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Hier is uw nieuwe editie van het NederBelgischMagazine.  Met 
een nieuwe look&feel en layout, maar nog steeds de voor u 
vertrouwde formule met afwisselend korte actuele nieuws-
berichten en meer diepgaande artikelen “achter het nieuws”. 
Kijk snel op blz 54 voor nieuw online leesgemak, een extra 
voordeel voor u als abonnee! De bladformule wijzigt niet. We 
blijven focus hebben op wat iedereen, inclusief adviseurs, in 
onze NederBelgischeCommunity zou moeten willen weten op 
het gebied van Cultuur & Historie, Politiek, Taal en Onderne-
mersverhalen. En met aandacht voor actualiteiten inzake uw 
geld, vermogen, inkomen, pensioen, fiscaliteit en beleggen. 
Met ook meer dan vroeger Art & Lifestyle om te ontdekken en 
om u te inspireren. 

In dit voorwoord stel ik mij nog graag kort even voor. Ik ben  
NederBelg, gehuwd met een Vlaamse, vader van inmiddels 
twee volwassen kinderen en daarmee dus in de minderheid 
thuis en al sinds 1998 woonachtig in het Antwerpse. Met een  
professionele achtergrond in financial planning ervaar ik zelf 
ook dagdagelijks de positieve dingen aan het wonen in België. 
Maar ook de uitdagingen die regelmatig op het pad komen, 
of je nu actief bent, als werknemer, DGA, zelfstandige of vrij 
beroeper of geniet van een welverdiend pensioen. 

Ik vraag je, beste lezer, om als er iets interessants uw pad 
kruist, onze redactie op de hoogte te stellen. Wij zijn altijd op 
zoek naar nieuwe, leuke en interessante ontwikkelingen, de 
verhalen achter mensen. Misschien wel een portret op basis 
van een interview over uzelf, je activiteit of onderneming? 

Ieder mens is uniek. Ieder verhaal maakt wie we zijn en wat 
we doen! Wat ons bindt en ook wat ons samenbrengt, dat 
is wat we met het NederBelgischMagazine doen en willen 
betekenen. Binnenkort ook nog meer digitaal met een nieuwe 
website en nieuwsbrieven. Maar ook als vanouds in een mooi 
printed magazine. En ik hoop van harte dat we ook snel weer 
elkaar spreken en ontmoeten tijdens een (avond)bijeenkomst 
of op een interessant (partner) event. 

Veel leesplezier en tot snel!

Hoofdredacteur en uitgever (VU):
Robert van Beek
Bob Worlds BV
Broechemlei 59
2520 Ranst (België)
+32 486 40 28 01
NederBelgMagazine@gmail.com

Advertenties:
Robert van Beek

Abonnementenservice: 
NederBelgMagazine@gmail.com

Abonnementen  € 69,00 voor het 10 maal verschijnend 
NederBelgischMagazine in print. Losse magazineprijs 
€ 7,50. Prijzen inclusief BTW.

Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan en lopen 
automatisch door, tenzij 30 dagen voor de vervaldatum 
schriftelijk wordt opgezegd. Nieuwe opgave telefonisch, 
per post of e-mail. Adreswijzigingen drie weken van te 
voren schriftelijk opgeven. Oude nummers zijn uitsluitend 
per e-mail of per post te bestellen € 7,50 per exemplaar 
exclusief portokosten.

© Copyright  2022

Niets uit deze uitgave mag, geheel of gedeeltelijk, worden 
overgenomen en/of vermenigvuldigd door middel van boek-
druk, foto-offset, fotokopie, microfilm of via welke andere 
methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Het NederBelgischMagazine bevat informatie 
en wenken, die met de meeste zorgvuldigheid zijn samen-
gesteld. Aan de inhoud van de artikelen kunnen evenwel 
geen rechten worden ontleend. De redactie, uitgever en  
medewerkers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien 
uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen infor-
matie en wenken. Foto’s  via 123rf.nl & istockphoto.com by 
GettyImages of werden aangeleverd door de partners en de 
geinterviewden. 

Aan deze editie werkten mee:
Robert van Beek, Maurice de Clercq, Sam Dejaegere,  
Pepijn van Eijk, Carolien van Echelpoel, Mark Foesenek, 
Sandra Gasten, Paul Geraedts, Ruud Hoevenaar, Robert 
Maarschalkerweerd, Ilse De Mesmaeker, Esther Schutte, 
Peter Thoelen, Kizzy Wandelaer, Thomas Vermeulen.

Het NederBelgischMagazine verschijnt al meer dan 
25 jaar als een maandelijks magazine 10 keer per jaar 
met artikelen die van nut zijn voor in België wonende 
of met plannen om te emigreren Nederlanders en hun 
adviseurs. 

NederBelgischMagazine
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Asjemenou: waarom Vlamingen hun 
taal aan Nederlanders aanpassen en 
niet andersom

Marc Swerts                                         Tekst: Peter Thoelen
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Cultuur
&Historie
De Vlaming Marc Swerts is professor communicatie-
en informatiewetenschappen aan de Universiteit van 
Tilburg. Hij doet er onderzoek naar taalgebruik 
en non-verbale communicatie. In augustus publi-
ceerden hij en een aantal collega’s een studie waarbij  
Nederlandse en Vlaamse studenten met elkaar vergeleken
werden op vlak van taalaanpassing ten opzichte van elkaar.

aan Nederlanders dan andersom. 
Bijvoorbeeld de Belgische voet-
baller, Dries Mertens, doet op de 
Nederlandse tv zijn best om zoals 
een Nederlander te spreken. Jan 
Mulder blijft in België Hollands 
praten. Die intuïtie wilde ik wel 
eens in de praktijk testen.”

Zeeslag
Swerts en zijn team lieten twintig 
duo’s van Vlaamse en Nederland-
se studenten een variant op ‘zee-
slag’ spelen, via een skypeverbind-
ing. De deelnemers hoorden elkaar 
wel, maar zagen elkaar niet. Op 
voorhand kregen ze een aantal 
icoontjes te zien, die ze moesten 
benoemen en uitspreken. Voor 
de geselecteerde voorwerpen op 
de icoontjes hebben Vlamingen 
en Nederlanders verschillende 
termen. Bijvoorbeeld: een mag-
netron of een microgolf oven, een 
krat bier versus een bak bier, een 
bank versus een sofa of zetel. Er 
waren ook icoontjes die dezelfde 
naam hebben, maar die een ver-

schillende uitspraak kennen in 
Vlaanderen en Nederland, zoals 
tram, bikini, salami. De twintig 
icoontjes met verschillende be-
namingen werden gemengd met 
twintig icoontjes van objecten die 
in Nederland en Vlaanderen het-
zelfde heten (boom, maan…).
Het spel kwam er op neer dat een 
speler de tegenpartij uit het an-
dere land moest zeggen waar hij 
een bepaald icoon moest plaat-
sen op een bord. Bijvoorbeeld: 
“Zet de microgolfoven op B5”. 

De studenten wisten op voorhand 
niet wat de bedoeling van het 
onderzoek was of dat ze met ie-
mand met een andere nationalite-
it zouden spelen. Uit gesprekken 
achteraf bleek dat de meesten 
doorgaans dachten dat het ging 
om het testen van strategisch in-
zicht of gokgedrag. Wel was voor 
iedereen meteen duidelijk uit de 
eerste interacties dat de tegen-
partij uit het buurland kwam. 

Mensen die met elkaar spreken, 
plooien   hun   taalgebruik    naar 
elkaar. Marc Swerts: “Dat maakt de 
communicatie gewoon efficiënter. 
Stel, ik wil het hebben over een 
berg die ik in de verte zie, maar 
mijn gesprekspartner gebruikte 
eerder het woord ‘heuvel’, dan zal 
ik geneigd zijn datzelfde woord 
te gebruiken. Dat woord is dan 
door de bijdrage  van  de  andere 
persoon geactiveerd in mijn men-
tale lexicon, en kan ik dus sneller 
produceren. Daardoor verloopt 
de communicatie sneller. Je zou 
verwachten dat mensen zo heel 
symmetrisch naar elkaar bewegen. 
Ons onderzoek laat zien dat dat 
niet altijd het geval is.” 

Als in Nederland werkende Belg 
wordt  Marc Swerts  soms  op het 
gebruik van ‘Vlaamse’ woorden 
gecorrigeerd door Nederlandse col-
lega’s “Mijn intuïtie is dat een Belg 
dat niet snel met een Nederland-
er zal doen. Maar vooral dat juist 
Vlamingen zich vaker aanpassen 
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Resultaten
“Na een half uurtje spraken Vlamingen 
almeer Hollands terwijl ze zich daar 
niet bewust van waren. Gemiddeld 
paste een derde van de Vlamingen hun 
woordgebruik aan de Nederlanders aan, 
tien procent deed dat ook qua uitspraak. 
Nederlanders pasten zich nauwelijks aan: 
tien procent voor woordgebruik, maar 
quasi geen enkele Nederlander ging 
de woorden meer Vlaams uitspreken”
zegt Marc Swerts. Zijn vermoeden 
werd dus bevestigd. Maar was dat 
enkele tientallen jaren geleden, toen de 
standaardtaal in de Vlaamse media en 
het onderwijs meer benadrukt en ook 
getoond werd, niet nog meer het geval? 
“Dat zou kunnen”, zegt Marc Swerts. 
“In die tijd werd Vlamingen inderdaad 
meerr geïnstrueerd dat ze ‘ABN’ moesten 
spreken (Algemeen Beschaafd Neder-
lands; later AN of Algemeen Nederlands; 
Je had toen onder meer op de radio taal-
programma’s die dagelijks taalles gaven 
in de stijl van “je zegt niet ‘camion’, maar
‘vrachtwagen’”. Dat bestaat niet meer, 
maar het heeft al met al wel een soort 
‘taalonzekerheid’ gevoed en het gevoel 
dat de standaardtaal uit Nederland werd 
opgedrongen. Tegenwoordig hoor je af 
en toe wel Vlamingen die in Nederlandse 
tv-programma’s gewoon Vlaams klinken”. 
Marc Swerts beseft als ervaringsdeskun-
dige dat je je soms ook wel moet aanpas-
sen, om begrepen te worden: “Als je in 
Vlaanderen zegt ‘ik versta je niet’, kan dat 
betekenen dat je het niet goed hoort.
Maar in het Vlaams dat je niet begrijpt 

Swerts en zijn team lieten twintig duo’s van Vlaamse en 
Nederlandse studenten een variant op ‘zeeslag’ spelen, via 
een skypeverbinding.

wat de ander wil zeggen. Als je in Nederland 
zegt ‘ik versta je niet’, dan begint die ander net 
luider te praten. Nog een voorbeeld: ‘’s middags’ 
is in Vlaanderen ongeveer tussen 12 en 14 u. In 
Nederland valt heel onze ‘namiddag’, tot 18 u, 
daar ook nog onder. Dus moet je wat specifieker 
zijn als je in Nederland ‘’s middags’ een afspraak 
maakt.” 

Andere talen
Geldt die aanpassing vanuit de minderheidstaal-
gebruiker ook voor bijvoorbeeld het Zwitsers of 
Oostenrijkers ten opzichte van Duitsers?   
“Blijkbaar leek het Zwitsers-Duits vroeger meer 
op het ‘Hochdeutsch’. Maar na Wereldoorlog II 
is er een behoefte ontstaan om zich eerder als 
een Zwitser te profileren. Je ziet datzelfde ook bij 
Canadezen. Ze klinken Amerikaans maar willen 
zich per se als Canadees bekendmaken. Vaak 
zie je Canadese toeristen dan met zo’n Canadees 
vlagje op hun rugzak of petje rondlopen. In de 
psychologie van mensen speelt ‘ídentiteit’ erg

door. Mensen verwachten andersom ook dat je 
klinkt zoals je hoort te klinken in het land waar 
je vandaan komt. Zo hadden heel wat Engelsen 
commentaar toen de Britse Josh Stone met een 
Amerikaans accent begon te praten, terwijl ze 
evengoed commentaar hadden op de uit de VS 
uitgeweken Madonna, toen die een Brits accent 
begon te gebruiken.

Standaardtaal 
Er is een onderscheid tussen wat mensen de 
‘beste variant’ van een taal vinden en wat ze 
willen spreken. Het is niet omdat de meeste 
Franse taalgebruikers de ‘Parijse’ variant van de 
Académie Française de ‘beste’ variant vinden, 
dat alle Walen, Zwitsers, Canadezen of mensen 
uit de Langue d’Oc die variant ook overal willen 
gebruiken. “Standaardtaal gaat eigenlijk alleen 
maar over afspraken: er is op zich geen reden 
waarom ‘camion’ minder goed zou zijn dan 
‘vrachtwagen’, terwijl een ander Frans leenwoord 
zoals ‘punaise’ dan weer wel standaard Neder-
lands is”, concludeert Marc Swerts. Het voordeel 
van standaardtaal is natuurlijk dat je beter en in 
een ruimer gebied kunt communiceren zonder 
misverstanden. Een andere reden om vast te 
houden aan een standaardtaal is dat je boeken 
van vroegere auteurs dan kunt blijven lezen, 
zonder dat je ze moet hertalen of met een lange 
woordenlijst moet verklaren. 

Verklaring?
Vlamingen zijn flexibele taalgebruikers: heel veel 
Vlamingen zullen in officiëlere situaties anders 
spreken dan thuis of onder vrienden uit dezelfde 
streek. In Nederland is dat onderscheid kleiner. 
Marc Swerts: “Psycholinguïstisch onderzoek 
heeft uitgewezen dat je sneller geneigd bent om
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je taal aan te passen aan de ander, als je 
taalflexibeler bent. In Vlaanderen worden 
we continu, ook via tv, geconfronteerd 
met veel variatie. Bovendien bestaat het 
idee dat ‘Nederlands Nederlands’ beter 
is dan ‘Vlaams Nederlands’. Hoewel dat 
idee bij de jongere generaties mogelijk 
afkalft.” 

‘Vlaams’ is ook geen officiële taal, er is 
enkel ‘Belgisch of Vlaams Nederlands’. 
In de Van Dale werd dat vroeger het
Zuid Nederlands’ genoemd. 

De standaardtaal werd in Vlaanderen én 
Nederland lang gezien als iets dat uit het 
noorden kwam. In Nederland heeft het 
Nederlands zich eeuwenlang kunnen 
ontwikkelen, in het pas opgerichte België 
was het Frans de officiële bestuurstaal. 
Pas tegen het einde van de 19de eeuw 
groeide een Vlaams zelfbewustzijn en  
eisten de Vlamingen het recht op om ook 
hun taal als ‘volwaardig’ te erkennen, zij 
het dat de Noord-Nederlandse variant 
als ‘officiële’ versie overgenomen werd. 
Zoals gezegd waren er in de jaren ‘60 
en ‘70 van de 20ste eeuw campagnes 
nodig om ‘correct’ Nederlands te leren 
spreken. Mogelijk heeft dat geleid tot de 
onzekerheid bij Vlamingen of ze wel ‘juist’ 
spreken en de snelle aanpassing aan het 
woord- en taalgebruik van Nederlandse 
gesprekspartners.

‘Vlaams’ is ook geen officiële taal, er is enkel ‘Belgisch 
of Vlaams Nederlands’. In Van Dale werd dat vroeger 
‘Zuid-Nederlands’ genoemd

Naast wetenschapper is Marc Swerts 
ook jazz- en bluessaxofonist en ook  
fictie-auteur. 

Zijn ervaringen als Vlaming, verbonden
aan een Nederlandse universiteit, heeft 
hij gebruikt hij input voor twee romans 
die zich in de universitaire wereld en 
haar specifieke milieu afspelen. 
 
Een derde boek is op komst.

Meer informatie:
marcswerts.com/

M ARC SWERTS

DEKKER 
EEN C A MPUSROM AN



10

Kopen in België: 
Waarom geen gebouw 
met erfgoedwaarde?

De Vijf Werelddelen 
(1901) Architect 
FransSmet-Verhas
Schildersstraat 2,6 /
Plaatsnijdersstraat 1
Antwerpen
GettyImages by 
Phil Lewis

Tekst Peter Thoelen
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Onroerend
Erfgoed
Huizen bouwen en kopen wordt in Nederland steeds
duurder. Vlaanderen is voor vele Nederlanders een goedkopere uitwijk-
mogelijkheid, hoewel de prijzen er ook snel stijgen. Je kunt natuurlijk een 
bouwgrond kopen en daar een huis, villa of appartement op zetten. Je 
kunt ook een mooi oud huis in de stad, een villa of kasteel op het platteland 
of een oude hoeve kopen. Sommige van die gebouwen zijn beschermd.  
Andere niet. Wat   zijn de mogelijkheden, de  gevolgen en  waar kun je terecht? 

Oude(re) gebouwen hebben voor- 
en nadelen. Als je valt voor één 
of andere oudere bouwstijl (art 
déco, neo-gothiek, art nouveau, 
Bauhaus, renaissance, empire…) 
of het vakmanschap en het 
handwerk die in oudere huizen zit, 
gaat er natuurlijk niets boven de 
authenticiteit en de charme van 
een oud(er) gebouw. Een   nadeel 
is dat je wat oudere gebouwen 
moeilijker kunt aanpassen aan 
de hedendaagse energienormen. 
Anderzijds: elke steen die in een 
gebouw zit, moet dan al niet meer 
gebakken of   getransporteerd 
worden. Ook dat is milieuwinst. 
En er zijn best wel wat mogelijk-
heden om het energieverlies van 
een oud gebouw de beperken. 

