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Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, wordt de wereld 
opnieuw verrast en opgeschrikt. Niet door een nieuwe variant 
van ‘het virus’ maar nu door Poetin die geweldadig huishoudt 
in Oekraine. Met tot gevolg een ongeziene eensgezindheid en 
steun vanuit Europa voor de slachtoffers. 

Dichterbij huis, over verrassingen gesproken, zorgt de Belgische 
wetgever ook voor onrust in fiscaal pensioenland door eenzijdig 
en zonder overleg met Nederland een wettekst aan te passen 
waardoor de heffingsbevoegdheid nogmaals eens terug bij de 
Belgische fiscus komt te liggen. En dubbele belasting dreigt... 

Reden genoeg om in een verdiepend artikel geschreven door 
Chantal Hendrickx, advocaat bij Hendrickx Taxlaw uitgebreid te 
schetsen wat de situatie nu is. We volgen deze wending vanzelf-
sprekend op de voet en adviseren u om met uw adviseur of de 
aan ons magazine verbonden specialisten contact op te nemen 
wat u in uw situatie nu al best wel of niet doet.

Met de lente in zicht is er gelukkig ook nog minder ingrijpend 
nieuws waar we graag stil bij staan. Er is wederom veel gebeurd 
en er valt gelukkig opnieuw een heleboel leuks te beleven nu 
we weer terug buiten mogen komen en maatregelen verdwijnen. 

En ook nu blijkt maar weer eens hoe verschillend we als Belgen 
en Nederlanders soms over bepaalde zaken denken. Maar ook 
de gelijkenissen die we hebben. En wat we samen doen! 
Cultureel of sociaal, economisch gezien of op de werkvloer. 

Onzekerheid en veel veranderingen kunnen zorgen voor stress. 
En toch liggen ook in deze tijden, er volop kansen voor nieuwe  
inspiratie en (lekkere) zaken.

Kortom wederom een mooie mix en verdieping met portretten 
van mensen achter het nieuws. 

Veel leesplezier en tot snel, met nog meer nieuws op papier en 
ook online!
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Nederland en België : economisch twee 
verschillende werelden 

Leo Sleuwaegen                                         Tekst: Paul Geraedts
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Economie

Als hoogleraar industriële economie en strategie werkte 
emeritus hoogleraar Leo Sleuwaegen  jarenlang zowel aan 
de universiteit van Leuven als die van Rotterdam. Decen-
nialang heeft hij de economieën aan beide kanten van de 
grens onder de loep genomen. Hij ziet meer verschillen
dan overeenkomsten. “Qua economisch beleid kunnen 
Nederland en België bijna niet meer van elkaar verschillen”

jaren tachtig. In dit decennium vond 
er een grote ommezwaai in het 
Nederlandse beleid plaats. “Voor 
de jaren tachtig was Nederland 
een land waar corporatistische kar-
tels de dienst uitmaakten, in nauwe 
samenwerking met de regering. 
Ook was zo’n beetje alles gesubsi-
dieerd en waren complete sectoren 
van de economie afgesloten voor 
concurrentie. Door een radicaal 
ander beleid door te voeren, werd 
Nederland opeens een grote speler 
in de wereldeconomie.” 

De marktgerichte benadering 
legde de Nederlanders geen 
windeieren, aldus Sleuwaegen. 
“Met het afschaffen van kartels 
en de oprichting naar Europees 
model van een nationale concur-
rentiewaakhond, het invoeren 
van marktprincipes in sectoren 
die voorheen daarvan uitgesloten 
waren zoals het openbaar vervoer, 
de zorgsector tot zelfs het onder-
wijs. De overheid trok zich zoveel 
mogelijk terug en beperkte zoveel 

mogelijk haar tussenkomsten tot 
een regierol, en niet langer een 
uitvoerende rol. Dit proces leidde 
tot verzelfstandiging van heel wat 
publieke activiteiten en privatiser-
ing van allerhande diensten. Was 
dit beleid in de jaren 80 en 90 
nogal radicaal van aard, tegen-
woordig wordt dit op een meer 
pragmatische wijze toegepast. 
Maar in grote lijnen is dit beleid 
nog steeds hetzelfde.”

Beleid gericht op subsidies
Terwijl Nederland verderging in 
de economische vaart der volker-
en vaarde België een beleid dat 
als conservatief bestempeld kan 
worden. “België beantwoordde de 
globalisering met bezuinigingen, 
maar vergat de marktwerking in 
vele sectoren. Problemen werden 
opgelapt met subsidies, met als 
resultaat dat er geen echt stabiel 
beleid was voor de lange termijn. 

Eigenlijk kan je zeggen dat iedere 
regering een apart beleid voerde,

“Waar Nederland zijn economie 
open gooide en de overheid de 
marktwerking de vrije hand gaf, 
verzandde het Belgische beleid 
in subsidies en het creëren van 
overheidsjobs. In tegenstelling tot 
Nederland werd er geen langeter-
mijnbeleid gevoerd, maar voerden 
verschillende regeringen verschil-
lend beleid of draaiden ze zelfs het 
beleid van hun voorgangers terug.”

