-
zen. De elektrische auto is 
vandaag nog vooral het 
speeltje van de happy few. 
Voor velen is een occasie diesel 
helaas het hoogst haalbare. 
Dat tonen ook de cijfers van 
de tweedehands autoverkoop.
Natuurlijk zijn er automobilis-
ten die bewust kiezen voor een 
elektrische auto, maar over het 
algemeen is de automobilist 
niet klaar voor elektrisch 
rijden. Dat heel wat bedrijven 
tegenwoordig de elektrische 
auto promoten bij hun 
personeel is een goed begin, 
het verlaagt de drempel 
aanzienlijk, maar van de 
overheid verwachten we meer 
creativiteit dan een verbod. 
Dat de elektrische motor op 
termijn de verbrandingsmotor 
vervangt, is onvermijdelijk. 
Binnen vijf, tien of twintig jaar 
wordt de e-auto interessanter 
dan een conventionele auto, 
net zoals in het begin van de 
vorige eeuw de benzinewagen 
interessanter werd dan de 
elektrische auto. Daar is echt 
geen dwang voor nodig, dat 
heet vooruitgang. Maar een 
einddatum voor de thermische 
motor is niet zinvol. De 
transitie gaat trouwens ook 
niet overal even snel. In 
sommige landen zou men 
elektrische auto’s moeten 
verbieden, in Zuid-Europa is 
er geen infrastructuur. En is 
stroom uit een gascentrale dan 
zoveel beter?
Er is bovendien één probleem 
dat de elektrische auto niet 
oplost: de files. En dus zullen 
in 2030 de eerste stemmen 
opgaan voor een verbod op… 
elektrische auto’s.

Guido Cloostermans

De Amerikaanse zakenman Warren 
Buffett heeft woensdag het groepje 
mensen vervoegd met een fortuin 
van meer dan 100 miljard dollar, 
onder wie bijvoorbeeld Amazon-op-
richter Jeff Bezos, Tesla-topman 
Elon Musk en Microsoft-oprichter 
Bill Gates. Dat meldt het magazine 

Forbes. De koers van het aandeel 
van Berkshire Hathaway, het 
investeringsvehikel van Buffett, 
kwam woensdag op een nieuw 
recordniveau uit, waarmee de 
zakenman zijn fortuin zag stijgen tot 
100,3 miljard dollar. (b)100

CIJFER VAN DE DAG
Fortuin van Warren Buffett 
doorbreekt kaap van 100 
miljard dollar 

dronesystemen voor de publieke 
en private sector. “Het is een acti-
viteit die nog volop in ontwikke-
ling is”, zegt Vanwelkenhuyzen.
De toepassingen zijn evenwel tal-
rijk. Drones van DroneMatrix 
worden bijvoorbeeld vandaag al 
ingezet bij de bewaking van
bouwwerven. “De drone doet het-
zelfde als een bewakingsagent, 
maar veel sneller.”
Ook bij de inspectie van zonne-
parken worden de Limburgse
drones gebruikt, onder meer in
Spanje, de Verenigde Arabische 

Lander Vanwel-
kenhuyzen en 
gedeputeerde 
Tom Vandeput. 
Limburgers 
inspecteren 
Antwerpse 
haven dankzij 
provinciale 
innovatie-
steun. FOTO 
 BOUMEDIENE 
BELBACHIR

Emiraten en Singapore. De sa-
menwerking met de Spaanse uit-
bater van zonneparken Solarig
heeft op termijn een potentieel 
van ruim 200 drones. 
DroneMatrix ging vorig jaar in
zee met Proximus en luchtver-
keersleider Skeyes. Samen ont-
wikkelen ze een platform voor za-
kelijke dronediensten. Met dat
platform willen zij bedrijven die 
worden afgeschrikt door de inge-
wikkelde regels en technische ver-
eisten de kans bieden om drones te
gebruiken.

Limburgse drones boven  Antwerpse haven 

“De beelden die onze 
drones maken kunnen 

cruciale informatie 
verschaffen over de 

veiligheid op het dok”
Lander Vanwelkenhuyzen

DroneMatrix

moet, maar ik durf ook te zeggen
dat ik trots ben op wat we met
Vandersanden bereikt hebben.”

gen”, reageert Wuytack. “Met een
zekere pijn in het hart ga ik mijn
laatste maanden als CEO tege-

Hij wordt meteen ook de eerste 
niet-familiale CEO voor het be-
drijf. 
Peeters begon zijn carrière bij
KBC en was onder meer verant-
woordelijk voor ICT, elektronisch
bankieren en marketing. In 2011
werd hij benoemd tot algemeen 
directeur ICT. In die functie rap-
porteerde hij rechtstreeks aan 
CEO Johan Thijs van KBC.
“Ik ben dankbaar dat ik bij KBC
zoveel wateren heb mogen door-
zwemmen. Maar als ik ergens nog
eens al mijn energie zou willen in-
stoppen, dan moest het een pro-
ject zijn buiten de bankwereld en 
buiten IT”, zegt Peeters in een eer-
ste reactie. “Het familiale karak-
ter van Vandersanden en de focus
op duurzaamheid en innovatie
spreken me ontzettend aan.”
“Rudi Peeters is de juiste persoon
op de juiste plaats om ons bedrijf
naar een volgend niveau te bren-

Rudi Peeters ruilt een topjob bij KBC voor de functie van CEO bij Vander-
sanden. FOTO RR 

LUCHTVAART
Fabrikant vliegtuigmotoren Rolls-Royce 
boekt miljardenverlies

De fabrikant van vliegtuigmo-
toren Rolls-Royce, niet te ver-
warren met de gelijknamige au-
tofabrikant, heeft in 2020 een
verlies geleden van bijna 3,2 
miljard pond, omgerekend 3,7
miljard euro. Dat is meer dan 
een verdubbeling van het tekort

dat het bedrijf in het voorgaande 
jaar boekte. Door de coronapan-
demie zijn veel luchtvaartmaat-
schappijen aan het wankelen ge-
bracht, waardoor de investerin-
gen in nieuwe turbines sterk 
terugliepen.  (b)