Sommige oude gebouwen zijn 
beschermd: oude gebouwen uit 
de middeleeuwen of de renais-
sance, zelfs kleine, zijn vaak 
wettelijk beschermd. Evenals de 
recentere  grote  monumentale 
gebouwen zoals kerken, de 
kastelen of stadspaleizen, maar 
ook industrie gebouwen enz. Een 
aantal minder opvallende gebou-
wen kunnen ook beschermd zijn: 
huizen getekend door bekende 
of baanbrekende architecten, 
gebouwen die een uniek of 
voorbeeldig karakter hebben, of 
waarvan er niet meer veel zijn… 
Beschermde gebouwen herken je 
aan een blauw-wit schildvormig 
plaatje met de tekst ‘beschermd 
monument’.

Erfgoedwaarde
Vele oude gebouwen hebben ‘erf-
goedwaarde’, of ze nu juridisch 
beschermd zijn of niet. Dat kan 
ook verschillende  betekenis-
sen hebben.  De architecturale 
waarde: hoe bouwden de mensen 
vroeger, welke elementen zijn er 
uniek aan dit gebouw? De cul-
turele waarde betekent dat we 
uit de opbouw kunnen afleiden 
hoe mensen in een bepaalde tijd 
of in een bepaalde regio leefden. 
De volkskundige waarde gaat 
over gebruiken en gewoonten, 
voorstellingen en tradities van 
de gemeenschap van vroeger. 
De ensemblewaarde: is er een 
samenhang tussen onderdelen 
van het gebouw (exterieur,  
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afwerking, meubilair…)? Of tussen het 
gebouw en zijn cultuurhistorische, maar 
ook volkskundige en sociaal-culturele 
context? Is er een zichtbare samenhang 
het gebouw met de omgeving, zoals 
het landschap, de dorpskern of andere       
huizen in de buurt? Een gebouw kan ook 
gewoon zeldzaam of zelfs uniek zijn in 
de omgeving, in de tijd of qua concept,    
bouwstijl, materiaalgebruik... En ten slotte 
gaat heel veel vakkennis en details rond 
bijvoorbeeld houtgebruik, siermetselwerk 
enz. in snel tempo verloren.    Oudere 
gebouwen tonen hoe vakmanschap en 
handwerk bedreven werden.

Geïnventariseerd en vastgesteld?
Op de officiële lijst van ‘geïnventari-
seerde objecten’ van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed, een Vlaamse over-
heidsinstelling, staan meer dan 87.500 
‘objecten’ -meestal gebouwen. Het feit 
dat ze op die lijst staan, heeft weinig      
juridische gevolgen. Het komt erop neer 
dat experten geoordeeld hebben dat ze 
‘waardevol’ zijn. De gemeente is bevoegd 
om verbouwingsvergunningen of zelfs  
afbraakvergunningen uit te reiken aan de 
eigenaar.
In een tweede stap kan een gebouw uit 
die lijst, via Ministerieel Besluit, opge-
nomen worden in een lijst van ‘vast-
gesteld erfgoed’. Een gemeente is dan 
nog steeds bevoegd voor advies en de 
vergunningen, maar ze heeft speciale 
‘zorgplicht’ over dat gebouw. Er kan een 
afwijking gevraagd worden indien een  
gebouw op de vastgestelde lijst staat. 

Er zijn meer dan 75.000 gebouwen ‘vastgesteld’ als erfgoed. 
11.000 gebouwen in Vlaanderen zijn wettelijk beschermd als 
monument.

Denk aan energieprestatie en binnen-
klimaat, als dat nodig is om de erfgoed-
waarde van het pand in stand te houden.
In de praktijk: gemeenten met oog voor 
erfgoed zullen niet zomaar alles toelaten 
aan een gebouw dat ‘vastgesteld erfgoed’ 
is. Gemeenten die vooral oog hebben voor 
belangen van projectontwikkelaars, of die 
particulieren niets in de weg willen leggen, 
kunnen de vergunningen zelf afleveren. Er 
zijn al meer dan 75.000 gebouwen ‘vast-
gesteld’ als erfgoed. 

Beschermd monument
Tenslotte kan een gebouw als monument-
wettelijk beschermd worden. Dat is het 
geval voor meer dan 11.000 gebouwen 
in Vlaanderen. Daarmee doe je niet meer 
wat je wilt. Ook de gemeente niet. 
Bijbouwen, uitbreken, vervangen… zijn 
niet altijd mogelijk. Het voordeel van een 
beschermd gebouw is dat je premies kunt 
aanvragen voor een hele reeks werken. 
Bij de meeste beschermde gebouwen zijn 
zowel het interieur als ook het exterieur 
beschermd. Is het huis dat je kocht op zich 
niet beschermd, maar ligt het huis in een 
beschermd dorpsgezicht, dan kun je ook 
niet doen wat je wilt. Je moet op z’n minst 
de voorgevel dan in oorspronkelijke staat 
renoveren. 
Als je gebouw beschermd is, dan ben je 
verplicht om het behoud ervan te garan-
deren. Niemand mag een beschermd ge-
bouw ontsieren of beschadigen, laat staan 
afbreken. Je bent ook verplicht om je ge-
bouw goed te onderhouden. Je moet het  
‘als een goede huisvader’ beheren, de 

toestand regelmatig controleren en on-
middellijk passende maatregelen nemen 
wanneer dat nodig is.  Je kunt te rade 
gaan bij de erfgoedconsulenten van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed van de 
Vlaamse Overheid. Zij geven je advies en 
ondersteuning bij het behoud en beheer 
van je beschermd goed. Met hen kun je 
ook overleggen over wat er eventueel 
nog wel kan vervangen worden in het in-
terieur. Zo wil je liever een modern toilet in 
huis dan een hok in de tuin… Bovendien 
kent de Vlaamse overheid verschillende 
premies voor onderzoek, onderhoud en 
werken aan beschermde monumenten. 

Financiële ondersteuning
Een erfgoedlening is een lening tegen 
een lage rentevoet. De lening is bedoeld 
voor restauratie- of renovatiewerken. Ook 
nieuwbouwingrepen, inclusief uitbreid-
ing, kunnen in aanmerking komen. En 
ten slotte komen ook werken om de eco 
logische duurzaamheid en de energie-
prestatie van het gebouw te verbeteren in 
aanmerking.
Voor sommige restauratiewerken is een 
aanvullend en/of voorafgaand onderzoek 
aangewezen. Je kan een onderzoeks- 
premie aanvragen voor historisch of een 
bouwtechnisch onderzoek, onderzoek 
over bouwmaterialen, stabiliteit en of 
waardevolle bomen op het erf. 
Ook eventueel herbestemmingsonder-
zoek of een energieaudit komen in aan-
merking voor een onderzoekspremie.
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Voor beschermde gebouwen kun je een erfgoedpremie aanvragen om toegelaten werk-
en te laten uitvoeren. Ook voor een aantal werken die je zelf zou uitvoeren, kun je pre-
mies aanvragen. Er zijn bovendien verhoogde premies voor goed onderhoud, de publieke 
openstelling van het beschermd onroerend erfgoed, enz. met telkens eigen voorwaarden.
Voor sommige werken heb je geen omgevingsvergunning (vroeger ‘bouwvergunning’) 
nodig, maar wel een toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed. Plan je werken 
aan beschermd erfgoed, kijk dan eerst na voor welke werken je een toelating van het 
agentschap Onroerend Erfgoed of je erkende erfgoedgemeente nodig hebt.

Andere oude gebouwen?
Maar wat met een gebouw dat niet beschermd of geïnventariseerd is, maar dat toch ‘erf-
goedwaarde’ heeft? De gemeente beslist of je je vergunning krijgt om te verbouwen of 
zelfs af te breken. Het potentieel aan oudere karaktervolle gebouwen is veel groter dan 
hetgeen op de officiële lijsten staat: 20% van het totaal aantal woningen in Vlaanderen is 
gebouwd voor 1945. We spreken over 526.000 gebouwen, waarvan de overgrote meer-
derheid (433.200) in goede staat is. Daar vallen heel wat mooie dingen mee te realiseren. 
Hopelijk met respect voor de erfgoedwaarde ervan. 

Bespreek de werken die je wil uitvoeren vooraf met de 
betrokken diensten. Dat spaart je achteraf heel wat extra 
administratie, afwijzingen en frustraties.

Monumentenwacht is de aangewezen 
organisatie die je met raad en daad 
bijstaat als het gaat om respectvolle 
renovatie van oudere gebouwen. Je 
kunt hen uitnodigen om een inspec-
tie ter plekke uit te voeren. Zij leveren 
een rapport af en gedetailleerd een
beschrijving van aandachtspunten 
en problemen. Het rapport bevat ook 
goede aanbevelingen voor restauratie 
en het onderhoud. 

Die adviezen vormen een uitstekende 
basis om je onderhoudswerken in te 
plannen, want de voorgestelde maat 
regelen krijgen elk een volgorde van 
belangrijkheid. 

Soms voeren de monumentenwachters 
kleine noodreparaties uit of ze laten 
zien hoe je zelf herstellingen kunt doen

onroerenderfgoed.be
monumentenwacht.be
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Verpakkingsloze (online) supermarkt 
klaar om Vlaanderen te veroveren
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Ondernemen
Veel van de producten die we op dagelijkse basis kopen, zitten nog 
steeds verpakt in plastic. Online supermarkt Pieter Pot pakt dit anders 
aan: door producten in glazen potten af te leveren, is het mogelijk om 
boodschappen te doen zonder plastic afval. Na een succesvolle start in 
Nederland, steekt de onderneming Pieter Pot nu de zuidelijke grens over.

Tekst Paul Geraedts 

Iedereen houdt van boodschap-
pen. Niemand houdt van afval. 
Met die twee korte zinnen legt 
Pieter Pot haar missie uit op de 
website. Het jonge bedrijf streeft 
ernaar om korte metten te maken 
met de plastic wegwerpverpak-
kingen waar we zo gewend aan 
zijn. Dit doet het bedrijf door haar 
producten in bulk in te kopen, en 
ze vervolgens in glazen potten 
aan de consument aan te bieden. 
Op de potten zit statiegeld, waar-
door deze ingeleverd en weer 
hergebruikt kunnen worden, tot 
40 keer toe.

Van lokaal naar nationaal, van 
bakfiets naar bezorgservice
Sinds twee jaar bestaat Pieter 
Pot nu. Wat begon als een klein-
schalige, online supermarkt in 
Rotterdam, groeide al snel tot een 
landelijk opererend bedrijf met 
duizenden enthousiaste klanten. 
Van lokaal naar nationaal, en van 

bezorging per bakfiets naar het in 
de arm nemen van een profes-
sionele bezorgservice. En nu is 
het tijd om het in Vlaanderen te 
gaan proberen. 
Head of Belgium Puck Schaaphok 
leidt de Belgische uitbreiding, die 
inmiddels een feit is. 28 oktober 
werd de allereerste bestelling 
van Pieter Pot in Antwerpen ge-
leverd. Maar voordat het zover 
was, moest het wel zeker zijn dat 
ook de Vlamingen openstonden 
voor Pieter Pot. Schaaphok: “Om 
de stap over de grens te wagen, 
moest het zeker zijn dat er ook 
daadwerkelijk mensen zijn die 
gaan kopen. Daarom hebben wij 
eerst gericht onderzoek gedaan.”
 
‘Meer dan 8.000 Vlamingen.. 
klant van Pieter Pot’ 
Om ook in Vlaanderen voet aan 
de grond te krijgen, moest er 
een bepaalde deadline gehaald 
worden.

Schaaphok: “We moesten eerst 
zeker zijn dat er interesse was 
in onze supermarkt. Daarvoor 
hebben we een speciale wacht-
lijst geopend, waarop uiteindelijk 
meer dan 8.000 Vlamingen zich 
ingeschreven hebben. Zij wilden 
dus graag klant worden bij Pieter 
Pot.”

Deze drempel van een paar 
duizend potentiële afnemers was 
er  niet alleen omdat het  bedrijf
anders niet rendabel zou worden. 
Ook andere zaken speelden mee, 
zo vertelt Schaaphok. “Wij zijn 
in alle opzichten een duurzaam 
bedrijf, om dat te garanderen 
moeten ook de distributie zo 
groen mogelijk gebeuren. We 
willen altijd voorkomen dat onze 
bezorgers met halflege busjes 
rondrijden. We hebben dus een 
zekere schaal en een zeker aan-
tal klanten nodig alvorens we in 
een bepaalde regio starten.”
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Dat zijn zowel de grote  internationale 
leveranciers als lokale producenten. 
Maar alle producten komen op één site 
terecht, waardoor zowel Vlamingen als 
Nederland uit het volledige assortiment 
kunnen kiezen.” 

“En dat brengt voordeel met zich mee. 
Zo kunnen Nederlanders kennis maken 
met nieuwe producten die in België heel 
populair zijn. 

Neem bijvoorbeeld de Belgische wafels. 
Die vind je daar in iedere supermarkt,   
terwijl die in Nederland niet zo bekend 
zijn. Een ander product waar België om 
bekend staat, is de chocolade, ook die 
nemen we op in ons assortiment. Zo 
maken de consumenten in beide landen 
kennis met nieuwe producten en zo profi-
teert  iedereen.”

Impact op de meest duurzame wijze
Met de overstap van Pieter Pot naar 
Vlaanderen maakt het bedrijf de online 
verpakkingsvrije supermarkt beschikbaar 
voor zo’n 6.5 miljoen potentiële Pieter 
Pot-klanten. Schaaphok: “Dat is zeker 
geweldig, maar het belangrijkste is dat 
wij onze ambitie altijd blijven nastreven. 
En dat is om alleen impact te maken 
op de meest duurzame wijze. Wij willen 
echt impact maken op de manier waar-
op mensen hun boodschappen doen, de 
verpakkingen die daarbij komen kijken, 
en de manier waarop voedingsbedrijven 
zelf met die verpakkingen omgaan.”

Bij Pieter Pot kun je inmiddels een ruim 
assortiment aan houdbare producten 
kopen. Maar Schaaphok legt uit dat het 
assortiment zich voortdurend uitbreidt. 
“We werken met lokale producent-
en, maar evengoed met internationale 
A-merken. Zo hebben we bijvoorbeeld 
de Belgische chocolade van Callebaut, 
ketchup van Heinz of de snoepjes van 
Haribo in ons assortiment. Zo willen we 
elk soort consument verleiden om verpa-
kkingsvrij boodschappen te doen. Pieter 
Pot is stukken duurzamer, maar zeker 
niet duurder dan een ‘gewone super-
markt’.”
Met de stap over de grens gaat Pieter Pot 
het eerste ‘internationale avontuur’ aan. 
Puck Schaaphok groeide op in België, als 
kind van Nederlandse ouders. Als Head 
of Belgium lijkt zij nu dus helemaal op 
haar plek te zitten. “Ik denk dat het toeval 
is dat ik nu in deze functie terecht ben ge-
komen, maar ik denk dat het wel helpt als 
je de mentaliteit en de trends aan beide 
kanten van de grens snapt. Zonder al te 
veel in clichés te vervallen, denk ik dat de 
Belgische consument over het algemeen 
wat meer met duurzaamheid en milieu 
bezig is dan de gemiddelde Nederlander. 
In Vlaanderen waren ook al meerdere, 
soortgelijke winkels die verpakkingsvrije 
producten aanbieden.” 
De verschillende markten aan beide 
kanten van de grens bieden uitdagingen, 
maar ook kansen. Schaaphok: “Het is fijn 
dat we weten dat Pieter Pot al draagvlak 
heeft, zowel door ons eigen onderzoek 
als kijkende naar het aantal soortgelijke 

Met de stap over de grens gaat Pieter Pot het eerste 
‘internationale avontuur’ aan. Puck Schaaphok groeide 
op in België, als kind van Nederlandse ouders

initiatieven die er al zijn in Vlaanderen. Of 
dit onze overstap makkelijker of lastiger 
gaat maken is niet één-op-één te zeggen. 
Wel zijn we inmiddels -in Nederland- een 
gevestigd bedrijf, dus we starten dit keer 
niet helemaal from scratch.” 
Terwijl Pieter Pot het werkterrein uitbreidt, 
blijft het distributiecentrum voorlopig in 
Nederland. Van hieruit worden dan alle 
producten -voor zowel Vlaanderen als 
Nederland- verzonden naar de klant. 
Met een nieuwe groep klanten komen 
ook nieuwe behoeften voor producten. 
Volgens Puck Schaaphok zal het assorti-
ment zich ook steeds meer uitbreiden met 
producten die in Vlaanderen populair zijn. 
“Vanaf het begin zijn we al voortdurend in 
gesprek met leveranciers om ons assorti-
ment voortdurend uit te breiden.  
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“Aan huis leveren kan op een duurzame 
manier, doordat wij zoveel mogelijk trans-
porten combineren én doordat de bezorg-
diensten ook foodboxen voor andere 
bedrijven meenemen. Door herbruikbare 
potten te gebruiken, elimineren we de 
eenmalige verpakkingen, die de oorzaak 
van de grootste uitstoot zijn, zelfs als ze 
recycleerbaar zijn. Als we groeien, wordt 
ons systeem zelfs nog duurzamer: 
hoe meer leveringen in één gebied, hoe 
minder CO2 het transport verbruikt”

“Uiteindelijk denk ik dat de hele bood-
schappenketen drastisch anders kan. 
We willen producenten uitdagen om na 
te denken hoe ze zonder verpakking hun 
producten kunnen leveren, en wat voor  
innovatie daarvoor nodig is. Zo levert 
onze    olijfolieproducent nu in vaten van 
zo’n 1000 liter. Deze vaten worden dan 
uiteindelijk weer meegenomen om deze 
weer opnieuw te vullen. 