NL: Competitief, BE: Afwachtend
De grote verschillen tussen het 
economisch beleid van België en 
Nederland uiten zich ook in de  
cijfers van verschillende landen. 
In 2019, de laatste keer dat het 
Wereld Economisch Forum zijn 
klassieke, mondiale rangschikking 
opmaakte, haalde Nederland de 
4de plaats op 141 landen. België 
belandde op een matige 22ste 
plaats. 
Waar de Nederlandse economie 
op wereldniveau meedraait, is dat 
België nooit gelukt. Voor een goede 
verklaring moeten we terug naar de
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waardoor een verandering niet 
echt snel van de grond kwam.” 

Het grote verschil met Nederland betek-
ent volgens Sleuwaegen echter niet dat 
er in Nederland een teveel kapitalistische 
economie heerst. “Nederlanders geloven 
écht in marktwerking, en hebben door 
de jaren heen ook aan dat geloof vast-
gehouden. Maar neem bijvoorbeeld de 
gezondheidszorg in Nederland. Hier heeft 
de marktwerking niet geheel de vrije hand, 
maar zorgt een slimme regulering ervoor 
dat middelen efficiënt besteed worden.”

“Nederland gooide zijn economie open, 
waarbij de overheid een kleinere rol kreeg. 
Meer aan de zijlijn. Privatisering en zelf-
standiging van allerlei diensten zorgden 
voor een gezonde concurrentie, waarbij 
internationale bedrijven aangetrokken      
werden. Door zelf concurrentieel te 
worden, kon Nederland volop concurreren 
in de wereldeconomie. En tot de tot de 
dag van vandaag werkt dat verschil door. 
Nederland telt meer startups en invest-
eert meer in het buitenland dan België.” 

Maatregelen van bovenaf
Hoe anders is het beleid in België, of - wat 
Sleuwaegen zegt- eigenlijk het gebrek 
aan eenduidig beleid. “Waar in Nederland 
al sinds de jaren tachtig een duidelijk plan 
uitgevoerd wordt, is er in België weinig 
sprake van stabiel beleid op de lange 
termijn. Nederland weet waar het naartoe 
wil, en houdt daar ook aan vast. In Neder-
land wordt veel meer gediscussieerd, er 

Veertig jaar lang volgde Leo Sleuwaegen beide economieën en werkte hij aan beide 
kanten van de grens. “Het klinkt misschien allemaal wat negatief als ik het over de 
verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse economie heb, maar ik ben ervan 
overtuigd dat ook België een toekomstgericht beleid kan gaan voeren. Dat gezegd 
hebbende, is er voor mij - na jarenlang zowel in België als Nederland werkzaam 
geweest te zijn - één land waar ik het liefste woon. De Bourgondische levensstijl in 
België, daar gaat eigenlijk niets boven..

is meer transparantie vanuit overheid. Dit zorgt 
ervoor dat beleid veel breder gedragen wordt, 
waardoor er minder conflicten volgen.”

“In België is er van oudsher een cultuur van 
wantrouwen tegenover de overheid. Dit uit zich 
in stakingen en ander euvel. De oorsprong zit in 
de complexiteit van de overheid. Nederland heeft 
het wat dat betreft gemakkelijker. 
Natuurlijk zijn er ook in Nederland hier en daar 
crises, maar over het algemeen hebben de   
Nederlandse burgers een groot vertrouwen in de 
overheid en haar instellingen. De Belgen hebben 
meer wantrouwen in hun instellingen. Het tekort 
aan sociaal kapitaal vult België met regelgeving. 
Wegens een gebrek aan gezamenlijke visie moet 
de overheid maatregelen van bovenaf opleggen, 
wat een neerwaartse spiraal in gang zet.”

Overheidsbemoeiens leidt tot overheidsfalen 
Meer dan twintig jaar verschillend beleid heeft  
geleid tot twee buurlanden die in veel opzichten 
zoveel op elkaar lijken, maar economisch een 
grote kloof hebben. Is Nederland nog steeds een 
economisch gidsland voor België? 
Sleuwaegen denkt van niet. “De culturele en 
ook de socio-economische verschillen maken 
het moeilijk om de twee landen met elkaar te   
vergelijken. Beter is het om ook naar andere 
kleine landen om ons heen te kijken: Ierland of 
de Scandinavische landen.” 
“Wat je van deze landen kunt leren is dat de 
kwaliteit van instituties - en het vertrouwen daarin 
- van groot belang is.  Reguleringsdrift en een 
groeiende overheidsbemoeienis werken juist 
averechts. Door het politiek inspelen op aller-
hande verzuchtingen van de vele verschillende 
belangengroepen evenals het op korte termijn

denken, komen heel wat reguleringen tot stand 
die niet het beoogde effect hebben en het ver-
trouwen in de politiek en de medemens onder-
graven. Met andere woorden: een teveel aan 
overheidsbemoeienis leidt tot overheidsfalen dat 
vele malen groter is dan het marktfalen dat men 
wil corrigeren.”.

De druk gaat van buitenaf komen
De kloof tussen de Belgische en Nederlandse 
economieën zal zich niet snel dichten, verwacht
Sleuwaegen. “Daarvoor loopt Nederland al te 
lang voorop, en is België in zijn beleid te lang 
te behoudend geweest. Het lijkt wel of men in 
België bang is om risico’s te nemen, men is een 
beetje tegen verandering. Dit resulteert in reactief 
beleid, dat niet gericht is op de lang termijn. Wat 
wel een belangrijke factor voor verandering kan 
zijn is de EU. De druk om te veranderen gaat van 
buitenaf komen. Sterker nog: die is er al en wordt 
steeds sterker. De externe druk van de EU zal 
ervoor zorgen dat België zich qua economisch 
beleid toch steeds meer open gaat stellen voor 
verandering.” 

