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Oorlogsverslaggever vanachter de pc
kels over de oorlog in Syrië,
Irak en Oekraïne. Op basis
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Kent u Eliot Higgins?
Mensenrechtenorganisaties
en inlichtingendiensten kennen hem maar al te goed.
De Brit heeft zich vanachter
zijn pc opgewerkt tot een
van de meest gereputeerde
oorlogsverslaggevers. In
2012 startte hij met zijn
Moses Brown-blog. Hij
schreef ophefmakende arti-

van foto’s en video’s die hij
vindt op het internet, doet
hij onderzoek waar menig
oorlogsverslaggever jaloers
op is. Zo ontdekte Higgins in
de zomer op welke locatie IS
de eerste Amerikaanse en
Britse gijzelaars had onthoofd. Higgins heeft nog
nooit een voet gezet in het
Midden-Oosten of Oost-
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Meubelontwerper zoekt
producent
Na een stage bij de Finse meubelmaker
Tuomas Kohvakka keerde architecte Tina
Peirlinck naar België terug met Zaag, haar
eerste collectie handgemaakte kastjes, bureaus en kapstokken in massief hout. Ze
werkt met een modulair systeem dat eigenaars toelaat het meubel aan te passen aan
hun smaak. Zo is het mogelijk kastfronten
om te draaien en te kiezen uit een afwerking
in kleur of in hout.
Zaag mikt op een cliënteel van 25- tot 45-jarigen, maar handgemaakte massieven meubels zijn duur voor een deel van die doelgroep. “Daarom ben ik op zoek naar een
producent die kan helpen de collectie in de
markt te zetten”, legt Peirlinck uit. “Daarbij
zie ik twee mogelijkheden: je kunt als ontwerper je intellectuele eigendom verkopen
en een percentage op de meubelverkoop innen, of zelf de productie en de distributie
naar de winkels in handen houden. Voor
beide mogelijkheden sta ik open.”
info@tina-peirlinck.be
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Europa. Kan hij hetzelfde
doen als vanaf nu iedereen
achter zijn computer blijft
zitten? Wellicht niet. Toch
blijft het een interessant
voorbeeld van hoeveel tijd u
kunt besparen door middelen efﬁciënt in te zetten.
De auteur is expert tijdmanagement bij The Time Management
Company

Grégory de Sauvage, advocaat bij CMS DeBacker

Is reis betalen
omkoping?
Een dienstverlener van de onderneming waarvoor ik werk,
vraagt mij om ons bedrijf voor
te stellen op een vorming in het
buitenland. Ze bieden me aan
mijn vliegticket en mijn overnachting te betalen. Kan dat als
omkoping worden beschouwd?
Er is alleen sprake van omkoping als bewezen is dat een
“voordeel van welke aard dan
ook” bedoeld is om de commerciële relatie te beïnvloeden.
Het moet dus de bedoeling zijn
iemand zover te krijgen dat die
“een handeling van zijn functie
of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling” verricht of nalaat. Of dat al dan
niet de bedoeling is, valt maar
moeilijk te bewijzen. Daarom is
het raadzaam niets te doen dat
de indruk kan wekken dat u

een commerciële relatie probeert te beïnvloeden.
De wet bestraft enkel de handeling die zich heeft voorgedaan “zonder medeweten en
zonder machtiging van de raad
van bestuur, de algemene vergadering, de lastgever of de
werkgever, naargelang van het
geval”. Als uw werkgever er
uitdrukkelijk mee instemt dat u
de uitnodiging aanvaardt, kunt
u in België dus niet schuldig
worden bevonden aan omkoping. Maar niet alle landen
hanteren dezelfde deﬁnitie van
omkoping: wat in België niet
strafbaar is, kan dat wel zijn in
het buitenland. Bedrijven doen
er verstandig aan om voor hun
bedrijfsleiders en medewerkers duidelijke gedragsregels
vast te leggen.

Hebt u een juridische vraag voor onze experts?
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