Op deze manier hebben we sinds de start 
van Pieter Pot al meer dan een  miljoen 
verpakkingen kunnen besparen. Zo kan 
zowel consument als producent haar 
CO2-voetafdruk verkleinen.”

Pieter Pot is de eerste verpakkingsvri-
je online supermarkt die in Vlaanderen 
(en geheel Nederland) levert. 

Op www.pieter-pot.be is het gehele as-
sortiment te bekijken en te bestellen.

Pieter Pot in het kort
Het gehele concept van een verpak-
kingsloze en onlinesupermarkt is nog 
vrij nieuw. Daarom is het goed om even 
een korte schets te maken van deze 
nieuwkomer op de Vlaamse markt. 

Schaaphok: “Je bestelt je boodschap-
pen online, die vervolgens in glazen 
potten of flessen bij je thuis worden 
geleverd. Bij de volgende bezorging 
neemt Pieter Pot de lege potten weer 
mee en krijg je je statiegeld terug. 

Wij kopen onze producten in bulk aan en 
vullen de potten in maatwerkbedrijven.”

Online: 2 op 3 consumenten 
houdt rekening met milieu

67 procent van de Nederlandse en Belgische 

consumenten houdt rekening met het milieu 

als ze een online bestelling plaatsen.Dit blijkt 

uit onderzoek van Descartes, markt-leider op 

het gebied van software-oplossingen voor de 

supply chain en logistiek, onder meer dan 

duizend Nederlanders en Belgen. Onder 18- 

tot 24-jarigen is dit zelfs 82 procent. De ou-

dere generaties, zoals 55- tot 64-jarigen en 

65-plussers, houden toch minder rekening 

met het milieu bij het plaatsen van een on-

line bestelling (respectievelijk 41% en 44%). 

Aan de consumenten werd in het onderzo-

ek gevraagd of ze bereid zijn al hun online 

bestellingen in een week op te sparen, zodat 

ze wekelijks maar één bestelling ontvangen. 

Dertig procent van hen gaf aan geïnteress-

eerd te zijn in een bezorgdienst die deze ser-

vice aanbiedt. Hiernaast valt een verschil op 

te merken tussen de aankoop van goedkope 

en dure items. Achttien procent van de consu-

menten geeft namelijk aan dat ze de impact 

op het milieu ook prioriteren als ze een goed-

kope online bestelling doen. Onder 18- tot 

24-jarigen is dit zelfs bijna een kwart (24%).”

emerce.nl
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Vliegen of rijden? 
Waarom niet alletwee!
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Innovatie

Is het een auto? Is het een helicopter? Nee, dat is het 
niet… Het is de PAL-V! De PAL-V is een gyrocopter. 
Een combinatie van sportief rijden op de auto(snel)weg, of in 
het stadscentrum. En vliegen vanop elk klein (sport)vliegveld. 

Dromen, durven, DOEN!
CEO en mede-oprichter van 
PAL-V is Ir Robert Dingemanse 
MBA, een brok passie en ener-
gie. Hij is als ondernemer al 14 
jaar bezig met de ontwikkeling 
van de PAL-V. Het bedrijf telt 140 
personen die volop werken aan 
de productie van de eerste tien-
tallen exemplaren die inmiddels 
zijn verkocht.  ‘Tien jaar geleden 
klopte ik aan bij diverse grote 
bedrijven om hulp bij het bouwen 
van onze droom, een vliegende 
auto. Maar deuren bleven dicht. 
Nu we er staan, is dit anders. Ja, 
nu komen ze naar ons toe, hier 
in Raamsdonksveer aan de A27.’ 
De beperking en lange tijd lag 
niet aan de techniek. De Liberty 
is al enige tijd klaar voor serie-
productie. Maar het was de regel 
geving die het sneller schakelen 

niet mogelijk maakte. Voldoen 
aan de wetten en regels betekent 
een lang proces. Iedereen in de 
luchtvaart begrijpt dat er een hele 
papierwinkel bij komt kijken als je 
binnen de luchtvaart opereert. 

Een nieuw vliegtuig ontwikkelen 
kost gemakkelijk tien,vijftien jaar. 
Dingemanse: ‘Liberty is helemaal 
af.  Nu moeten we  nog bewijzen 
dat alles wat is goedgekeurd ook 
daadwerkelijk op dezelfde wijze in 
alle serie-voertuigen terugkomt. 
Van zelfs het kleinste onderdeelt-
je moet tot veertig jaar later terug 
te vinden zijn op welk voertuig het 
is toegepast.’ In augustus 2020 
werden alle verplichte wegtesten 
succesvol afgerond. Vanaf dat 
moment mocht de eerste PAL-V 
Liberty de Europese wegen op!

PAL-V Liberty, de Gyrocopter
Jarenlang dromen, ontwikkelen, 
testen en certificeren leidde tot 
het Liberty concept. Sindsdien is 
de gyrocopter qua uiterlijk bijna 
niet gewijzigd: een driewielige 
auto met een uitschuifbaar staart-
stuk, een naar achteren gerichte 
stuwpropeller en een uitklapbare 
rotor. 
De draagrotor wordt niet, zoals 
bij een helikopter standaard is, 
door een motor aangedreven, 
maar werkt als een draaiende 
draagvleugel. De luchtweerstand 
als gevolg van de voorwaartse 
beweging dankzij de stuwpropel-
ler zet de draaivleugel in gang, 
die vervolgens de lift geeft om 
te vliegen. Een stabiel principe: 
zolang je  vooruitgaat,  blijft de 
rotor draaien en lift geven. En niet 
onbelangrijk qua veiligheid: 
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TECHNISCH
Capaciteit: 2 personen
Massa leeg: 664 kg
Maximaal bagagegewicht: 20 kg 
Maximaal startgewicht: 910 kg 
Brandstofsoort: loodvrije benzine 
Brandstofinhoud: 100 l

RIJDEN
Topsnelheid: 160 km/u 
Acceleratie (0-100 km/u): <9 s 
Vermogen: 100 pk 
Brandstofverbruik: 7,6 l/100 km 
Actieradius: 1315 km
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als de motor zou uitvallen, draagt de 
draaiende rotor het voertuig, als een par-
achute. Het resultaat: veel veiligere én 
technisch veel eenvoudiger dan een he-
likopter. De Liberty is laag met een com-
pacte cockpit. De PAL-V heeft 200 meter 
nodig om op te stijgen en 50 meter om 
te landen. In zowel Nederland als België 
zijn er kleine (vlieg)velden waar de PAL-V 
kan opstijgen en landen. Het idee is dat 
er altijd in je buurt waar je woont zo een 
(sport)vliegveld aanwezig is. Het uitge-
breide instrumentarium vergt de nodige 
training, het interieur voelt sportief spar-
taans. De stoelen zijn niet verstelbaar, 
maar kunnen wel op maat van de piloot 
worden gemaakt. De bestuurder dient 
natuurlijk te beschikken over een gyro-
copter brevet. PAL-V heeft de beschik-

king over een eigen simulator inclusief 
VR bril, de FlyDriveAcademy. In de af-
gelopen jaren werden totaal al bijna 100 
exemplaren besteld. Vanaf 2023 is het 
moment daar voor de ‘believers’. De ko-
pers zijn niet alleen vliegfanatiekelingen 
die graag sportief autorijden maar ook 
onder andere de overheid heeft een aan-
tal exemplaren besteld om in te zetten bij 
ongevallen, het verlenen van medische 
hulp en als ambulancedienst en bij de 
politiediensten. De PAL-V is er klaar voor 
met een vanaf prijs van 300.000 euro! 
Maar zoals vaak telt, als er voldoende 
productie verkocht is, kan de prijs dalen. 
De PAL-V is tot op heden wereldwijd nog 
steeds de enige! Het is geen auto. Het 
is geen vliegtuig. Binnenkort bij u op de 
oprit? 

De revolutie heeft plaatsgemaakt voor een 
evolutie maar ondanks criticasters rijdt de 
PAL-V inmiddels met de volledige goedke-
uring van de overheid in Nederland. Alle 
safety checks en to do’s om te kunnen 
vliegen, zijn duidelijk ook.

De afgelopen jaren werden tientallen mil-
joenen euro’s geïnvesteerd in de vliegende 
auto. Ze deden hiervoor beroep op diverse 
(particuliere) investeerders. ‘Stap voor 
stap. Het gaat niet altijd even snel, maar 
nu wel zoals gepland’, aldus CEO Dinge-
manse. En dit is mooi mogelijk geworden 
dankzij de samenwerking met diverse part-
ners zoals onder andere

Carver Technologies, Informal Capital 
Network, Trustus,   Redesign   Partners 
TuDelft,  Het  Nationaal   Lucht- en  Ruimte-
vaart  laboratorium, Katholieke Universiteit 
Leuven, Universiteit Gent.

Maar ook binnen de luchtvaart wereld 
bekende namen zoals onder ook andere 
SparkDesign&Innovation, Rotax Aircraft 
Engines, Marshall en Atkings Aerospace.

Scan de QR code  en beleef online meer 

RIJDEN
Topsnelheid: 160 km/u 
Acceleratie (0-100 km/u): <9 s 
Vermogen: 100 pk 
Brandstofverbruik: 7,6 l/100 km 
Actieradius: 1315 km

VLIEGEN
Maximale snelheid: 180 km/u 
Motorvermogen: 200 pk 
Maximale vlieghoogte: 3500 m 
Nuttige belasting: 246 kg 
Brandstofverbruik: 26 l/h 
Actieradius: 500 km
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BMW 530e Touring
 Slimme plug-in hybride 

Nieuwe LED-
lichtblokken.
Voor- en 
achteraan 

Hybrid, Sport 
of Electric 
rijmodus
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Automotive

De facelift van de BMW 5 reeks is nu voltooid met de intro-
ductie van milieuvriendelijke hybride 530e. Niet alleen luxe 
zakenauto maar ook een fantastische gezinswagen.

De facelift van de BMW 5 reeks 
is nu voltooid met de introduc-
tie van milieuvriendelijke 530e. 
Het  model komt naast de fiscaal 
aantrekkelijke 520e waar vooral 
de zakelijke markt belangstelling 
voor heeft en de 545e, de zes-
cilinder topversie.

De 292 pk (215 kW) sterke 530e 
is er als Berline en als Touring. 
De te testen Touring heeft nieuwe 
LED-lichtblokken voor- én achter-
aan, trapezium uitlaatmonden en 
van binnen optioneel 12,3 inch 
groot infotainmentsysteem. Qua 
rijhulp, connectiviteit, afwerking 
en gadgets zijn er nieuwigheden. 
Bij de station is de achterruit nu 
apart te openen. Zeer praktisch 
bijvoorbeeld op krappe parkeer-
plekken. En deze elektrische klep 
is bovendien een uitkomst bij uit-

stekende bagage

2,3 liter/100 km is mogelijk
Het vermogen van de verbrand-
ingsmotor is 184 pk (135 kW) 
en elektrisch vermogen van 109 
pk (80 kW) met een maximum 
koppel van 300 Nm resp. 265 
Nm. Volgens BMW kun je met de 
nieuwe 530e zo’n 62 kilometer 
volledig elektrisch rijden. Met het 
xDrive-model met vierwielaandri-
jving daalt het bereik naar 50 kilo-
meter. In de praktijk zal het mind-
er rooskleurig zijn. Maar een 530e 
koper en autojournalist schrijft op 
een website dat zijn BMW netjes 
aangeeft hoeveel er elektrisch is 
gereden en het totale aantal kilo-
meters, namelijk 4.700 en 7.000 
kilometers. Dit was voor het over-
grote deel woon-werk verkeer. 

De wagen heeft hierdoor een 
gemiddeld benzineverbruik van 
2,3 liter/100 km; het  totale ver-
bruik aan elektriciteit vermeldt de 
website niet. BMW is en blijft een 
premiummerk en de wagen is niet 
alleen zeer luxueus, maar ook be-
hoorlijk slim. Via de satellietdata 
weet de auto wanneer je in druk-
bevolkte gebieden rijdt, waarbij 
automatisch dan de elektrische 
modus ingeschakeld wordt. Je 
kan ook handmatig een bepaalde 
batterijcapaciteit reserveren om 
later emissievrij in stadswijken 
te rijden. De navigatie geeft aan 
waar en welke laadpalen in de 
buurt vrij zijn. Naast de standaard 
Hybrid-rijmodus kan je kiezen 
voor Sport of Electric. En in alle 
situaties wordt er energie terug-
gewonnen tijdens het uitrollen of 
afremmen.
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Voor bedrijf of gezin
Het samenspel van de twee motoren in deze 530e 
is subtiel: de elektromotor heeft voldoende kracht 
om de 5-serie vanuit stilstand elektrisch weg te laten 
rijden. De brandstofmotor hoeft dus niet te pas en 
te onpas bij te springen. Zodra het accupakket bijna 
leeg is, gaat de 2,0-liter viercilindermotor wel aan 
en uit. De zescilinder in de 545e klinkt daarbij wel 
wat mooier. Met die grotere en krachtige motor kies 
je mogelijk ook voor een sportonderstel voor meer 
directe besturing en ook voor achterwielsturing wat 
de wendbaarheid en stabiliteit vergroot. De relatief 
zware 530e (bijna 2.000 kilo) rijdt misschien wat 
minder lichtvoetig en sportief dan je van een BMW 
zou verwachten. Maar de Touring is wel zeer com-
fortabel voor lange reizen en de bestuurder wordt 
dan ondersteund door allerlei slimme rijhulpsyste-
men. De 530e is niet alleen een luxe zakenauto, 
maar ook een fantastische gezinswagen.

De 530e Touring, bijna 
2.000 kilo, minder licht-
voetig en sportief maar 
zeer comfortabel voor 
lange reizen.

Berline of Touring

Verbrandingsmotot
184 pk (135kW)
Electrisc
109 pk (80kW)

Maximum koppel 
300Nm en 265Nm
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Leaseplan TCO elektrische 
auto kantelpunt

De gebruikskost (TCO) van elektrische 
wagens ligt nu lager dan die van een 
hybride of van een klassieke benzine 
of diesel, enkel de hoge aankooppri-
js blijft een struikelblok. Qua gebruik-
kost (TCO) over een profiel van 30.000 
km per jaar is de elektrische compacte 
middenklasser competitief geworden 
in vergelijking met zijn tegenhangers 
met een verbrandings-motor. Dat is de 
conclusie van de jongste jaarlijkse Car 
Cost Index van LeasePlan. Daarin wordt 
rekening gehouden met de total cost of 
ownership (TCO), inclusief brandstof/en-
ergie, afschrijving (restwaarde), belast-
ingen, verzekering en onderhoud in 22 
Europese landen. In de meeste landen, 
waaronder België, is deze TCO gunstig 
voor de elektrische auto. De gemiddel-
de TCO varieert enorm in Europa: van 
743 €/maand in Griekenland tot 1.138 
€/maand in Zwitserland. België staat op 
de 6e plaats, met 959 euro/maand. In 17 
landen kunnen EV’s in het D2-segment 
qua kosten volledig concurreren met vo-
ertuigen met verbrandingsmotor: Oosten-
rijk, België, Denemarken, Finland, Frank-
rijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, 
Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, 
Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland 
en het Verenigd Koninkrijk.

Autowereld.be / Leaseplan

#Nieuws
automotive

‘Rijden auto’s op Belgische 
benzine zuiniger?’

In België is Euro 95 veel goedkoper dan 
in Nederland: het scheelt soms 25 cent 
per liter en dat is veel’, aldus lezer Judith 
Kosters in de wekelijkse vraag & ant-
woord-rubriek van onze redactie. ‘Soms 
ga ik naar België en zorg ik er dan voor 
dat mijn tank bijna leeg is, om hem goed-
koop vol te gooien. Maar ik merk dat ik 
met de Belgische brandstof meer kilom-
eters kan maken en de auto dus zuiniger 
rijdt. Is dit een suggestie, of kan het zo 
zijn dat de Belgische brandstof een net 
iets andere samenstelling heeft, waar-
door je er meer kilometers mee kunt 
rijden?’ Autoredacteur Niek Schenk ant-
woordt: ‘Het is niet zo dat Belgische ben-
zine per definitie tot minder verbruik leidt 
dan Nederlandse. Maar er kan wel ver-
schil zijn in de samenstelling waarvoor de 
oliemaatschappij heeft gekozen, met een 
iets zuiniger verbruik als gevolg. 
Eerlijk gezegd heb ik op dit punt nooit 
grote verschillen geconstateerd. Daar 
komt bij dat het niet meevalt om zelf 
betrouwbare metingen te verrichten. 
Daarvoor zouden de rijstijl en rijomstan-
digheden telkens exact hetzelfde moeten 
zijn.’

ad.nl

Vlaanderen krijgt 49 ultra 
snelle laadstations

Vlaams minister van Mobiliteit en Open-
bare Werken Lydia Peeters wil dat er 
langs de autosnel- en gewestwegen om 
de 25 kilometer snellaadinfrastructuur 
aanwezig is.
Om de omslag naar elektrisch rijden 
mogelijk te maken is een versnelde uit-
bouw van het netwerk van laadstations 
noodzakelijk. ‘Mensen die elektrisch 
autorijden, zullen in de eerste plaats 
thuis en op het werk opladen, maar 
bestuurders moeten ook onderweg altijd 
kunnen    laden’, zegt minister Peeters 
in een persbericht. Het is belangrijk dat 
er hiervoor voldoende en goed bereik-
bare laad-   stations beschikbaar zijn. 
‘Mensen moeten erop kunnen vertrouw-
en dat er overal snel en dichtbij geladen 
kan worden.’ Hiertoe gaat Vlaanderen 
op 49 locaties langs autosnelwegen 
en gewestwegen ultrasnelladers uitrol-
len, met een capaciteit van 150 kilowatt 
of meer. In de provincie   Antwerpen 
zijn 8 plaatsen voorzien, in Limburg 7 
en 13 in Oost-Vlaanderen, evenveel in 
Vlaams-Brabant en in West-Vlaanderen 
zijn 9 locaties gepland. De laadstations 
worden geplaatst op      dienstenzones, 
carpoolparkings, Hoppinpunten en Park 
& Rides. Voor dit project trekt minister 
Peeters 5,4 miljoen euro uit.