“Ik denk dus dat er door druk van buitenaf België 
min of meer gedwongen wordt om haar beleid 
te veranderen. Hoewel de twee landen erg ver-
schillend zijn, kunnen de Belgen zeker wat van 
de Nederlanders leren. De meest effectieve en 
efficiënte maatregelen hoeven niet duur te zijn. 

Tot slot: een pragmatisch, transparant beleid dat 
gericht is op een gezonde concurrentie en het 
aantrekken van (inter)nationale startups en multi-
nationals is essentieel.”
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#Nieuws

Internationale Moedertaaldag  

Maandag 21 februari was het Internation-
ale Moedertaaldag 2022; een dag waarop 
het Nederlands als de verbindende taal 
centraal staat, maar waarop ook de diver-
siteit aan talen en dialecten wordt gevierd. 
„In superdiverse samenlevingen als in 
Nederland, België of Suriname is het 
belangrijk dat er in het Nederlands 
geïnvesteerd wordt als gemeenschap-
pelijke onderwijstaal”, meent de Une-
sco-woordvoerder. Die organisatie is 
nauw betrokken bij het initiatief. „Daar-
naast moeten andere thuistalen van 
leerlingen kunnen worden ingezet om 
tot leren te komen.”Om het belang 
hiervan te benadrukken stond een
 webinar rond dit thema op het programma. 
Tijdens deze online meeting werd 
het onderwerp verder uitgediept door 
o.a. Monaïm Benrida (ministerie van 
Onderwijs) en Lidy Peters (auteur 
van ‘Talen die in de school komen’). 
Auteur Ron Leunissen creëerde een 
prentenboek voor kinderen dat naad-
loos aansluit bij het thema. Zijn werk Bib 
boets zich de bölles verscheen nameli-
jk in maar liefst veertien verschillende, 
lokale Limburgse en Belgisch-Limburgse 
dialecten. Ouders kunnen hun kroost met 
behulp van dit boek de ‘taal’ van Maas-
tricht, Kerkrade, Nuth, Heerlen, Valken-
burg, Nijswiller, Sittard, Echt, Roermond, 
Venlo, Weert, Venray, Genk of Hasselt 
bijbrengen.
Limburger.nl

Niet meer naar België om een 
toga te dragen   

Om de week schrijft Hieke Huistra, 
wetenschapshistorica aan de Universiteit 
Utrecht, over hoe wetenschap werkt. Of 
je benoemd wordt tot hoogleraar, hangt 
niet alleen af van iemands inhoudelijke 
kwaliteiten. Er moet ook een plek vrij zijn. 
In onze onderzoeksgroep bijvoorbeeld 
hebben we maar één (figuurlijke) leer-
stoel, dus mogen wij maar één hoogler-
aar. Geniaal onderzoek, vernieuwend 
onderwijs, onmisbaar commissiewerk, 
steengoede columns, maakt allemaal 
niet uit, mijn collega’s en ik kunnen pas 
hoogleraar worden als de huidige hoog-
leraar vertrekt. Dit is een typisch Neder-
lands verschijnsel. Over de grens doen 
ze meestal niet zo moeilijk, daar is iedere 
wetenschapper met een vaste aanstelling 
professor, en heeft of iedereen een toga 
aan, of niemand. Gelukkig is de oplossing 
eenvoudig. Verstandige collega-weten-
schappers roepen het al een tijdje: 
iedereen professor! Alle wetenschap-
pers met een vaste aanstelling dezelfde 
titel, dezelfde salarisschaal, dezelfde 
bevoegdheden. Iedereen die goed kan 
leidinggeven, mag departementshoofd 
worden; iedereen met goede relevante 
inhoudelijke kennis, mag een proefschrift 
goedkeuren. En niemand hoeft meer naar 
België om zich in toga te kunnen hijsen.. 

Trouw.nl

In Wallonië sterft het
Nederlands uit 

Een op de drie Waalse leerlingen kiest op 
de middelbare school voor Nederlands 
als tweede taal. Het laagste cijfer ooit. 
Bijna tweederde kiest voor het  Engels
waar de verdeling tien jaar geleden 
nog ongeveer fifty-fifty was. België mag
drietalig zijn, Nederlands en Duits zijn in 
Wallonië niet verplicht op school; alleen 
het Frans is dat. Daarmee is het Waals 
gewest een opvallende uitzondering in 
België. In Vlaanderen is Frans verplichte
lesstof, in het Brussels gewest zijn     
Nederlands én Frans verplichte vakken. 
Maar in Wallonië kunnen leerlingen nog 
altijd zelf kiezen uit Engels, Nederlands 
of Duits. In het regeerakkoord werd       
opgenomen dat ook een mogelijke ver-
plichting van het Nederlands, waar Écolo 
voor pleit, op tafel komt. Mogelijk zou dat 
al vanaf aankomende september kunnen 
worden ingevoerd, maar een concreet 
voorstel van de minister laat al een tijd 
op zich wachten. Docent Segers ziet, 
verrassend genoeg, een verplichting van 
zijn vak niet direct zitten. „Met zo’n extern 
drukkingsmiddel zet je volgens mij geen 
zoden aan de dijk om mensenenthousiast 
te maken over de taal. 