Tijd.be
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Tekst Paul Geraedts
 De afgelopen 
jaren heeft het 
fenomeen 
‘Escaperoom’ 
zo om zich heen 
gegrepen, dat 
het eigenlijk nog 
weinig uitleg be-
hoeft. En toch... 

Game designer 
Jeroen van Has-
selt en zijn team 
pakken het op een 
andere manier 
aan. 

Entered: 
Inbreken in een verlaten
ziekenhuis in Maaseik
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Creatief
Ondernemen
Met het bedrijf Entered bieden zij ‘real life gaming experiences 
aan’. I can hear you was de eerste beleving: een uniek interactief 
horrorspektakel waarbij je in moet breken in een oud verlaten ziek-
enhuis in Maaseik, terwijl er een professionele acteur in de rol van 
gestoorde chirurg er nog huisvest. Denk aan het spelen van een 
videogame, maar dan in het echt: I can hear you is niet voor tere 
zieltjes. Maar dat weerhield hele volksstammen de afgelopen jaren 
niet om naar Maaseik af te reizen om dit 2,5 uur durende spel mee 
te maken. Een escaperoom, dus? Maar met dat woord dekken we 
de lading niet helemaal, volgens bedenker Jeroen van Hasselt.
Gezonde fascinatie voor horror
Jeroen van Hasselt (30) heeft zijn 
opmerkelijke loopbaan te danken 
aan zijn studie aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht, waar hij 
afstudeerde als Game designer. 
Zijn afstudeerscriptie ging over 
horror. Jeroen: “Eigenlijk heb ik 
altijd al een gezonde fascinatie 
voor horror gehad. Hoe kun je een 
diepe ervaring creëren waarbij je 
alle aspecten van horror beleeft: 
angst, spanning, paniek, gevaar, 
walging, anticipatie en nervosite-
it zijn slechts een paar emoties 
die om de hoek komen kijken. 
Een goede horrorgame biedt een 
compleet spectrum aan emoties, 
trekt je uit de dagelijkse sleur en 
laat je weer levend voelen.” 

Drie jaar geleden begon Jeroen 
met I can hear you. Op een locatie 
van zo’n 1000 m2 moet de deel-
nemer zijn weg vinden in een ver-
laten ziekenhuis, zonder gesnapt 
te worden door een maniakale 
chirurg die zich van de wereld 
heeft afgekeerd. Luguber? Ja 
en nee, zegt Jeroen. “Het beant-
woordt aan een primale behoefte: 
om iets te doen wat we niet dur-
ven, mits in een veilige omgeving. 
Vergelijk het met een ritje in een 
achtbaan, bungeejumpen of sky-
diven: zou je dat doen als je niet 
zeker wist dat je veilig zou zijn?”
 
Over de grens kijken 
Qua locatie kan het spel ook bijna 
niet beter gesitueerd zijn. 

Voor Jeroen - Zelf afkomstig 
uit Nederlands-Limburg - is het 
min of meer toevallig dat het 
spektakel uiteindelijk in Maaseik 
neerstreek. “In België zijn er nu 
eenmaal meer van dit soort grote 
verlaten gebouwen. In Nederland 
krijgt alles al snel een nieuwe 
bestemming of wordt het plat-
gegooid. Wat dat betreft is het 
dus voor ons als Nederlandse 
ondernemers goed geweest om 
over de grens te kijken.” 
Compagnon Tim Vandewinkel 
kwam op het spoor van dit pand. 
Met het bedrijf dat de antikrakers 
faciliteert zijn we vervolgens om 
tafel gaan zitten. Qua sfeer en 
mogelijkheden kon het eigenlijk 
niet beter, dus dat  was geweldig
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mazzel hebben.” Maaseik was 
wel een gokje in het begin: het 
is immers niet de Randstad.  
Je merkt dat mensen vanuit beide landen 
de trip maken om I can hear you te  
beleven, omdat ze dit nergens anders 
kunnen meemaken. Zodoende waren 
we na onze opening de rest van het jaar  
volledig uitverkocht.”

Internationale erkenning 
En dat is eigenlijk wat het ook is: een 
totaalbelevenis die 2,5 uur duurt en 
waarvoor hele vriendengroepen en fam-
ilies samen naar Maaseik afreizen. Iets 
wat daarbij opvalt is dat de doelgroep 
met een -weliswaar kleine- meerderheid 
uit vrouwen blijkt te bestaan. “Je zou  
denken dat op een horrorbelevenis veel 
mannen afkomen, maar het blijkt dus 
54% in het voordeel van de vrouwen te 
zijn. ”Ook qua demografie valt er volgens 
Jeroen wat te zeggen over de bezoekers 
aantallen. “Omdat we in de Belgisch-Ned-
erlandse grensregio te vinden zijn, komen  
bezoekers uit beide landen. Aan beide 
kanten van de grens heeft de media aan-
dacht besteed aan ons unieke concept.” 
Tot voor kort was I can hear you alleen 
beschikbaar in het Nederlands, maar nu 
kan het spel ook in het Engels gespeeld 
worden. Hiermee haalde Jeroen en zijn 
team direct een nominatie voor een  
prestigieuze wereldprijs binnen. “Er zijn 
internationaal veel fans van escapeooms. 
Een van de grootste prijzen is de TERPE-
CA Award 

Toekomstige, creatieve concepten zitten 
in de koker. En wederom kijkt de jonge 
ondernemer hiervoor naar de Belgische 
grensstreek.

Top Escape Rooms Project award, 
Eigenlijk zijn dit de Oscars van onze 
branche. Helaas hebben we de prijs niet 
gewonnen, maar het feit dat we über-
haupt genomineerd & finalist zijn laat zien 
dat er ook internationaal potentieel is om 
te groeien. Door onze game nu in het En-
gels aan te bieden hebben we de eerste 
Amerikaanse bezoekers gehad!” 

Toekomstige projecten
Het succes van I Can Hear You smaakt 
naar meer. Toekomstige, creatieve con-
cepten zitten dus ook in de koker. En 
wederom kijkt de jonge ondernemer       
hiervoor naar de Belgische grensstreek. 
“We hebben een uitstapje Amsterdam ge-
had, waar we in samenwerking met het 
Marriott een real-life horror game in hun 
Renaissance Amsterdam hotel hebben 
neergezet. 

Alleen konden we daar niet lang blijven 
zitten, dus dat maakt het uitdagend en 
dan komen we toch weer uit bij België”.

Ditmaal wordt een oud rangeerterrein in 
het Limburgse As het toneel voor een 
nieuwe game. Jeroen: “Wij willen iedere 
game een geheel eigen verhaal en spel 
meegeven, maar die wel altijd binnen het 
real-life horror game ‘genre’ vallen. Wij 
willen dat mensen weten dat ze een on-
vergetelijke beleving kunnen verwachten 
als ze Entered zien.” 

De voorbereidingen voor de nieuwe 
game, die in de loop van 2022 gelanceerd 
gaat worden, zijn in volle gang. Jeroen: 
“De financiering is rond en we hebben 
een totaalbedrag van €157 000 opge-
haald, o.a. mogelijk gemaakt door het 
Leisurefonds Limburg. Ik kan er nog niet 
al te veel over loslaten, behalve dat de 
eerste tests veelbelovend zijn. Een terug-
kerend verhaalelement zijn personages 
die de maatschappij de rug toekeerde. 
Een in diskrediet geraakte chirurg, of 
-in dit geval- een maniakale treinfanaat. 
Maar hoe het verder gaat worden? Ik zou 
zeggen: ga het vooral beleven.” 

Jeroen en zijn team zijn bovendien voort-
durend op zoek naar nieuwe locaties 
voor games. “Grote, verlaten en verval-
len gebouwen hebben voor veel mensen 
iets engs en zijn vaak kansarm vastgoed, 
maar wij zien mogelijkheden. 
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Ontsnapping uit het veilige, dagelijkse 
bestaan
Achternagezeten worden door een 
krankzinnige dokter is niet direct hét 
meest vreedzame tijdverdrijf, maar daar 
zit volgens Van Hasselt juist de kracht van 
een real life game. “Je gaat een avontuur 
aan. En in ons dagelijkse bestaan -zeker 
de afgelopen twee jaar waarin avonturen 
in het buitenland opzoeken lastig was- 
hebben we weleens behoefte aan een 
ontsnapping. Zijn het niet juist de unieke 
avonturen die je bijblijven en met geuren 
en kleuren kan navertellen?” 

Terwijl de escaperoom als fenomeen 
een jaar of vijf geleden bijna vanuit het 
niets kwam opzetten, verwacht Jeroen 
dat het wel een blijvertje is. “Je merkt dat 
er onderling veel kwaliteitsverschil is, en 
dat de aanbieders met de beste spellen 
overblijven. Meer dan puur een kamer 
waaruit je door middel van puzzels moet 
zien te ontsnappen, dus. En dat is precies 
wat wij bieden: een unieke ervaring die 
uitdaagt, prikkelt, en hier en daar - op een 
gezonde manier- beangstigd. 

I Can Hear you is nog tot maart 2022 
te spelen in Maaseik. De beleving kost 
50,- p.p. en is online te boeken www.
entered.be met ook informatie over de 
nieuwe game in As.

   SCAN QR DE CODE & BELEEF ONLINE MEER

Een ziekenhuis, oude fabriek of 
zelfs een school kan de perfecte 
achtergrond bieden voor een 
nieuwe game. 
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ART by STEP creëerde 8 ARTistieke wan-
delroutes. De routes leiden u van galerie 
naar galerie en u krijgt onderweg ook nog 
weetjes over de buurt. Elke route neemt 
u mee naar een ander stukje Antwerpen. 
De afstand die u aflegt, is afhankelijk van 
de wijk. U bezoekt een uitgekiend aantal 
galerieën en minstens 1 museum.  

De ARTistieke wandelroutes voor ART by 
STEP zijn gecreëerd door Nikki Kegels 
om mensen naar kunst te leren kijken 
en zich open te stellen voor een creatie 
die we op het eerste zicht niet begrijpen, 
om Antwerpse galerieën in wijken van ‘t 
stad in het daglicht te plaatse en om de 
hedendaagse kunst en kunstenaars te 
promoten... 

Evenementen

ART by STEP wil alle kunstliefhebbers 
en de vele galerieën in ‘t stad met
elkaar verbinden

Via de website: artbystep.be downloadt u 
zelf de route die u wenst.

Er zijn ook steeds PRIVÉ rondleidingen 
mogelijk via info@artbystep.be.

U maakt zelf uw keuze uit 
8 kunstbubbels met meer dan
50 galerieën
40 uren wandelplezier!

Borgerhout
Eilandje
Grote Markt
KMSKA
Leopold
Nieuw Zuid
Univ
Zuid

Op regelmatige tijdstippen worden er 
privé activiteiten gepland voor beperkte 
groepen en gezelschappen. 
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De Kleine Prins bekoort ons al driekwart 
eeuw, maar zijn actualiteit is brandend 
actueel. 

Humanisme, ecologie, zorg voor ander-
en: het zijn allemaal thema’s die door 
de Kleine Prins overlopen worden, maar 
ook het hele werk en leven van een grote 
schrijver die (her)ontdekt moet worden. 
Onze tijd vraagt erom! 

De moeder van Antoine, Marie de Saint 
Exupéry begeleidt de bezoeker tijdens de 
rondleiding. Zij vertelt over het leven en 
werk van haar zoon zoals zij tijdens haar 
leven deed in lezingen en interviews. 

De tentoonstelling bestaat uit vier delen 
waarin de bezoeker wordt ondergedom-
peld in zeer verschillende werelden 
De wondere wereld van de Kleine Prins, 
Het fascinerende leven van Antoine de 
Saint Exupéry, De ene is de andere en tot 
slot Het atelier van de Kleine Prins. 

Het is de eerste keer dat zoveel foto’s, 
persoonlijke voorwerpen, manuscripten, 
en tekeningen zijn samengebracht om 
het totale levensverhaal van de auteur te 
vertellen.  
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De Kleine Prins tussen de Mensen
Vanaf 25 februari 2022 in
BRUSSELS EXPO Paleis 2 

www.expo-petitprince.com

Wat wordt er allemaal getoond?
#Replica’s van vliegtuigen
#Filmprojecties
#Audiovisuele montages en
#Getuigenissen van de schrijver, 
  van zijn familie en vrienden

En nog veel, veel meer …
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Door de ogen van Van Gogh

“In België hebben in der tijd Félicien Rops 
en de Groux, onder anderen mooie types 
getekend in een blad dat Uilenspiegel 
heette en dat ik in der tijd gehad heb en 
ontzettend graag terug zou hebben doch 
helaas niet meer vinden kan”, schreef 
Vincent van Gogh in 1882. Vanaf 1873 
verbleef Van Gogh, die toen nog geen 
carrière als kunstenaar ambieerde, in 
Londen en hij bezat enkele karikaturen 
van Rops. Er zijn reproducties van Van 
Goghs tekeningen te zien naast het werk 
van de kunstenaars die hij zag en waar-
deerde tijdens zijn verblijven in België 
tussen 1878 en 1881 en tijdens de winter 
van 1885 en 1886. Tentoongestelde kun-
stenaars zijn o.a.: Théodore Baron, Anna 
Boch, Eugène Boch, Karin Borghouts, 
Jacob Jordaens, Félicien Rops, PaulVan 
Ryssel, Vincent van Gogh, Frans Vinck, 
en vele anderen.

Nog tot 20/03/2022  MuseeRops.be 
12 rue Fumal  5000 Namen

Kalender

When walls talk 

De geïllustreerde poster kwam in de late 
19e eeuw op in Europa, in een steeds 
commerciëlere wereld waarin nadien 
ook botsende politieke ideologieën zicht-
baar werden. Propaganda uit de twee 
wereldoorlogen en de Koude Oorlog, 
de explosieve groei van culturele uitwis-
selingen, toerisme en de opkomst van 
veelstemmige sociale bewegingen na de 
Tweede Wereldoorlog: al deze thema’s 
komen aan bod in de postercollectie van 
het Huis van de Europese geschieden-
is en tonen de complexe lagen van de 
Europese eenheid en verdeeldheid. De 
posters weerspiegelen de ontwikkeling 
en verandering van de publieke ruimte 
in de Europese steden. Verdiep uzelf in 
bepaalde aspecten van de Europese 
geschiedenis.

Apr – Nov 2022 historia-europa.ep.eu 
Huis Europese Geschiedenis 
Belliardstraat 135 1000 Brussels

Second Home Beurs 

Jaarlijks bezoeken ruim 18.000 kopers 
de Second Home Beurs, om de eerste 
stap te zetten naar een aankoop van een 
tweede huis. Vakantie vieren in je eigen 
droomhuis? Een vakantiewoning kopen 
met een gegarandeerd rendement? Het 
hoeft niet bij toekomstdromen te blijven...
Het kopen van een tweede woning is een 
serieuze zaak. Op Second Home staan 
talloze deskundigen klaar om je vragen 
te beantwoorden. Met jou delen ze hun 
kennis over alle denkbare praktische, 
juridische en fiscale onderwerpen die bij 
de aankoop en het bezit van een tweede 
huis een rol spelen. Dit niet alleen op de 
beursvloer, maar ook tijdens de vele in-
spirerende seminars 

Het NederBelgischMagazine is ook 
weer aanwezig in Utrecht.

18-20 maart Jaarbeurs Utrecht 
23-24 april Mecc Maastricht 
www.secondhome.nl
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Beaufort 21

Beaufort 21 is afgelopen. De Triënnale 
Beaufort is intussen een vaste waarde op 
de internationale kunstkalender. Negen 
kunstwerken van deze editie zijn aange-
kocht door de kustgemeenten, en zo 
groeit het Beaufort beeldenpark na deze 
editie sterk aan tot 40 die u nog steeds 
kunt gaan bewonderen! Het beeldenpark 
groeit verder uit tot een kwalitatieve col-
lectie in de open publieke ruimte, met 
werken van de meest toonaangevende 
kunstenaars van deze generatie. Het gaat 
om o.a. de octopus van Laure Prouvost in 
De Panne, de bronzen boom van Els Di-
etvorst in Koksijde, het werk van Goshka 
Macuga langs de vaargeul in Nieuwpoort, 
Metamorphosis van Oliver Laric in West-
ende, Pillage of the Sea van Rosa Barba 
in Oostende en de kameleon-glijbaan van 
Jeremy Deller in Knokke-Heist.

Doorlopend in alle kustbadsteden.
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Lines & Tracks 

Tijdens deze tentoonstelling worden      
bijna 150 affiches uit de NMBS collectie 
en prive collecties voorgesteld. Aan de 
hand van sociaaleconomische, culturele,       
milieu- en genderkwesties plaatst Lines 
& Tracks de grafische werken in verband 
met de ontwikkeling van de spoorwegen 
in een nieuwe context. De tentoonstel-
ling overloopt de geschiedenis van het 
Belgische spoorwegnet aan de hand van 
de ontwikkeling van technieken uit de gra 
fische kunst. 
De eerste- hoofdzakelijke informatieve 
affiches werden steeds kleurrijker. Ook 
aantrekkelijker en verleidelijker dankzij 
de evolutie van de druktechnieken. In het 
bijzonder dankzij de snelle ontwikkeling 
van de lithografie. De selectie kwam tot 
stand samen met Pieter Neirinckx, de 
collectie- en onderzoeksmedewerker van 
het Industriemuseum te Gent .

Tot 27/02/2022 Centredelagravure.be  
Rue des Amours, 10 7100 La Louvière

Floriade Expo 2022

Geniet van de geur en kleur van bloemen, 
planten, groenten en fruit. De wereldtuin-
bouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 
heeft als thema ‘Growing Green Cities’. 
In het 60 hectare grote Floriade-park ont-
dek je groene oplossingen van innovators 
uit binnen- en buitenland die onze steden 
leuker, mooier en duurzamer maken op 
het gebied van groen, voeding, gezond-
heid en energie. Als je aan het woord 
‘tuinbouw’ denkt, waar denk je dan aan? 
Het is niet gek dat je daarbij aan woorden 
als ‘struik’, ‘hark’ of ‘moestuintjes’ denkt. 
Termen als ‘duurzaamheid’, ‘leefbaar-
heid’ en ‘een hoopvolle toekomst’ komen 
waarschijnlijk wat minder snel in je op... 
Floriade inspireert je om groener en ge-
zonder te leven. Floriade vindt slechts 
één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het 
niet!

14 april t/m 9 oktober www.floriade.com 
Archerpad 8, 1324 ZZ Almere
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Evenement
Het NederBelgischMagazine was erbij...

De Consul-Generaal der Nederlanden, Bert van der Lingen, organiseerde een besloten 
vertoning van de speelfilm “De Slag om de Schelde” ter ere van de Nederlandse Oud-  
Strijders in België op donderdag 11 november 2021 De pakkende en rauwe film werd 
vertoond in het MAS na een boeiende inleiding door Tobias van Gent, historicus, oud-lid 
van de Tweede Kamer en auteur van “Slag om de Schelde 1944, De beslissing in de strijd 
om West-Europa”. 



35

#Nieuws

Nederland herdenkt eigen 
paus…

Precies 500 jaar geleden koos een con-
claaf van kardinalen in Rome de Ned-
erlander Adriaan Florenszoon Boeyens 
tot paus. Dat is in Nederland aanleiding 
voor een herdenking als Adrianusjaar. 
Hij regeerde kort, maar was wel de laat-
ste niet-Italiaanse paus tot de verkiezing 
van de Pool Johannes-Paulus II in 1978. 
Adrianus VI kwam dan wel uit Utrecht, 
hij was ook professor aan de Leuvense 
universiteit. Het Adrianusjaar bestaat 
vooral uit een aantal lezingen die geor-
ganiseerd worden door zowel de Neder-
landse als de Belgische diplomatie. Beide 
ambassades zullen later op het jaar een 
tentoonstelling organiseren in de prestig-
ieuze bibliotheek van het Vaticaan. Adri-
anus VI wordt daar voorgesteld als de 
enige paus uit de Lage Landen. Adrianus 
VI was 63 jaar oud toen hij verkozen werd 
en volgens bronnen had hij niet zo heel 
veel zin in het pausschap. In zijn testa-
ment schonk Adrianus VI zijn huis aan het 
Hogeschoolplein in Leuven aan de uni-
versiteit om er arme theologiestudenten 
te huisvesten. Dat gebouw is inmiddels 
fors uitgebreid en herbouwd, maar de 
functie van studentenresidentie is al die 
tijd behouden.

VRT.be

Extra middelen voor taalbeleid
Vlaanderen    

De Vlaamse regering investeert de 
komende 3 jaar 3 miljoen euro  uit het 
Vlaamse Randfonds waarmee scholen 
secundair onderwijs in de Rand Neder-
lands kunnen ondersteunen en promoten 
bij leerlingen én ouders. Het geld gaat 
naar concrete projecten op verschillen-
de niveaus. Op het niveau van de school 
kunnen er bijvoorbeeld onthaalgesprek-
ken georganiseerd worden die gekoppeld 
worden aan taalpromotie. Zo kunnen 
anderstalige ouders die hun kinderen         
inschrijven op een Nederlandstalige 
school zich engageren om hun kinderen 
ook buiten de lesuren Nederlands te laten 
spreken, door bijvoorbeeld te kiezen voor 
het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod. Op 
het niveau van de ouders kan er bijvoor-
beeld een taalcursus Nederlands voor 
ouders worden georganiseerd op school 
of taalstimulerende activiteiten waar de 
ouders samen met hun kinderen aan 
kunnen deelnemen. Vzw ‘De Rand’ voor-
ziet een centraal ondersteuningsaanbod 
voor alle scholen in de Rand en werkt 
daarnaast nauw samen met een dertig-
tal scholen om een aanpak op maat uit 
te werken. Deze scholen werden onder 
meer op basis van hun aantal kwetsbare 
leerlingen geselecteerd. Er zal ook goed 
worden samengewerkt met de lokale 
besturen. 

Persinfo.org

Nederland of Frankrijk-
gidsland? 

In de podcast PLAN B gaan de politieke 
journalisten Alain Gerlache (RTBF) en 
Ivan De Vadder (VRT NWS) om de twee 
weken op zoek naar de verschillen én 
de gelijkenissen tussen Vlaanderen en 
het Franstalig België. Deze keer vertelt 
Ivan De Vadder (in het Frans) over een 
fenomeen van de Vlaamse samenleving. 
In Nederland hebben de onderhande-
laars van vier verschillende partijen (de 
twee liberale partijen, de christendem-
ocraten en de Christen Unie) na ruim 
270 dagen (9 maanden) een akkoord 
bereikt over een nieuw regeerakkoord. 
De nieuwe regering zal opnieuw geleid 
worden door de liberaal Mark Rutte, en 
zijn belangrijkste opdracht wordt het    
milderen van het wantrouwen van de 
Nederlanders tegenover de politiek en de 
overheid. Hoe kijkt de Vlaming intussen 
naar zijn noorderburen? Is de fascinatie 
van de     Vlaming voor Nederland even 
groot als die van de Franstalige Belgen 
voor Frankrijk? Dat vroeg Alain Gerlache 
(RTBF) aan Ivan De Vadder (VRT NWS).

Luister de podcast: PLAN B 
aflevering #61: 
Blijft Nederland het gidsland dat het ooit 
was voor veel Vlamingen?

VRT.be
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Welzijn van kinderen

UNICEF publiceert 20 jaar zijn jaarlijkse 
Innocenti-rapportkaart, een document dat 
gewijd is aan het welzijn van kinderen in 
de rijkste en meest stabiele landen. Dit 
verslag wil aantonen dat de rijkdom van de 
omgeving waarin men opgroeit niet alles 
is. De studie houdt rekening met factoren 
zoals het geestelijk welzijn, lichamelijke 
gezondheid en de ontwikkeling van de 
academische en sociale vaardigheden 
van de kinderen. In het verslag worden de 
scores vergeleken van de 41 landen die 
als rijk worden beschouwd, waarbij Neder-
land bovenaan de lijst staat, gevolgd door 
Denemarken en Noorwegen. In 2020 gaf 
de landenorganisatie OESO veel hogere 
dan gemiddelde scores in haar Better 
Life Index, die de levensstandaard van 
een bevolking analyseert door rekening 
te houden met gegevens zoals inkomen, 
toegang tot huisvesting, onderwijs en ge-
zondheidszorg. Toch doet België het ook 
niet slecht: het staat achtste op de ranglijst, 
tussen Frankrijk en Slovenië. De scores 
lopen echter sterk uiteen: de zeventiende 
plaats voor geestelijk welzijn, maar op de 
zevende plaats voor lichamelijke gezond-
heid en op de achtste plaats voor het leren 
van nieuwe vaardigheden. 
 

BusinessAM.be / Newsweek

Rutte laat zich vervangen op 
EU-top

De Belgische premier Alexander De Croo 
vertegenwoordigde Nederland op de 
Europese top mid december. De Croo 
vervangt demissionair premier Mark 
Rutte, die op dat moment debatteerde 
in de Tweede Kamer debatteert over het 
coalitieakkoord. België is op het ogenblik 
voorzitter van de Benelux, waardoor het 
in de rede lag De Croo te vragen om in te 
springen. De Belgische premier is net als 
Rutte en hun Luxemburgse collega Bettel 
een liberaal. Eerder koos Rutte eens voor 
oudgediende Bettel, die al vele toppen 
meemaakte.
De Croo treedt namens Rutte op bij een 
EU-top met Oekraïne en andere meer 
oostelijke partnerlanden van de unie. 
Ook op de gewone decembertop voor de 
EU-leiders vertegenwoordigde hij Neder-
land. De Belgische premier ‘staat in een 
dergelijke situatie natuurlijk in nauw con-
tact’ met de sherpa (Ruttes rechterhand 
in Brussel) en de Nederlandse ambas-
sadeur bij de EU, laat zijn woordvoerder 
weten. Die staan De Croo waar nodig 
bij. Regeringsleiders die voor elkaar het 
woord voeren houden het in principe 
bij het uitspreken van wat tevoren werd 
voorbereid en improviseren niet.

ND.nl / ANP

Gevaarlijkste beroep: kok

Kok is het gevaarlijkste beroep. Dat blijkt 
uit cijfers van het Nederlandse Centrale 
Bureau voor Statistiek. Het Nederland-
se Centrale Bureau voor Statistiek heeft     
cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat niet 
bouwvakkers, politie of brandweerlieden 
het gevaarlijkste beroep uitoefenen, maar 
wel koks. Hoewel de studie de situatie in 
Nederland in kaart brengt, blijkt de toe-
stand in België niet echt verschillend. Er 
gebeuren jaarlijks 1.700 arbeidsongeval-
len in de horeca, wat neerkomt op vijf per 
dag. Wim Ballieu, chef-kok van restaurant 
Balls & Glory en tv-kok bij njam!: “Kok zijn 
is toch niet gevaarlijk, dacht ik bij mezelf. 
Maar toen ik eens even nadacht over de 
verwondingen die ik in de keuken opliep, 
besefte ik dat er misschien toch wel een 
zekere waarheid zit in die Nederlandse 
statistiek. Ik ben twee keer het slachtoffer 
geworden van de venijnige snijmachines 
die voor de schelletjes ham en kaas 
zorgen. Vier van m’n tien vingertoppen 
zijn korter dan ze oorspronkelijk waren. 
Daarnaast ben ik in de keuken ten val ge-
komen en op de hoek van een koelkast 
beland. Het verdict: een gebroken rug”, 
zegt Ballieu.

VRT.be / Radio1.be
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#Globetrotter
Manhattan NY USA. Ny is ook een dorpje in de Belgische provincie Luxemburg. 
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2022: MLI & belastingverdrag 
Nederland en België
Zowel Nederland als België is al geruime 
tijd partij bij het multilateraal instrument 
(‘MLI’). Het MLI is in het leven geroepen 
door de OESO en de bepalingen in het MLI 
gelden in aanvulling op dan wel in plaats 
van de bepalingen in belastingverdragen. 
Het MLI is thans niet van toepassing op het 
belastingverdrag tussen België en Neder-
land, maar vanaf 1 januari 2022 komt daar 
verandering in. Hoewel België het belast-
ingverdrag tussen België en Nederland 
reeds in 2019 als ‘covered tax agreement’ 
(‘CTA’) voor toepassing van het MLI aan-
merkte, deed Nederland dat eerder niet. 

Omdat het MLI slechts van toepassing is 
indien een verdrag door beide verdrag-
sluitende staten als CTA is aangemerkt, 
bleef het MLI in de context België-Ned-
erland vooralsnog buiten toepassing. Op 
25 november 2021 heeft Nederland het 
belastingverdrag tussen België en Neder-
land echter alsnog als CTA aangemerkt. 
Hierdoor wordt het MLI vanaf 1 januari 
2022 wél van toepassing! Het MLI bevat 
diverse bepalingen die doorwerken op de 
bepalingen uit een bestaand belastingver-
drag. Een aantal van deze bepalingen be-
treft zeer specifieke situaties en een aan-
tal bepalingen is meer generiek van aard. 
Een MLI-bepaling is in principe slechts van 
toepassing indien en voor zover de beide 
verdragsluitende staten de betreffende 
MLI-bepaling van toepassing hebben ver-
klaard op het betreffende 
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belastingverdrag. Een van de belangrijkste 
MLI-bepalingen betreft de zogenoemde 
‘principal purpose test’ (‘PPT’). De bepaling 
is op vrijwel alle door België en Nederland 
als CTA aangemerkte belastingverdragen 
van toepassing. De PPT bewerkstelligt dat 
een belanghebbende geen aanspraak kan 
maken op een verdragsvoordeel indien het 
verkrijgen van dat voordeel het voornaam-
ste of een van de voornaamste motieven 
van een transactie is (motief -vereiste), ten-
zij het toekennen van het betreffende voor-
deel in lijn is met doel en strekking van de 
betreffende verdragsbepalingnormvereiste.
Het voert te ver om in deze bijdrage alle 
MLI-bepalingen te bespreken. Van belang 
is dat u bij toepassing van het belastingver-
drag tussen België en Nederland vanaf 1 
januari 2022 steeds bovengenoemde PPT 
en andere toepasselijke MLI-bepalingen in 
aanmerking dient te nemen. Zonder in detail 
te treden merken wij reeds op dat het MLI 
van belang is bij de fiscale beoordeling van 
bijvoorbeeld de uitkering van dividenden en 
de beoordeling of sprake is van een vaste 
inrichting in België dan wel Nederland.

Mark Foesenek en Pepijn van Eijk

Wallonië: niet-geregistreerde 
schenkingen & Risicotermijn 
Recent heeft de Waalse regering aange-
kondigd dat de zogenoemde ‘verdachte 
periode’ inzake schenkingen wordt ver-
lengd van drie naar vijf jaar. Deze maatregel 
maakt onderdeel uit van een nieuw decreet 
houdende een ‘meer rechtvaardige  

belastingheffing’, dat tot heden nog niet 
werd goedgekeurd door het Waals Par-
lement. Voor het schenken van roerende 
goederen is het in België de vaste regel 
dat de tussenkomst van een notaris 
vereist is. Wanneer de schenking 
plaatsvindt middels notariële akte wordt 
deze auto- matisch geregistreerd, met 
als gevolg dat er onmiddellijk schenkbe-
lasting verschuldigd is. In het Waalse 
Gewest bedraagt het vaste tarief 3,3% 
of 5,5%, naargelang de verwantschaps-
band tussen  schenker en de begiftigde. 
Het is in een aantal gevallen  echter  wel  
mogelijk om  een roerende schenking te 
doen zonder de tussenkomst van een no-
taris. Als voorbeeld kan verwezen worden 
naar de klassieke hand- of bankgift. Tot 
15 december 2020 waren ook schenk- 
ingen die voor een buitenlandse (bijvoor-
beeld Nederlandse) notaris werden ver-
leden niet verplicht registreerbaar. 
We verwijzen naar ons eerder artikel over 
de ‘Kaasroute’ Wanneer schenkingen  
niet worden geregistreerd, is er geen  
Belgische schenkbelasting verschuldigd. 
De  keerzijde  van  de medaille is dat je 
wel rekening moet houden met een fis-
cale risicotermijn van drie jaar vanaf het 
moment van de schenking. Indien de 
schenker gedurende deze periode over-
lijdt, zal er erfbelasting geheven worden 
over de waarde van de schenking. De 
tarieven van de erfbelasting zijn een pak 
hoger dan de tarieven van de schenkbe-
lasting. In het Waalse Gewest gelden 
progressieve tarieven tot 30% (bij ver-
ervingen aan afstammelingen of tussen
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tussen partners). De Waalse regering 
heeft nu besloten deze fiscale risico-  
periode uit te breiden naar vijf jaar, als  
stimulans voor belastingplichtigen om 
hun schenking alsnog te registreren en 
over te gaan tot de onmiddellijke afdracht 
van schenkbelasting. De nieuwe maatre-
gel is enkel van toepassing op schenkers 
met fiscale woonplaats in het Waalse 
Gewest. In het Vlaamse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de 
risicotermijn drie jaar.