NRC.nl
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Woensdrecht en de buur-
gemeenten plaatsen acht 
nieuwe grensstenen
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Grens terug
opgeknapt
Bij de conventie van Maastricht van 8 augustus 1843 is de rijksgrens 
tussen Nederland en België afgebakend en kadastraal vastgelegd 
door beide landen. Om zichtbaar te maken waar de grens juist loopt, 
lieten de rijksoverheden het jaar daarna in het landschap grenspalen 
en grensstenen plaatsen. Grenscommissies staan in voor de instand-
houding en het onderhoud van de grensmarkeringen. In het reglement 
van 28 juni 1847 ‘voor het onderhoud en instandhouding der grens-
palen, geplaatst op de grens tussen België en Nederland’, staat dat 
de grensgemeenten elk jaar moeten controleren of de grenspalen en 
grensstenen nog in goede staat op de juiste plek staan.

             Tekst Peter Thoelen

Grenspalen en stenen
De grensmarkeringen staan in 
principe op elke plek waar de 
grens niet rechtdoor gaat. Het 
meest in het oog springend zijn 
de 1,75m hoge, in het zwart 
genummerde witte gietijzeren 
palen. Die staan op de meest 
zichtbare plaatsen langs de weg. 
Daarnaast zijn er ook 356 mind-
er zichtbare grensstenen uit ar-
duin. De stenen hebben geen 
inscripties of opschriften. Is er 
een juridisch onderscheid tussen 
grenspalen en grensstenen? Ed 
Prop, (Gemeente Woensdrecht): 
“Eigenlijk staan die grensstenen 
tussen twee grenspalen als die 
ver uit elkaar staan, maar ze duid-
en evengoed de grens aan.

De stenen staan vaker in het veld of 
in een bos, in de heide enz. Maar 
er is geen hiërarchisch of juridisch 
verschil.” 

Het gebeurt al eens dat een paal of 
steen verzakt, omvalt of verplaatst 
wordt, bijvoorbeeld door een land-
bouwer die vindt dat zo’n ding in de 
weg staat. Dat willen de betrokken 
gemeenten, provincies en ook 
de   rijksoverheden natuurlijk niet;        
onderdanen van je buurland moeten 
je grond niet inpikken. 

Daarom staan de Grenscommissies 
in voor een regelmatige inspectie 
van de grenspalen en grensstenen.

Schouwing
In principe moeten die inspec-
ties, met een mooi oud woord 
‘schouwingen’ genoemd, jaarlijks 
plaatsvinden. “Maar in de praktijk 
komt het er op neer dat we dat on-
geveer om de vier jaar doen”, zegt 
Burgemeester Steven Adriaansen 
van de Gemeente Woensdrecht. 
“Het belangrijkste is natuurlijk dat 
de palen nog in goede staat zijn 
en op de correcte plek staan.
 
Met 40 grensstenen en 24 
palen zijn we in Noord-Brabant 
de       gemeente  met   de  meeste 
grensmarkeringen. Woensdrecht 
heeft met maar liefst vijf Belgische 
buurgemeenten, immers meer 
Belgische dan Nederlandse buren 
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De eindverantwoordelijke voor de 
grenspalen is Grenscommissie. Zo’n 
commissie is er per landsgrens. In dit 
geval bestaat de commissie uit ver-
tegenwoordigers van de provincies 
Antwerpen (België) en Noord-Brabant 
(Nederland) en vertegenwoordigers 
van het Belgische en het Nederlandse 
Kadaster. Indien er grensmarkeringen 
verzet, rechtgezet, schoongemaakt of 
zelfs vervangen moeten worden, is dat 
het werk van de gemeenten. 

Is er tussen de aangrenzende ge-
meenten een beurtrol opgemaakt 
voor het initiatief tot schouwing en 
het opkuiswerk? Burgemeester Lukas 
Jacobs van Kalmthout geeft toe: “In 
het verleden heeft Woensdrecht bijna 
altijd het initiatief op zich genomen.” 

Stenen vervangen
Bij de laatste schouwing in 2018 stel-
de de Grenscommissie vast dat de 
meeste grenspalen nog allemaal in 
orde waren, maar voor een aantal 
grensstenen was dat niet zo. Ed Prop: 
“Een aantal stenen was omgevallen, 
stond scheef of was in slechte staat.
Nieuwe grensstenen werden aan-
gevraagd. De grenscommissie besloot  
om acht nieuwe grensstenen te lev-
eren. De bestaande grensstenen zijn 
ook schoongemaakt.” Met dat laatste 
is de buitendienst van de gemeente 
Woensdrecht bezig. Daarnaast 
worden er ook een aantal grensstenen 
weer rechtgezet, een aantal stond ook

scheef en sommigen waren omgevallen. 
Waar nodig wordt er ook een hardhouten 
paal met opvallend gekleurde kop bij       ge-
plaatst, zodat de grenssteen goed te zien 
is, bijvoorbeeld bij maaiwerken. Ook de 
grenspalen worden waar nodig herschil-
derd. De oude, deels kapotte grensstenen 
worden afgevoerd en waar mogelijk weer 
gerestaureerd. Dit met als doel om in de 
toekomst weer elders geplaatst te kunnen 
worden. Het Nederlandse kadaster heeft 
de exacte grenspunten uitgezet, waarna in 
opdracht van de gemeente  Woensdrecht
een aannemer de stenen op hun juiste 
plek zal plaatsen. Een betonplaat dient 
als fundament. Het plaatsen van zo’n 
grenssteen verloopt zeer formeel. Uit 
de beide provincies zijn er verschillende 
mensen aanwezig en ‘grenspaalwachters’ 
kijken toe of de steen op exact de juiste 
plek geplaatst wordt. 
De Woensdrechtse burgemeester, 
Steven Adriaansen en zijn Kalmthoutse 
collega Lukas Jacobs mochten afgelopen 
februari de eerste nieuwe grenssteen 
plaatsen. Dat gebeurde langs de Hei-
debaan in Huijbergen in de stromende 
regen en bij windkracht 7. Het zal een 
paar maanden jaar duren vooraleer alle 
stenen in goede staat en op de juiste plek 
zullen staan. Nadat alle werkzaamheden 
uitgevoerd zijn, vindt er wederom formele 
schouwing plaats van de staat waarin de 
grenspalen en grensstenen dan verkeren. 
Er wordt vervolgens een Proces-Verbaal 
opgesteld dat ondertekend wordt door 
de betreffende burgemeesters. Dat zal 
plaatsvinden  in  de  periode  april  –  juni

van dit jaar. Na afloop van de werken 
zal het Belgische kadaster ter controle 
de plaats van alle stenen nog eens na-       
meten. Het betreft immers een landsgrens 
waar men secuur mee om moet gaan. 
Tenslotte, waarschijnlijk pas op z’n 
vroegst in het najaar of wellicht zelfs in 
het voorjaar 2023, wordt er een Proces-
Verbaal opgesteld van de herplaatsingen 
van de grensstenen. Dat zal gebeuren 
door de zes burgemeesters. 

Kosten
De palen en stenen worden betaald 
door de Grenscommissie. De gezamen-
lijke gemeenten staan in voor de kos-
ten van plaatsing. Worden de kosten 
dan verdeeld over de gemeenten? 
“Daar moeten we het nog over hebben”, 
zegt Burgemeester Adriaansen, “maar 
we dachten: laten we alles  alvast maar 
plaatsen, dan is dat toch al gebeurd. 
Maar we gaan er van uit dat de kosten 
inderdaad verdeeld worden.” Hebben de 
overheden voor de bestelling van grens-
stenen een vaste leverancier? Ed Prop: 
“Er zijn twee leveranciers, één in Wallonië 
en één in Essen, hier net over de grens. 
Degene die nu besteld zijn, komen van 
het bedrijf Abbin in Essen.” “We hebben 
het dus over een streekproduct”, lacht 
burgemeester Adriaansen. 

Grenstraditie
Burgemeester Jacobs van Kalmthout: 
“Die grenspaalschouwing is een oude 
procedure en kent een lange traditie. Het 
is ook altijd een fijne gelegenheid om de

Grensmarkeringen staan in principe op elke plek waar de 
grens niet rechtdoor gaat. 
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collega’s van over de grens nog eens te ontmoeten. Vaak gaat het gepaard met een 
hapje en een drankje. Soms kan het er ook vrij sportief aan toe gaan. Zo was er ooit een        
grenspaal onder de weg verdwenen en hebben we in weer en wind met de mountainbike 
door bos en hei het grenstraject afgefietst. We hebben toen ook enkele stukken mooie 
natuur ontdekt die we voordien nog niet gezien hadden.” De grenspalen en grensstenen 
volgen, zien, aanraken, fotograferen… trekt heel wat wandelaars en fietsers aan. Op het 
internet vind je talloze websites en blogs van mensen die er hun hobby van gemaakt 
hebben. “Voor ons grensbewoners heeft de grens ook een cultuurhistorische betekenis. 
Ze loopt bijvoorbeeld dwars doorheen de Kalmthouts Heide maar ook door de bebouwde 
kom van grensdorp Putte. In het DNA van de gemeente Woensdrecht zit toch ook wel die 
Belgisch-Nederlandse cultuur. Je moet dan ook altijd wat omzichtig omgaan met die grens 
en het grensgevoel”, besluit burgemeester Adriaansen.
 

Inspecties, met een mooi oud woord ‘schouwingen’ 
genoemd, jaarlijks plaatsvinden. 

De grenspalen en -stenen 
op de Nederlands-Belgische 
grens zijn sinds 1844 geplaatst. 

Grenspaal nummer 1 staat 
op het drielandenpunt Neder-
land-Duitsland-België in Vaals 
(Nederland)/Gemmenich (België). 