De verlengde risicotermijn treedt in 
werking op 1 januari 2022, maar is                    
meteen van toepassing op reeds gedane, 
niet-geregistreerde schenkingen. 
Stel dat u een handgift had gedaan op 
14 december 2020, dan loopt de termijn 
pas af op 14 december 2025 (en niet op 
14 december 2023). Niet-geregistreerde 
schenkingen die worden uitgevoerd      
vanaf 1 januari 2022 vallen meteen onder 
een nieuwe vijfjarige risicotermijn.
Indien de risicoperiode reeds is afge-
lopen voor 1 januari 2022, heeft deze 
nieuwe maatregel geen impact meer op 
uw gedane schenking.

Sam Dejaegere en Kizzy Wandelaer

Belgische UBO-update STAK
Sinds enige tijd is zowel het Belgische als 
het Nederlandse UBO-register in werk-
ing getreden. In België werd een nieuwe 
update van de Frequently Asked Ques-
tions (‘FAQ’) op de website van de FOD 
Financiën gepubliceerd, bevattende een

uit België 

nieuw hoofdstuk met betrekking tot de 
registratie van een Belgische of Neder-
landse stichting administratiekantoor 
(‘STAK’) in het Belgische UBO-register. 

De voornaamste nieuwigheid betreft 
de aanpassingen die op 31 augustus 
2021 gepubliceerd werden door de FOD         
Financiën in de inmiddels zesde bijge- 
werkte versie van de algemene FAQ 
van het UBO-register. Zo wordt er in de 
nieuwe versie van de FAQ een hoofdstuk 
gewijd aan hoe een STAK geregistreerd 
dient te worden in de structuur. Dit hoofd-
stuk vervangt de specifieke STAK-FAQ 
(gepubliceerd op 22 juli 2019). Zoals 
reeds bekend, worden de volgende 
natuurlijke personen cumulatief aange-
merkt als uiteindelijk begunstigde van 
een stichting:

• de leden van de raad van bestuur;
• het dagelijks bestuur;
• de stichters;
• de natuurlijke personen in wier hoofd 
zakelijk belang de stichting werd opge- 
richt;
•overige personen die via ‘andere mid-
delen’ (bijvoorbeeld stemafspraken) de 
uiteindelijke zeggenschap over deze 
stichting uitoefenen.
Welke natuurlijke personen geregistreerd 
dienen te worden als uiteindelijk de be-
gunstigden van een Nederlandse STAK, 
dient bepaald te worden door de Neder-
landse UBO-wetgeving. 
Zo zou het in principe moeten volstaan 
om de natuurlijke personen te registreren 

die volgens de Nederlandse wetgeving
als uiteindelijk begunstigden van de 
STAK kwalificeren. De gegevens die be-
trekking hebben op de uiteindelijk begun-
stigden van een stichting, kunnen enkel 
worden geraadpleegd door personen die 
een legitiem belang kunnen aantonen. 

Indien een STAK (een Belgische dan wel 
een Nederlandse) fungeert als intermedi-
aire entiteit ten aanzien van een Belgis-
che vennootschap, doet dit geen afbreuk 
aan de UBO-regeling die geldt voor ven-
nootschappen. Bijkomend zullen niet 
enkel de uiteindelijk begunstigden van 
de vennootschap zelf dienen te worden 
geregistreerd, maar ook die van de inter-
mediaire entiteit, indien de stichting een 
voldoende percentage in de Belgische 
vennootschap aanhoudt.Met de recente 
toevoeging in de FAQ van 31 augustus 
2021 wordt nu ook duidelijkheid geschept 
over de registratieverplichting indien een 
Nederlandse STAK fungeert als inter-
mediaire entiteit van een Belgische ven-
nootschap. 

Zo stelt de FOD Financiën in de geüp-
datete FAQ dat de informatieplichtige in 
dat geval de keuze heeft om de STAK te 
registreren als:
•‘buitenlandse entiteit’ zijnde een ven-
nootschap; dan wel
•‘buitenlandse juridische constructie 
vergelijkbaar met een trust’, zijnde een 
trustachtige figuur.
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De bepalende factor voor deze keuze 
ligt wellicht bij de openbaarheid van de 
gegevens. Zo zullen de gegevens in het 
UBO-register die rechtstreeks betrekking 
hebben op de uiteindelijk begunstigden 
van een buitenlandse entiteit toegankelijk 
zijn voor elke burger, terwijl de gegevens 
die betrekking hebben op de uiteindelijk
begunstigden van een buitenlandse ju-
ridische constructie vergelijkbaar met 
een trust enkel toegankelijk zijn voor 
personen of organisaties die een legitiem 
belang kunnen aantonen. Daarentegen 
zullen er bij registratie als buitenlandse 
entiteit wellicht minder personen als UBO 
geregistreerd moeten worden (bijvoor-
beeld, slechts de natuurlijke personen 
die minstens 25% van de stemrechten of 
eigendomsbelangen aanhouden).

In de meest recente update van de FAQ 
van het UBO-register (daterend van 8 
december 2021) werd nog een kleine 
toevoeging gedaan aan de algemene 
documentatieplicht, die geldt voor elke 
informatieplichtige entiteit. 

Het is namelijk zo dat de informatieplich-
tige entiteit vanaf 11 oktober 2020 ver-
plicht is om elk document te verstrekken 
dat aantoont dat de informatie met be-
trekking tot de uiteindelijk begunstigden 
toereikend, accuraat en actueel is. De 
nieuwe FAQ stelt echter dat, indien uit 
een publicatie in het Belgisch Staatsblad 
reeds blijkt dat de informatie met betrek-
king tot de ‘Uiteindelijk Begunstigden’ 
juist is, er geen bewijsstukken meer 

dienen te worden toegevoegd via het on-
line platform, maar dat u enkel nog het 
UBO-register aan het Belgisch Staatsblad 
dient te koppelen.

Sam Dejaegere en Lien Minardi

Nieuw Belgische belasting 
regime voor ingekomen onder-
zoekers (BBIO)
Er komt bijkomend een belastingregime 
voor ingekomen onderzoekers. Een 
onderzoeker is elke werknemer (geen 
bedrijfsleider) die alleen of in een groep, 
uitsluitend of hoofdzakelijk onderzoeksac-
tiviteiten verricht met een wetenschappe- 
lijk, fundamenteel, industrieel of technisch 
karakter, binnen een laboratorium of een 
onderneming die één of meerdere pro-
gramma’s inzake onderzoek & ontwikke-
ling voert. De werknemer dient in het bezit 
te zijn van een doctor- of masterdiploma 
in STEM-disciplines (limitatieve lijst) of een 
relevante beroepservaring van minstens 
tien jaar aan kunnen tonen. 

Met een uitsluitende of een  hoofdzakelijke 
activiteit wordt in dit geval een tijdsbeste-
ding bedoeld van minstens 80% van de 
werktijd.

Het voornaamste verschil met het BBIB 
is dat de minimumsalarisdrempel van 
€75.000 niet van toepassing is op het 
BBIO en dat de ingekomen onderzoekers 
kunnen worden aangeworven door een 
binnenlandse vennootschap die geen deel 
uitmaakt van een internationale groep. 

Opmerking

Hoewel het wetgevend proces inzake de 
nieuwe belastingregimes nog lopende 
is, op het moment van dit schrijven, is 
het aan te raden om naast een analyse 
van de budgettaire impact ook te kijken 
naar de contractuele afspraken die wel-
licht herbekeken dienen te worden en of  
policies (bijvoorbeeld tax equalization) 
aangepast dienen te worden.

Ilse De Mesmaeker en Carolien van 
Echelpoel
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MEIJBURG.NL/BH-DESK
Of bel voor België: +32 4 79 59 95 81 en voor Nederland: +31 6 22 77 83 85.

Als Belgen en Nederlanders spreken we dezelfde taal, maar begrijpen we elkaar  

niet altijd. Ook op het vlak van belasting- en premieheffing zijn er belangrijke verschillen.  

Grens over schrijdend fiscaal advies vereist daarom een geïntegreerde aanpak voor iedere situatie. 

Herkent u dit, als vermogende particulier of als ondernemer? De fiscale experts van de KPMG 

Belgium-Holland Desk begrijpen u, elkaar en grensoverschrijdende situaties wel. Zij gaan graag  

met u in gesprek, om tot een helder advies en plan te komen dat werkt in beide landen. 

Begrijpt u het nog?
GRENSOVER SCHRIJDENDE HEFFING

MAAK EEN (VIDEOBEL-)AFSPRAAK VIA  
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Ook Hoge Raad wijst Box 3 af 
Hoge Raad, 24 dec 2021

In onze vorige bijdrage schreven we al dat 
het tij zich duidelijk tegen de belastingheff-
ing in Box 3 begon te keren, en nu al is het 
zo ver. De Hoge Raad, de hoogste rechter 
van Nederland, heeft uitspraak gedaan over 
het systeem van Box 3 zoals dat bestaat 
sinds 2017. De Hoge Raad wijst het nieuwe 
systeem af omdat het fundamentele rechten 
van belastingplichtigen schendt. 

Op zichzelf is deze stap van de Hoge Raad 
heel opvallend. De Hoge Raad heeft zich 
namelijk altijd heel terughoudend opgesteld 
en het aan de wetgever overgelaten om de 
wet en het systeem aan te passen. De wet-
gever heeft daarover aangegeven het sys-
teem pas echt aan te kunnen gaan passen 
tegen 2025, wat voor de Hoge Raad een 
reden is om nu toch in te grijpen. En verder 
zou de toeslagenaffaire er wel eens voor ge-
zorgd kunnen hebben dat rechters nu veel 
eerder en duidelijker actie ondernemen. 

Het probleem van het huidige Box 3-systeem 
is dat wordt uitgegaan van vermogensmixen 
en verschillende forfaitaire rendementen. 
Sommigen halen werkelijke rendement-
en op hun vermogen die hoger liggen (en 
die belastingplichtigen zullen uiteraard niet 
klagen), maar als je al je vermogen op een 
spaarrekening hebt staan komt je werkelijke 
inkomen uit sparen niet in de buurt van het 
forfaitaire rendement waarover je je belas 
tingen betaalt. De Hoge Raad vindt nu dat 
er voor die situaties terecht wordt geklaagd 
en dat de wetgever niet snel genoeg met 
een goede oplossing komt. Daarom vindt de 

Fiscaal Nieuws

Hoge Raad dat deze belastingplichtigen be-
lastingen betalen over het werkelijk behaalde 
rendement. Deze uitspraak zal gaan gelden 
voor iedereen die bezwaar heeft gemaakt 
tegen de aanslagen over 2017 en 2018. Zij 
zullen waarschijnlijk binnenkort al bericht kri-
jgen vanuit de Belastingdienst. Wat de ver-
dere gevolgen gaan zijn is nog niet helemaal 
duidelijk. Deze uitspraak van de Hoge Raad 
zal er voor gaan zorgen dat nog veel meer 
mensen bezwaar gaan aantekenen tegen 
hun Box 3-aanslagen. Ook wordt er in de 
media over gesproken om misschien ieder-
een die daarvoor in aanmerking komt een 
rechtsherstel te gaan bieden en niet alleen 
diegenen die destijds bezwaar hebben ge-
maakt
Hoe dan ook heeft het nieuwe kabinet er een 
groot probleem bij, want dit gaat belasting-
inkomsten kosten. Wij zijn heel benieuwd 
hoe dit gaat lopen en welke oplossingen er 
komen. Het worden spannende tijden!
 
Aanmerkelijk belang en Remi-
gratie naar Nederland 
Rechtbank Noord- Holland, 19 okt 2021

In de Nederlandse belastingwet is er, zoals 
waarschijnlijk wel bekend, veel aandacht 
aan besteed dat in Nederland opgebouwde 
meerwaarden op aandelenpakketten niet 
aan de Nederlandse belastingheffing kunnen 
ontsnappen.Het gaat daarbij om Box 2-aan-
delen, dat zijn aandelenbelangen in een ven-
nootschap met een omvang van 5% of meer, 
ook wel bekend als het aanmerkelijk belang. 
Het meest bekende voorbeeld hiervan is de 
conserverende aanslag bij vertrek uit Neder-
land, een levenslange claim op de dan aan-
wezige meerwaarden die wordt vastgesteld 

op het moment van vertrek en die ooit een 
keer betaald zal moeten worden. De vraag 
die in deze zaak aan de orde was, is wat er nu 
gebeurt als iemand na verloop van tijd weer 
terugkeert naar Nederland. In principe komt 
dan de conserverende aanslag te vervallen, 
en wordt de verkrijgingsprijs van de aande-
len dan weer dezelfde als voor vertrek. Dat 
is ook logisch, want bij een teruggekeerde 
inwoner van Nederland heeft de inspecteur 
weer alle heffingsmogelijkheden terug. Maar 
een vervolgvraag is, hierdoor krijgt Neder-
land ook een claim op de meerwaarden die 
zijn ontstaan over de buitenlandse periode 
(ervan uitgaande dat het buitenland niet ge-
heven heeft). En is het wel terecht dat Neder-
land ook over de meerwaarden opgebouwd 
in de buitenlandse periode mag gaan heffen 
na een terugkeer?
De belastingplichtige in deze zaak vond in 
ieder geval van niet. En dan wordt het inge-
wikkeld. De Nederlandse wet zegt namelijk 
dat Nederland over de buitenlandse periode      
wel mag heffen als de vennootschap in 
Nederland is achtergebleven, of als de ven-
nootschap op grond van een wettelijke fictie 
geacht wordt nog in Nederland te zijn geves-
tigd. En laat de wet nu net een fictie hebben 
die een vennootschap fictief in Nederland 
gevestigd houdt voor een aantal jaren na een 
emigratie. Dat wil dus ook zeggen dat pas als 
de vennootschap niet (geacht kan worden) in 
Nederland is (te zijn) gevestigd, dat Neder-
land ook geen heffingsclaim meer heeft. In dit 
geval kwam de Rechtbank tot de conclusie 
dat na vertrek van deze DGA uit Nederland 
de vennootschap op een gegeven moment 
ook vertrokken was, maar dat door de vestig-
ingsplaatsfictie in Nederland, Nederland ook 
voor de buitenlandse periode nog lange tijd
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een claim heeft. De moraal van het ver-
haal lijkt hier dat voor het inkomen uit 
aanmerkelijk belang Nederland een heel 
groot net uitgooit. 
Goed en nauwkeurig plannen met een 
aanmerkelijk belang blijft belangrijk 

Herzien keuze partiële buiten-
landse belastingplicht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 okt 2021

Vanuit het buitenland aangetrokken, 
hoog gekwalificeerde werknemers kun-
nen, onder bepaalde voorwaarden, ge-
bruik maken van de 30% regeling. Zij 
krijgen daarbij per saldo een deel van 
hun inkomen feitelijk onbelast, omdat zij 
geacht worden hogere kosten te moet-
en maken om naar Nederland te komen 
(reis- en verhuiskosten bijvoorbeeld). Het 
onbelaste deel wordt geacht een ver-
goeding voor deze hogere kosten te zijn.

Maar dat is niet het enige voordeel dat 
deze inkomende werknemers hebben. 
Zij mogen vervolgens ook in Nederland 
(deels) belast worden als ware zij nog 
steeds buitenlands belastingplichtigen. 
Die worden namelijk alleen in Nederland 
belast voor bepaalde Nederlandse bron-
nen van inkomen. Per saldo houdt dat in 
dat deze ingekomen werknemers in Ned-
erland geen belasting hoeven te betalen 
over bepaalde buitenlandse bronnen van 
inkomen. Dit is dus nog een bijkomend 
voordeel.

Het al dan niet belast worden als partieel 
buitenlands belastingplichtige is een vrije 
keuze voor de ingekomen werknemer. 

uit Nederland

In de praktijk doet bijna iedere werkne-
mer die onder de 30%-regeling valt dat 
wel, alleen, er is nergens plaats in het 
aangiftebiljet om deze keuze te mak-
en. Feitelijk blijkt de keuze voor partieel 
buitenlandse belastingplicht dan uit het 
feit dat bepaald buitenlands inkomen ge-
woon niet wordt aangegeven.

In deze zaak was aan de orde tot welk 
moment de keuze voor partieel buiten-
landse belastingplicht nog kon worden ge-
maakt. Bij hem lag zijn belastingaanslag 
al vast, maar wilde hij alsnog als partieel 
buitenlands belastingplichtige behandeld 
worden. Helaas blijkt uit de wet dat die 
keuze alleen kan worden gemaakt zolang 
de aanslag nog niet definitief is opgelegd. 
Hij was dus helaas te laat. 

Plaats werkelijke leiding ven-
nootschap
Rechtbank Gelderland, 1 juli 2021

Een naar Nederlands recht opgerichte 
en naar het buitenland verplaatste ven-
nootschap komt in een fiscale discussie 
terecht. Daarbij gaat het vooral om de 
vraag of de vennootschap zich feitelijk in 
Nederland of in het buitenland bevindt.

De aandelen in de vennootschap zijn 
gecertificeerd (worden gehouden door 
een Nederlandse STAK stichting admini-
stratiekantoor), waarbij één persoon de 
enig certificaathouder is. Deze persoon 
was ook de bestuurder van de ven-
nootschap, maar is in het kader van de 
verplaatsing van de vennootschap afge-
treden als bestuurder.

Er zijn feiten en omstandigheden die ijzen 
op een aanwezigheid in beide landen. Er 
is namelijk in het buitenland een bestuur 
aangesteld, en er zijn aandeelhouders- 
en bestuursvergaderingen in het buiten-
land gehouden. Daar staat wel tegenover 
dat de enig certificaathouder in Neder-
land woont en dat uit de feiten was ge-
bleken dat bij de vergaderingen in het 
buitenland formeel werd vastgelegd wat 
al in Nederland tevoren feitelijk besloten 
was. Daarbij had de adviseur van de ven-
nootschap, die in Nederland gevestigd 
was, ook invloed op de besluiten van de 
vennootschap. 

Dat de certificaathouder in Nederland 
woonde was trouwens ook niet helemaal 
zeker. Hij vond namelijk dat hij in Zwit-
serland woonde, waar hij zich ook had 
ingeschreven. Het bleek echter dat hij 
32% van zijn tijd in Nederland verbleef 
in een hem toebehorende woning, dat hij 
lidmaatschappen in Nederland aanhield, 
auto’s had in Nederland, uitgaven deed 
in Nederland en dat hij in Nederland 
werd behandeld voor een ziekte. Dit alles 
waren in ieder geval aanwijzingen dat hij 
(ook) in Nederland woonde.

Daarom komt de Rechtbank tot de con-
clusie dat de vestigingsplaats van de 
vennootschap voor het belastingverdrag 
uiteindelijk ook Nederland is. Bij een af-
weging tussen de plaats waar de dageli-
jkse leiding zit (buitenland) tegenover de 
plaats waar de kernbeslissingen ten aan-
zien van de vennootschap worden ge-
nomen (Nederland), gaat het uiteindelijk 
om het laatste. 
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De woonplaats en de vestigingsplaats 
luisteren in de praktijk soms heel nauw. 
Het kan zelfs aankomen op kleine details 
in de feiten. Het vreemde daarbij is dat 
er volgens de nationale wetten van ver-
schillende landen tegelijkertijd sprake 
kan zijn van het hebben van een (fiscale) 
woonplaats, zoals ook in deze zaak. Het 
zijn van inwoner naar Nederlands recht 
(ook al wordt er niet eens de helft van 
de tijd in Nederland verbleven) geeft hier 
al aanleiding tot het aanmerken van de 
vennootschap als zijnde (ook) gevestigd 
in Nederland. 

Al met al een overwinning voor de inspec-
teur van een zaak die met wellicht wat 
beperkt andere feiten ook heel anders af 
had kunnen lopen. 

Regeling Grensarbeiders 
Covid-19

We hadden verwacht (en gehoopt) dat 
het niet meer nodig zou zijn, maar de 
regeling voor thuiswerkende grensarbei-
ders is nog een keer verlengd, dit keer tot 
31 maart 2022. 

Maurice De Clercq is actief op het gebied 
van (internationaal) belastingadvies, de 
herstructurering van bedrijven, opvolging, 
(r)emigratie, vermogensstructurering en 
fiscaal procesrecht. 

Thomas Vermeulen staat ondernemers 
en particulieren fiscaal bij. Hij heeft met 
de jaren verschillende specialisaties op-
gebouwd zoals onder andere emigratie  
en een tweede huis in het buitenland. Als 
favoriete vakantieland ook, heeft hij een  
extra interesse in Spanje!

Actal Advocaten en fiscalisten
U staat bij ons voorop. Of het nu gaat om 
uw onderneming, uw persoonlijke vermo-
gensplanning of een emigratie naar het 
buitenland, wij bieden oplossingen waar 
u mee verder kunt.
 
Wij bieden u advies op maat en 
toegesneden op uw persoonlijke situatie 
waar u echt iets aan heeft. Van aande-
lenfusie tot aangifte, Actal helpt u verder. 
Wij staan naast u: ook als uw zaak uitein-
delijk voor de rechter zal komen, zullen 
onze advocaten en fiscalisten uw zaak 
voor u verdedigen. 

Wij zijn een gespecialiseerd team met 
ruime ervaring op fiscaal gebied en in de 
advocatuur. 

Onze medewerkers beschikken allen 
over jaren ervaring in de Nederlandse 
en de internationale fiscaliteit. Praktische 
kennis die u kunt toepassen op uw per-
soonlijke situatie. 

Onze advocaten houden zich buiten de 
fiscale zaken (belastingrecht) ook bezig 
met de volgende rechtsgebieden: strafre-
cht, huurrecht, algemeen bestuursrecht 
en arbeidsrecht. Rechtsbijstand wordt 
zowel op betalende basis alsmede op 
basis van gesubsidieerde rechtsbijstand 
verleend.
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Vlaamse luxevilla’s verkopen 
als gek…

… maar niet aan Vlamingen. In de eerste 
helft van 2021 zijn al meer luxepanden 
(van meer dan 500.000 euro) verkocht 
dan in heel 2018. De stijging die al zicht-
baar was in 2019 en ook daarna in coro-
najaar 2020 zet dus fors door in 2021 
Twee oorzaken: de coronacrisis én…. 
Nederlanders. In Vlaanderen zijn tot 
eind juni 3.969 villa’s en appartementen 
verkocht in het hogere segment. In de 
provincie Antwerpen alleen al gaat het 
om 1.173 panden, of gemiddeld bijna 7 
per dag. De meeste kopers zijn veerti-
gers met opgroeiende kinderen, gem-
iddeld tellen ze 803.833 euro neer. 130 
van deze luxewoningen gingen weg voor 
meer dan een miljoen euro. En de gemid-
delde luxewoning is 332 vierkante meter 
groot, met een perceeloppervlakte van 
28 are. En jawel, de Nederlanders komen 
weer over de grens piepen. “Vroeger om 
het belastingvoordeel, nu doen ze het 
omdat de huizenmarkt in Nederland hele-
maal oververhit is. Ze krijgen hier veel 
meer waarde voor hun geld. Een villa met 
alles erop en eraan in plaats van een nog 
te renoveren halfopen bebouwing bijvoor-
beeld.” Aldus Hillewaere Vastgoed.

Nieuwsblad.be / Hillewaere Vastgoed

#Nieuws 
Wonen, werken

Cliché van honkvaste 
Limburger klopt

7,8 procent van de Limburgse bevolking 
woonde op 1 januari 2021 op een ander 
adres dan het jaar ervoor. Limburg heeft 
het laagste verhuiscijfer van alle Vlaam-
se provincies, leert een dossier van de 
provincie. Alleszins verhuizen van alle 
Vlamingen de Limburgers het minst. Het 
Vlaamse gemiddelde van verhuizers lag 
in heel het jaar 2020 op 8,8 procent. In 
Antwerpen verhuisden met 10 procent 
de meeste mensen. Op 1 januari 2020 
woonde 9,5 procent van de Vlamingen 
op een ander adres dan het jaar ervoor. 
In 2000 waren er 8 procent verhuizers in 
Vlaanderen. Limburg was toen met 6,9 
procent al het meest honkvast en dat is 
elk jaar zo gebleven. Op de piek, in 2019, 
verhuisde 8,4 procent van de Limburgers. 
Op 1 januari 2021 woonde 10,6 procent 
van de bevolking in Leopoldsburg op 
een ander adres dan het jaar ervoor, in 
Hasselt was 9,4 procent van de bevolk-
ing verhuisd. Sint-Truiden (9%), Lanaken 
(8,9%), Pelt (8,7%), Voeren (8,7%), Genk 
(8,4%) en Heusden-Zolder (8,4%) scoren 
hoger dan het gemiddelde in Limburg. 

Standaard.be

Pensioensystemen vergeleken

Elk jaar publiceert het Mercer CFA Insti-
tute haar Global Pension Index. In een 
vergelijkende studie worden de pen-
sioensystemen van 39 landen wereld-
wijd onderworpen aan een onderzoek. 
Hiervan maakt Mercer vervolgens een 
ranglijst van beste pensioensysteem 
naar slechtste. België belandt ergens 
halverwege op een 17e plek. In categorie 
A, waarbij landen meer dan 80 moeten 
scoren, vinden we enkel IJsland, Dene-
marken en Nederland terug. Nederland is 
al jaren op rij bij de beste leerlingen van 
de klas en bieden dus een systeem waar 
België (categorie C+)  heel wat van kan 
leren. Om de vergelijking met Nederland 
toch maar aan te gaan: In België is pen-
sioen gebaseerd op je loopbaan. Er zijn 
drie verschillende pijlers: ambtenaren, 
zelfstandigen en werknemers. In alle 
drie de systemen ligt het pensioen hoger 
naarmate je langer werkt en naarmate 
het loon hoger lag. In Nederland daaren-
tegen krijgt iedere gepensioneerde een 
basisinkomen, vastgelegd volgens de 
Algemene Ouderdomswet (de AOW). Die 
uitkering is een vast bedrag, gebaseerd 
op het minimumloon. Hiernaast krijgt 
90 procent van de Nederlandse gepen-
sioneerden een aanvullende pensioen-
regeling.
 
Businessam.be
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Slotaflevering Podcast

In ‘Buurland, wat doet u nu?’, zetten Daan 
Ballegeer en Han Dirk Hekking de schijn-
werpers op verschillen en gelijkenissen 
tussen België en Nederland. Soms volg-
de een alles verklarende repliek, soms 
de toegeving ‘we weten het zelf eigenlijk 
ook niet, we doen maar wat’. En soms de 
tegenaanval ‘doen jullie het dan zoveel 
beter?’ België bleek zijn reputatie alle 
eer aan te doen van een land met we-
gen vol putten, en die putten verplaatsen 
zich ‘s nachts. Door uit te leggen hoe 
dat komt, sneuvelde hopelijk het cliché 
dat België voor Nederlanders niet te be-
grijpen is. Omgekeerd heeft de podcast 
luisteraars in het land met de byzantijnse 
staatshervormingen hopelijk geleerd dat 
‘Ollanders er net als de buren ten zuiden 
van Hazeldonk liederlijk op los blunderen. 
In deze slotaflevering bespreken ze wat 
ze in de eerdere afleveringen met spijt in 
het hart links hadden laten liggen, of waar 
ze te laat aan hadden gedacht. O.a. de 
betekenis van ‘wafelijzerpolitiek’ en ‘den-
kraam’. En een Freudiaanse uitdrukking 
die zo populair is in Nederland: ‘Dat moet 
je niet willen’.

Alle podcasts zijn herbeluisterbaar!

BNR.nl. / FD.nl

& leven

Grof Geschud

 
Lander Severins (25) uit Zoersel en 
Myrthe van Velden (25) uit Nederland, 
samen cabaretduo Grof Geschud, be-
hoorden tot de jongste genomineerden 
ooit voor de prestigieuze Neerlands Hoop 
cabaretprijs. Lander en Myrthe zijn intus-
sen geen koppel in de liefde meer, wel 
nog een duo in de kunst. Wat doe je als 
koppel kunstenaars na een breuk die niet 
meer te lijmen valt? Er een voorstelling 
over maken, tiens. Dat is durven. Geen 
wonder dat Lander en Myrthe genomi-
neerd werden voor de cabaretprijs Neer-
lands Hoop voor veelbelovende jonge 
theatermakers met een groot toekomst-
perspectief. 
Hun eerste voorstelling Lijmen viel zo-
danig in de smaak dat Lander en Myrthe 
een nominatie verzilverden. De award 
Neerlands Hoop werd in 2003 door de 
Vereniging van Schouwburg-en Con-
certgebouwdirecties (VSCD) in het leven 
geroepen. Maandag in Den Haag werd 
bekendgemaakt dat Nina de la Parra 
won. Maar Grof Geschud zat bij de laat-
ste drie en de jury was vol lof. “Het duo 
behandelt in Lijmen de liefde op een zeer 
volwassen manier, met prachtige sketch-
es en liedjes. Tijdloos en toch modern”, 
staat in het rapport.

Nieuwsblad.be

Belgische kunst naar Het 
Noordbrabants Museum 

Het Noordbrabants Museum in ’s Her-
togenbosch krijgt van de Nederlandse JK 
ArtFoundation een doorlopende bruikleen 
van een topcollectie dat bijna 550 werken 
van 1500 tot heden omvat, met opval-
lend veel Belgische stukken. Van oud tot 
hedendaags: werken van Brueghel en 
Rubens, James Ensor, Fernand Khnopff, 
René Magritte, Léon Spilliaert, Michaël 
Borremans en Luc Tuymans. De ver-
zameling van de JK Art Foundation geldt 
als een van de belangrijkste particuliere 
kunstcollecties van Nederland. Met dit 
doorlopend bruikleen krijgt het museum 
in ‘s-Hertogenbosch op termijn de bes-
chikking over een omvangrijke kunstcol-
lectie van internationale allure. Sinds de 
uitbreiding en heropening in 2013 heeft 
Het Noordbrabants Museum een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. De expositie 
“JheronimusBosch - Visioenen van een 
genie” trok in 2016 maar liefst 421.000 
bezoekers uit 81 landen en zette het 
museum ook internationaal op de kaart. 
Met 200.000 tot 250.000 bezoekers per 
jaar is Het Noordbrabants Museum het 
drukstbezochte museum in het zuiden 
van Nederland. De afgelopen jaren werd 
sterk geïnvesteerd in de verwerving van 
topwerken, waaronder 4 werken van de 
Brabantse kunstenaar Vincent van Gogh.

VRT.be
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Zeespiegelstijging tot 2 meter?

Als het niet lukt om de uitstoot van broe-
ikasgassen te verminderen, kan de 
zeespiegel eind deze eeuw met 1,2 tot 2 
meter stijgen in vergelijking met het begin 
van deze eeuw. Dat blijkt uit een nieuw 
klimaatrapport van het KNMI. In lijn met 
het IPCC, het panel van klimaatweten-
schappers van de Verenigde Naties, stelt 
het KNMI vast dat het klimaat ook in Ned-
erland steeds sneller verandert. In 2014 
kwam het KNMI nog uit op een stijging 
van maximaal 1 meter. Het is dan ook nu 
de tijd om al na te denken over mogelijke 
ingrepen. Het Masterplan Kustveiligheid 
van de Vlaamse overheid houdt rekening 
met een zeespiegelstijging van 30 cen-
timeter tegen 2050 en met 80 centimeter 
(bij hoogwater) tegen 2100. Daarnaast 
wordt er sinds kort ook al nagedacht 
over zeer pessimistische voorspellingen, 
waarbij men uitgaat van een zeespiegel-
stijging van 3 meter tegen 2100. Het 
KNMI voorziet verder dat de zwaarste 
zomerse buien “extremer worden”, met 
een hogere kans op valwinden. Droogte 
is ook een steeds bekender probleem in 
het voorjaar en de zomer. 

VRT.be

#Nieuws
Wonen, werken

Belg heeft meer te kiezen bij 
eten. 

Inwoners van België zijn veel ruimer 
bedacht met verkooppunten voor lev-
ensmiddelen dan Nederlanders, zo blijkt
uit gegevens van Locatus. Van de groen-
teboer tot aan de supermarkt en van de 
nachtwinkel tot aan de visboer, onder-
zoeksbureau Locatus haalde boven 
water hoeveel verkooppunten er voor 
levensmiddelen er per 1.000 Belgen en 
Nederlanders zijn. De uitkomsten zijn 
opvallend te noemen. In vrijwel alle cat-
egorieën van kaas, delicatessen, slagerij 
tot koffie/thee, zoetwaren, poelier en 
groenten/fruit,… hebben Belgen meer 
verkooppunten. Per 1.000 Belgen is er 
(omgerekend) bijvoorbeeld 0,4 warme 
bakker aanwezig, terwijl Nederland de 
helft minder bakkers per 1.000 inwoners 
heeft. De minisupermarkt (nachtwinkel) is 
in België bijna net zoveel aanwezig als de 
bakker, waar het in Nederland echt een 
fractioneel fenomeen  (0,1 minisuper-
markt per 1.000 inwoners) betreft. Zijn 
we dan toch nog ergens beter in dan de 
Belgen? Adel verplicht, Nederland doet 
het bij de viswinkels iets beter. Opvallend 
ook: Nederland telt twee keer zoveel sli-
jterijen.

Vastgoedmarkt.nl

Doel meest bedreigde erfgoed-
plaats van Europa?

Een Nederlandse erfgoedvereniging 
draagt het Vlaamse dorp Doel voor als 
meest bedreigd erfgoed in het “7 Most 
Endangered Programme” van Europa 
Nostra. Die Europese organisatie brengt 
bedreigde monumenten en plaatsen in 
kaart en zoekt middelen om ze een toe-
komst te geven. Hoe komt de Nederland-
se erfgoedvereniging Bond Heemschut 
erbij om Doel op een lijst te zetten van 
meest bedreigde plaatsen in Europa? 
“Om 2 redenen”, weet Karel Loeff van 
Bond Heemschut. “Een eerste reden 
is de historische ligging van het polder-
dorp tussen Nederland en Vlaanderen. 
Statutair behoort het niet tot ons gebied, 
maar er zijn wel veel Nederlandse inv-
loeden herkenbaar in de polderaanleg. 
Een tweede reden is dat er in Vlaanderen 
geen gelijkaardige organisatie is zoals de 
onze die erfgoedvrijwilligers ondersteunt. 
In Doel vonden we enthousiaste mensen 
en die willen we steunen om te vermijden 
dat Doel anders zou verdwijnen.” Europa 
Nostra is een Europese organisatie die 
zich inzet voor het behoud van erfgoed 
over heel Europa, legt Loeff uit. “Het is 
‘een shame’ kan je zeggen, want het 
betekent dat er echt iets aan de hand is. 
Dat is iets wat landen niet willen.” 