De laatste grenspaal is num-
mer 369 en die staat in het Zwin, 
een beschermd natuurgebied 
in de gemeenten Knokke-Heist 
(België) en Sluis (Nederland). 
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“Mijn doel: met een snel en gezond 
gerecht gezelligheid aan tafel creëren”
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Ondernemen
Wat begon met een ‘eureka’-moment in de auto, groeide in minder dan een 
jaar uit tot een eigen merk: King Tony Cannelloni. Nederbelg en ondernemer 
Maarten Staps lanceert een foodkit om deze Italiaanse klassieker thuis klaar te 
maken. “Cannelloni is de ‘koning van de pasta’. We weten dat eten verbindt. En 
dat is ook wat wij willen bereiken: mensen samenbrengen door een heerlijke 
maaltijd die iedereen snel en gezond op tafel kan toveren. Maarten hoopt 
met zijn King Tony Cannelloni Europa te veroveren
            Tekst Sandra Gasten 

Maarten Staps (47) groeide op 
in Noord-Brabant, maar reis-
de voor zijn job 25 jaar lang de 
wereld rond. “Als opleiding heb 
ik de Hotelschool gedaan in Den 
Haag. Daar behaalde ik ook een 
koksdiploma. Na mijn opleiding 
aan de RSM Rotterdam School of 
Management werkte ik achter de 
schermen van verschillende inter-
nationale hotelketens. Zo woonde 
ik in Brussel, Parijs, Frankfurt, 
Curaçao en Londen. Van Hilton 
tot Eurodisney, van het Adlon 
hotel in Berlijn en het vroegere 
Conrad Hotel in Brussel: ik zocht 
telkens nieuwe uitdagingen op. 
Omdat ik goed met cijfers ben, 
werkte ik vaak op de financiële 
afdeling”, vertelt hij. 
Toen zijn kinderen één en drie 
jaar waren, besloot het gezin te 
verhuizen uit London om een 
definitieve woonplaats te zoeken. 
“We kwamen al geregeld bij mijn 
schoonbroer in Kalmthout over de 

vloer, dus we kenden deze streek 
goed. Zo zijn we in 2012 op een 
woning in Schoten gebotst.” Een 
heel andere omgeving dan groot-
stad Londen. “Toch kon ik meteen 
wennen aan het groen en de rust. 
Wanneer ik eens inspiratie zoek, 
trek ik mijn laarzen aan en doe 
een wandeling op de Kalmthoutse 
heide. Heerlijk.”

Liefde voor lekker eten en Italië 
De passie voor lekker eten zat er 
bij Maarten altijd al in. Bovendien 
heeft hij een enorme liefde voor 
Italië. “Ik hou ervan om met sport-
wagens te rijden en waar kan je 
dat beter dan in de laars van Eu-
ropa? Bovendien ben ik fan van 
de culinaire traditie van dat land”, 
vertelt hij. “Cannelloni, wat eigen-
lijk ‘kleine buis’, betekent, is mijn 
absolute favoriete pastagerecht. 
In Italië wordt het vaak gemaakt, 
in België, Nederland of Frankrijk 
kom je het veel minder tegen. 

En vermits ik echt kan genieten 
van lekkere gerechten en gezellig 
samenzijn, begon ik na te denken.”

Toen hij op 4 april 2021 – 
“Ja, die datum weet ik nog 
goed!” – in de auto zat, 
kreeg hij plots een ingeving
“Waarom zou ik geen foodkit 
ontwikkelen om de bij ons wat on-
dergewaardeerde pastavariant, 
cannelloni, populairder te maken?
Iedereen maakt thuis graag pas-
ta met bolognaisesaus klaar, 
maar de Italiaanse klassieker 
cannelloni wordt vaak vergeten.
Mensen zeggen: ‘Het is te veel 
werk, geknoei met de buisjes. 
En dat kan veel eenvoudiger.
En zo is de King Tony Cannelloni 
geboren.”

De Sauce Royal: dé geheime 
tomatensaus
Maarten begon te experimenteren
in zijn eigen keuken.
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Naast deze ‘bolognaise’-versie wil de 
zaakvoerder zijn aanbod uitbreiden met 
een vegetarische en glutenvrije variant 
In het najaar zou een versie met spinazie 
en ricotta en bechamelsaus op de markt 
moeten komen. De doe-het-zelf-foodkit 
Cannelloni kost 6,95 euro. “Als je daar 
nog het gehakt en de kaas bij rekent, 
komt je op zo’n 10 euro voor een maaltijd 
voor twee tot drie personen. Dat is best 
democratisch geprijsd.” 

Uitbreiding over Europa
De King Tony Cannelloni wordt verdeeld 
in België en Nederland. Onder meer een 
aantal vestigingen van de Carrefour en 
Jumbo hebben het merk al in de rekken 
liggen. Ook enkele winkels van Albert 
Heijn in Nederland gaan het verkopen. “Ik 
had zelf weinig kennis van de distributie-
sector en heb tijdens dit proces veel 
bijgeleerd. Toch reageerden de super-
markten verrassend snel en positief”, zegt 
hij. “Ze zagen het als een win-winsituatie 
vermits de klant niet alleen mijn product 
maar ook extra ingrediënten, zoals het 
gehakt en de kaas, moet aankopen. Dat 
betekende voor hen een meerwaarde.”

Regelmatig krijgt Maarten positieve feed-
back van consumenten. Maar of zijn 
product nu meer door Belgische dan 
door Nederlandse consumenten wordt 
gesmaakt, kan hij nog niet beoordelen. 
“Dat zal in de loop van dit jaar duidelijker 
worden”, legt hij uit. “Voorlopig is de ver-
koop hoger in de Belgische supermark-
ten, maar dat kan snel evolueren. 