VRT.be
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FC De Kampioenen en 
Zeg ‘ns Aaa

Wat Zeg ‘ns Aaa is voor de Nederlandse 
publieke omroep, is F.C. De Kampioenen 
voor de Vlaamse VRT: de langlopende 
reeks die de maat der dingen werd voor 
komedieseries. Zeg ‘ns Aaa liep van 1981 
tot 1993 (dertien seizoenen, 212 aflever-
ingen) en werd tot voorjaar 2020 (corona-
crisis) niet meer integraal herhaald op de 
publieke omroep. F.C. De Kampioenen 
verscheen van 1990 tot 2011 (21 seizoe-
nen van 13 afleveringen). Het werd gevol-
gd door vier bioscoopfilms. Het heeft – 
kan het Belgischer? – een stripreeks. Het 
ontstaan van de reeks past in de context 
van de Vlaamse mediageschiedenis. Per 
1 februari 1989 begon VTM, de eerste 
commerciële televisiezender in Vlaander-
en, met uitzenden. In Nederland volgde 
later dat jaar, in oktober, RTL 4 (aanvan-
kelijk: RTL-Véronique). De Nederlandse 
publieke omroep bestond vanaf het begin 
uit verschillende omroepverenigingen, 
aanvankelijk verzuild. De hoeveelheid 
zendtijd werd verdeeld op basis van het 
ledenaantal. Tussen de omroepen had al-
tijd al concurrentie bestaan. De Belgische 
publieke omroep (tot 1991: BRT) had een 
BBC-model: één centrale organisatie. 
Met decennialang een paternalistische 
houding: ‘wij bepalen wat goed is voor 
het publiek’.

Historiek.net

Minder bankkantoren: Axa & 
Crelan

“De trend naar steeds minder bankkan-
toren zal verdergezet worden. We heb-
ben er in België nog altijd dubbel zo veel 
per Belg als in Nederland het geval is.” Nu 
de overname van AXA Bank België is af-
gerond, staat Crelan voor een complexe 
integratie die 27 maanden zal duren. 
Over kantoorfusies of andere ingrepen in 
het net is nog geen beslissing genomen, 
zegt de bank. Crelan kreeg eind vorig jaar 
eindelijk de goedkeuring om AXA Bank 
België over te nemen, ruim twee jaar na-
dat beide banken hadden aangekondigd 
dat ze de krachten gingen bundelen. De 
deal van 781 miljoen euro moet van Cre-
lan de vijfde grootste bank van België 
maken. De combinatie Crelan/AXA Bank 
België is goed voor een balanstotaal van 
53,3 miljard euro, 1,6 miljoen klanten en 
1.455 personeelsleden. Crelan verwacht 
dat het zo’n 27 maanden zal duren om 
AXA Bank België te integreren. Eind vorig 
jaar kreeg Crelan de goedkeuring om die 
bank over te nemen. Door de overname 
van AXA Bank België wordt Crelan de 
vijfde grootste bank. Samen tellen beide 
instellingen 847 kantoren. Dat aantal zal 
op termijn allicht fors dalen. 

Hbvl.be en tijd.be

Uitgever New Skool Media 
komt in Belgische handen

Tijdschriften als KIJK, EW en Fiets komen 
in Belgische handen. Het Amsterdamse 
New Skool Media, dat de titels uitgeeft, 
wordt overgenomen door Roularta Media 
Group. Behalve met de tijdschriften is 
New Skool Media onder meer ook actief 
met het culinaire tijdschrift Delicious en 
het financiële blad BeleggersBelangen. 
Met de overname van deze merken kan 
Roularta zijn positie op de Nederlandse 
markt uitbreiden. Het Belgische bedrijf is 
in Nederland al actief met Plus Magazine, 
bedoeld voor 50-plussers, en tuiniers-
magazine Landleven. De mediamerk-
en van New Skool Media, dat zo’n 170 
werknemers heeft, zijn goed voor zo’n 45 
miljoen euro omzet per jaar. De beoogde 
nieuwe eigenaar is aanzienlijk groter, met 
bijna 1500 voltijdsbanen en een jaar-
omzet van 300 miljoen euro. Volgens 
topman Erwin van Luit van New Skool 
Media kan die schaalgrootte helpen om 
de Nederlandse titels sneller te laten 
groeien. De Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) moet nog goedkeuring geven voor 
de overname, schrijven beide bedrijven 
in een gezamenlijk statement. Daarnaast 
hebben de ondernemingsraad van New 
Skool Media en de redactieraad van EW, 
voorheen bekend als Elsevier, een stem 
in het overnameproces.

Trouw.nl / ANP
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Vermogen
&Beleggen

In de volgende 
edities lees je 
meer over hoe je 
met bouwstenen 
zoals ESG, SRI, 
allocatie, factor-
en, strategie, een 
goede spreiding, 
je beleggings-
portefeuille kunt 
vormgeven en 
optimaliseren. Dit  
met behulp van de 
visies van experts  
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Lego? Inderdaad, maar alleen als je de exclusieve en oudere dozen on-
geopend enkele jaren veilig opbergt. Uit een recent onderzoek waar eind 
december in diverse media wereldwijd over geschreven werd, blijkt dat 
het beleggen in Lego lucratiever is dan beleggen in goud. The Guardian, 
NY Post, Tagesschau, Sunday Times...Deze maand alvast een aparte kijk 
en een letterlijk gebruik van bouwstenen om te komen tot spreiding in je 
portefeuille...

Dit recent onderzoek werd uit-
gevoerd door economen van de 
HSE University in Rusland dat 
werd gepubliceerd in het tijd-
schrift Research in International 
Business and Finance. Victoria 
Dobrynskaya, één van de au-
teurs van de studie en universitair 
hoofddocent aan de Faculteit der 
Economische Wetenschappen 
stelt: Het verzamelen van speel-
goed, kan een hoog rendement
opleveren. De prijzen op de 
secundaire markt van klassieke 
LEGO-sets groeien bijvoorbeeld 
jaarlijks met 11%. Dit rendement 
is hoger dan goud, aandelen en 
obligaties. Volgens een eerder 
onderzoek van Barclays, waar 
ook dit Russisch onderzoek naar 
verwijst, investeren vermogen-
de mensen ongeveer 10% van 
hun vermogen in juwelen, kunst, 
antiek, verzamelwijnen en auto’s 
(naast de traditionele investerin-
gen in financiële waarden). De 
vraag naar dergelijke goederen 
is bijzonder groot (evenals de 

dito prijsstijging) in landen zoals 
China, Rusland en het Mid-
den-Oosten. Naar deze klassieke 
alternatieve beleggingen wordt 
al jaren uitgebreid onderzoek 
gedaan en verschijnen regelmatig 
interessante publicaties en stud-
ies. In tegenstelling tot bijvoor-
beeld de LEGO-sets, Barbie-pop-
pen, superhelden-minifiguren, of 
modelauto’s en -treinen. 
Op de secundaire LEGO-markt 
worden inmiddels meer dan tien-
duizenden transacties gedaan. In 
het onderzoek is er gekeken naar 
de prijzen van 2.322 LEGO sets 
van 1987-2015. De dataset om-
vatte informatie over primaire ver-
kopen en online veilingtransac-
ties (alleen verkopen van nieuwe 
ongeopende sets werden gese-
lecteerd).De prijzen op de secun-
daire markt beginnen meestal te 
groeien twee of drie jaar nadat 
een set niet meer verkrijgbaar 
is in de reguliere (online)winkel. 
Maar de prijzen kennen een aan-
zienlijke variatie. Ze variëren van  

-50% tot +600% per jaar! Behalve 
een nieuwe groep van heel veel 
volwassen fans, zeker ook met de 
aandacht op TV en competities 
recent nog, is het niet onaan-
nemelijk dat er ook sprake gaat 
zijn van nostalgie. En dan kan de 
prijs oplopen voor een  klassiek 
exemplaar of een nostalgisch ob-
ject.

Let op, er zijn geen academische 
studies die deze veronderstelling 
konden staven ook hier is een dis-
claimer op zijn plaats: ondanks de 
hoge winstgevendheid van LEGO 
sets in het algemeen, zijn niet alle 
sets even succesvol. Een echte 
LEGO fan is vaak de expert die 
de nuances in de markt weet te 
vinden en wellicht kan bepalen of 
een bepaalde set een goede be-
legging kan zijn.” aldus onderzoe-
ker Victoria Dobrynskaya.

Diversificatie:
Bouwstenen in je 
Beleggingsportefeuille?
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Internet in Vlaanderen sneller 
dan in Wallonië

In België loopt de internetsnelheid in de 
verschillende gewesten sterk uiteen. De 
snelheden van zowel mobiel als vast in-
ternet in België zijn volgens Ookla-onder-
zoek gemiddeld ten opzichte van andere 
Europese landen. De mobiele snelheid 
is gemiddeld 48,88 Mbps en die vast in-
ternet 72,90 Mbps. Voor mobiel internet 
is dit in Europees perspectief goed voor 
een vijfde plek, waarbij Nederland de 
toon zet met 84,59 Mbps. Op het gebied 
van vast internet is de gemeten snelheid 
voldoende voor een zesde plaats. Een 
opvallende conclusie is dat de internets-
nelheid in België per regio of gewest flink 
verschilt. Vlaanderen beschikt over een 
hogere mobiele en vaste internetsnelheid 
dan Wallonië. Voor mobiel internet is Tel-
enet/Base de snelste aanbieder, waarbij 
het Base-onderdeel net iets beter scoort 
dat Telenet. Nummer twee is Proximus en 
Orange Belgium komt op de derde plaats. 
Op het gebied van vast internet noteert 
Telenet met een gemiddelde snelheid 
van 124,89 Mbps de snelste toegang. De 
Waalse kabelaar Voo volgt op de tweede 
plaats, gevolgd door Orange, Proximus 
en Scarlet.

Techzine.nl

#Nieuws
Wonen, werken

e-Commerce distributie 

Lange rijen met witte bestelbusjes uit 
Nederland op het toch al overdrukke 
Belgische wegennet... Kunnen de grote 
distributiecentra zich niet wat dichter-
bij vestigen? Dat al die bestelbusjes op 
de weg vaak een Nederlands kentek-
en hebben, steekt de federale regering. 
Grote e-commercebedrijven brengen 
veel banen en die zijn hard nodig. Waar 
de Vlaamse werkloosheid rond het 
EU-gemiddelde scoort, bungelt Wallonië 
onderaan de lijst. Vooral laaggeschool-
de mensen zijn werkloos. Belgische ar-
beid is duur. Helemaal ’s nachts, als in 
de distributiecentra hard gewerkt moet 
worden om de bestellingen van de avond 
daarvoor te verwerken. De nachtpre-
mies zijn zo hoog dat een Belg 25 pro-
cent duurder is dan een Nederlandse 
distributiecollega, berekende handels-
federatie Comeos. En in België begint 
‘nachtwerk’ al om 20.00 uur in plaats van 
middernacht. Grote bedrijven die hun oog 
lieten vallen op België, kozen in de voor-
bije jaren daarom toch voor Nederland als 
vestigingsplaats, zoals Decathlon Tilburg
Die trend heeft het land al zeker 40.000 
banen gekost, zei premier Alexander De 
Croo. Zijn regering wil de hoge nacht-
premies verlagen, maar daarvoor is 
goedkeuring nodig van alle vakbonden 
(socialistisch, liberaal en christelijk)
.
Trouw.nl

Gewasbescherming in de 
grensstreek, complex!

Wetgeving rond gewasbescherming is 
complex. Grenslandbouwers moeten 
op de hoogte zijn van de wetgeving in 2 
verschillende landen, wat het nog veel in-
gewikkelder maakt. In het kader van het 
Euregio-Scheldemondproject ‘Gewas-
bescherming op de grens’ werd over dit 
onderwerp onderzoek uitgevoerd door de 
projectpartners Coöperatieve Zuidelijke 
Aan- en Verkoopvereniging U.A. (CZAV), 
Provinciaal Proefcentrum voor de Groen-
teteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG) 
en Inagro. Om deze uitdaging beter in 
beeld te brengen werden verschillende 
grenslandbouwers bevraagd naar hun 
ervaringen en bevindingen. De resultaten 
uit de bevragingen werden vervolgens 
besproken op een stakeholderworkshop, 
die werd bijgewoond door verschillende 
betrokken instanties uit beide landen. Het 
uiteindelijke doel was om te komen tot 
een actieplan met concrete knelpunten 
en de meest aangewezen strategie om 
de resterende knelpunten aan te pakken, 
en dit zowel in praktische zin als met het 
oog op het behalen van nog meer milieu-
winst. Uit de stakeholderworkshop kwam 
naar voor dat bepaalde knelpunten geen 
knelpunten hoeven te zijn, maar dat er 
rond die ‘knelpunten’ soms nog onwe-
tendheid heerst bij landbouwers.

Landbouwleven.be
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Zeldzame beestjes gespot in 
Zeeuws-Vlaanderen

Zeldzame vogels en vlinders lijken nu 
Zeeuws-Vlaanderen ontdekt te hebben, of 
hebben Zeeuws-Vlamingen juist het spot-
ten massaal ontdekt? In het afgelopen 
jaar zijn meerdere zeldzame soorten 
waargenomen. Het zijn o.a. de Oostelijke 
vale spotvogel, de krekelzanger en de 
Noordse nachtegaal. Zijn er afgelopen 
jaar ineens meer zeldzame vogels en vlin-
ders neergestreken in Zeeuws-Vlaander-
en? Zo simpel ligt het niet. Alex Wieland, 
ecoloog en boswachter bij Het Zeeuwse 
Landschap, merkt ook dat er het afge-
lopen jaar veel bijzondere waarnemingen 
zijn gedaan. Dat komt vooral doordat 
meer mensen de natuur ingaan met hun 
camera en meer registreren op bijvoor-
beeld waarnemingen.nl. ,,De interesse in 
de natuur is behoorlijk toegenomen. Het 
is toegankelijker geworden om soorten 
te herkennen en daardoor wordt het 
steeds interessanter. De natuurbeleving 
is er leuker door geworden.”Veel mensen 
hebben een digitale camera waarmee ze 
behoorlijk goede foto’s  kunnen maken. 
Waar iemand vroeger een duur vlinder-
boek moest aanschaffen en een paar jaar 
moest studeren op alle soorten, kan die 
nu een foto uploaden in een app. Ook zijn 
er online veel plekken om anderen om 
raad te vragen.

PZC.nl

Een klein maar héél bijzonder 
nachtvlindertje

De zeldzame agaatlichtmot is ontdekt in 
de Clingse bossen en is in Nederland 
amper en in Zeeland zelfs nooit waarge-
nomen, tot nu.  ,,Hier doen we het alle-
maal voor!” Ingrid Bakx, Lucien Reyns 
en Irma Kion deden de vondst. Ze zijn 
alledrie bevlogen nachtvlinderspotters en 
al jaren actief voor de landelijke Vlinder-
stichting. Ze observeren, determineren 
(kijken welke naam bij de vlinder hoort) 
en tellen nachtvlinders, door het zetten 
van een lichtval. Meestal in de Clingse 
bossen, soms elders.
Ze maakten foto’s van het insect en 
speurden thuis verder. Er werden 
beelden naar een groep deskundigen 
gestuurd op het gebied van nachtvlinders 
en die gaven uitsluitsel:  het was de agaat
lichtmot. 
Maar die komt in Nederland en België 
niet voor. De vlinder zou volgens de Ver-
spreidingsatlas Microvlinders slechts vier 
keer in Nederland zijn gezien voor het 
jaar 2000, maar beeld van het motje was 
er niet. Afgelopen augustus werd er in 
Zeeuws-Vlaanderen ook een bijzondere 
nachtvlinder per toeval ontdekt. Meer-
dere exemplaren van de uitgestorven 
gewaande gevlamde grasuil zaten bij 
Paulinaschor bij Biervliet.

PZC.nl

Meer dan 200 nieuwe sluip-
wespen

In België en Nederland zijn er 205 nieuwe
sluipwespen geregistreerd. Dat gebeurde 
dankzij de opkomst van de burgerweten-
schap en sociale media. Dat meldt 
Natuurpunt. Sluipwespen (Ichneumo-
nidae) zijn parasitaire wespen die hun 
gastheer doden, maar ook voor een 
natuurlijke balans zorgen. Met meer dan 
1.500 soorten in België en Nederland is 
het met voorsprong de grootste wespen-
familie. Belgische en Nederlandse in-
sectenkenners deden beroep op foto’s 
uit de natuurdatabank waarnemingen.
be en waarneming.nl, maar ook op ber-
ichten via sociale media. Er is heel wat 
studiemateriaal aanwezig maar dat sijpelt 
vaak niet door tot de wetenschappelijke 
literatuur. Bij de ruim 200 soorten die de 
insectenkenners beschrijven, zijn grote 
verschillen in gedrag te zien. “Zo zijn er 
enkele sluipwespen die aquatische mot-
ten parasiteren en dus in de zomer op 
waterlelies te zien zijn in het stadspark”, 
zegt insectenkenner Fons Verheyde. “Er 
zijn ook sluipwespen die spinnen gebruik-
en, inclusief de grijze huisspin, en grote 
indrukwekkende soorten die keverlarven 
lastigvallen en die soms in tuinhuisjes op-
duiken bij stookhout.”

Nieuwsblad.be / Belga
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Flower Power

Sculptuur 130cm hoog 
op sokkel van 140cm

Gebeeldhouwd en met 
mozaiek bewerkt door
Marianne Naerebout

www.naerebout.nl