“Minutieus beschreef ik de ingrediënten 
die ik toevoegde en welke stappen ik 
nam. Toen ik aan mijn zesde variant van 
de tomatensaus zat, was die eindelijk 
perfect. Het geheim? Dat hou ik liever 
voor mezelf”, glimlacht hij. Zijn partner, 
kinderen en vrienden waren de smaak-
testers van dienst. Ook aan studenten liet 
hij de saus proeven om er zeker van te 
zijn dat het in de smaak viel. “Mijn doel-
groep is iedereen die makkelijk en snel 
iets lekkers op tafel wil toveren.”
Toen zijn product op punt stond, moest 
hij groen licht krijgen van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen en andere instanties om 
te kunnen produceren. “Ik bedacht wat ik 
in de foodkit wilde steken en sloeg een 
designer in de arm om de verpakking te 
ontwerpen.” Naar een merknaam moest 
de ondernemer niet lang zoeken... 
“Cannelloni is de ‘koning van de pasta’”, 
legt hij uit. “Het is een mooi en lekker 
product. Daarom wilde ik het ‘vorstelijke’ 
in de naam verwerken. Door Tony aan de 
naam toe te voegen, kreeg het een goed 
bekkende en Italiaanse naam.”

Nutri-Score A: snel en gezond
In de foodkit zitten de ingrediënten om te 
koken voor twee tot drie personen. Het 
bestaat uit een 100 % recupereerbare 
ovenschaal, acht cannellonibuisjes, een 
kruidenmix, vanzelfsprekend de Sauce 
Royal en een spuitzak. “Die is handig om 
de buisjes te vullen”, zegt hij. “Alleen de 
300 gram gehakt, de geraspte kaas en 
een snuifje passie moet de maker nog 

Wat begon met een ‘eureka’-moment in de auto, 
groeide in minder dan een jaar uit tot een eigen 
merk

toevoegen. Alle ingrediënten zijn vers, 
wat een Nutri-Score A oplevert. Want voor 
alle duidelijkheid: het gaat niet om een 
vooraf bereide maaltijd of kant-en-klaar-
product.”
Volgens Maarten kan je in een kwartier 
tijd deze gezonde maaltijd samenstellen. 
“Je mengt het gehakt en de kruidenmix, 
vervolgens doe je dat mengel met de 
spuitzak in de buisjes en overgiet je het 
geheel met de saus. Je werkt alles af 
met de kaas en laat het gerecht nog een 
halfuurtje garen in de oven. Wie wil, kan 
er ingrediënten naar eigen smaak aan 
toevoegen. Zo kan je er je eigen twist 
aan toevoegen: groenten, vegetarisch 
gehakt, extra kruiden…” 



17

Maarten Staps
Mijn uiteindelijke doel
is dat mijn food-
kit zelfs in een 
Afrikaans huis op 
tafel komt”

Boeken- en stripverkoop steeg 
in 2021 

De Vlaamse boekenmarkt haalde in 2021 

een totale omzet van 218,6 miljoen euro 

(+4,9%). Dat vertaalt zich in 14,4 miljoen ver-

kochte exemplaren (+3,2%). De Nederlandse 

boekenmarkt heeft alle redenen om te vieren

Lezers kochten in totaal 43 miljoen boeken

die resulteren in 5% meer exemplaren en 

8% meer omzet. De grote overwinnaar in het 

Franstalig gebied zijn overduidelijk strips. 

Die sector ging er met een opmerkelijke

34% op vooruit, ferm ondersteund door 

Asterix, verreweg het best verkochte boek 

in 2021. De best verkochte reeks in 2021 

was dan ook Mortelle Adèle, gevolgd door 

Asterix en Sisters. In totaal waren er ook 33% 

meer stripuitgevers in de afgelopen tien jaar. 

Successeries die al goed verkochten (met 

meer dan 500.000 exemplaren per jaar) 

zagen hun verkoop de afgelopen tien jaar 

verdrievoudigen. Nog even meegeven dat 

Merho zijn de Kiekeboes  terugschroeft naar 

twee albums. In april verschijnt Dood Wakker 

Worden, nog eens een vampierverhaal met 

Mona, Benny, Vladje en opa Vladimir.

Stripspeciaalzaak.be

Europese erkenning Limburgse 
Vlaai als streekproduct 

Krijgen ‘echte’ Limburgse vlaaien weldra

een logo dat hen onderscheidt van 

andere taarten? De Europese erkenning als 

streekproduct zit na bijna zes jaar alvast in 

een laatste rechte lijn. Landbouwproducten

levensmiddelen of wijn afkomstig uit een 

specifieke regio die een zekere faam 

genieten, kunnen Europees erkend 

worden als Beschermde Geografische

Aanduiding. Die procedure verloopt in 

twee fasen. Voor de Limburgse vlaai 

is die eerste fase, op het niveau van 

de lidstaat, nu quasi afgerond. Uniek

is dat de aanvraag parallel loopt in Nederland

en in België. Indien er geen bezwaren

komen, zullen Vlaanderen en Nederland 

weldra samen een Europese aanvraag in-

dienen. Over een jaar zou de erkenning 

dan een feit kunnen zijn. In de aanvraag is 

heel duidelijk bepaald waar een Limburgse 

vlaai aan moet voldoen. “Het belangrijk-

ste principe is dat ze gebakken moet zijn in 

Belgisch- of Nederlands-Limburg en dat 

alles mee de oven in moet”, zegt Peter Nulens

van Lekker Limburgs, een van de bezielers

van de aanvraag. Na het bakken mag 

niets  meer aan de vlaai toegevoegd

worden. Slagroom? Vergeet het! 

HBVL.be

Bovendien is de Nederlandse markt met 

meer consumenten groter. Wel is het zo dat 

onze noorderburen vaker pastagerechten

thuis klaarmaken. Wanneer Nederlanders 

op restaurant gaan, kiezen zij eerder voor 

een pizza. In ons land is dat net omgekeerd.

Een Belg zal veel sneller een pastagerecht

kiezen wanneer hij gaat uiteten.”

Bedoeling is om de cannelloni over heel 

Europa te verspreiden. “De verpakking kan 

makkelijk in een andere taal worden opge-

maakt en de ingrediënten kunnen we zelfs 

een regionale toets geven”, zegt hij. “De 

nadruk in mijn businessplan van 2022 ligt 

op zowel verbreding van het aanbod en 

op uitbreiding van de markt. Wanneer het 

zover is, zal ik de juiste adviseurs in de 

arm nemen. Recent heb ik in Brasschaat 

een bedrijfspand gehuurd om de productie 

te kunnen opdrijven. Binnen één jaar hoop 

ik toch al 25.000 foodkits aan de man ge-

bracht te hebben. Maar alles op zijn tijd: dit is 

nog maar het begin van een lang verhaal. ”

Meer informatie:
www.cannelloni-royal.com
info@cannelloni-royal.com
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Vlaanderen wordt in 15 regio’s 
opgedeeld

De gemeenten van de provincie Limburg 
mogen dan toch één grote regio blijven. 
Dat heeft de Vlaamse regering beslist 
na maandenlang protest uit de provin-
cie. In totaal zullen er 15 nieuwe regio’s 
komen in Vlaanderen, die de bestuurlijke 
versnippering moeten tegengaan. De 
regering nam in maart vorig jaar het 
besluit om Vlaanderen op te delen in 17 
regio’s. Bedoeling van die regiovorm-
ing is om de bestuurlijke versnippering 
tegen te gaan en komaf te maken met 
het kluwen aan lokale samenwerkingen 
tussen afvalintercommunales, politie-
zones, hulpverleningszones, enzovoort. 
Vlaanderen telt op dit moment meer dan 
2.200 van die samenwerkingsverbanden. 
Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur Bart Somers (Open Vld) had 
het bij de beslissing vorig jaar over “de 
grootste interne Vlaamse staatshervorm-
ing ooit. Honderden structuren zullen 
worden samengevoegd en afgeschaft”, 
zo maakte hij zich sterk. Het eerste voor-
stel voor een regiokaart dateert al van 
tijdens de onderhandelingen over het 
Egmontpact in de jaren ‘70. Men spreekt 
hier al 50 jaar over. Iets afschaffen blijkt in 
dit land steeds weer vele malen moeilijker 
dan iets bijcreëren. 

Demorgen.be

Meesterverteller 

Knack-journalist Stijn Tormans is, voor de 
derde keer al in zijn carrière, uitgeroepen
tot meesterverteller. De eretitel is 
bestemd voor de auteurs van ‘de beste 
verhalende journalistiek’ van het afgelopen
jaar in Nederland en Vlaanderen. Met 
de titel wil de Stichting Verhalende 
Journalistiek de schijnwerpers richten op 
‘verhalen die tot de verbeelding spreken, 
staan voor iets groters en je meeslepen 
tot het eind’. Stijn Tormans (1976) krijgt 
de titel meesterverteller voor zijn repor- 
tage ‘Alleen op een eiland in de Maas’, die 
verscheen in Knack van 6 oktober 2021. 
Tormans liet zich voor zijn verhaal inspi-
reren door de Nederlandse schrijvers Jan 
Wolkers en Godfried Bomans, die zich 
vijftig jaar eerder tijdelijk hadden terug-
getrokken op het eiland Rottumerplaat 
in de Waddenzee. In plaats van voor 
Rottumerplaat  koos  Tormans   evenwel
voor een onbewoond eiland(je) in de 
Maas, pal op de grens tussen Nederland 
en België. De titel meesterverteller gaat 
naar in totaal tien vertellers. Behalve 
geschreven verhalen komen ook pod-
casts, radioreportages & tv-programma’s
in aanmerking. De meestervertellers 
worden op 23 maart gehuldigd in De 
Brakke Grond in Amsterdam.

Knack.be

Burgers verliezen vertrouwen 
in lokale overheid 

Bijna 40 procent van de Nederlanders 
zegt weinig tot zeer weinig vertrouwen te 
hebben in hun gemeente. Het vertrouwen 
is de afgelopen jaren het snelst gedaald 
in plattelandsgebieden. Dat blijkt uit een 
analyse van Kieskompas in opdracht van 
Trouw. Dat het algehele vertrouwen in de 
overheid gedurende de coronapandemie 
is afgenomen was al langer bekend. Met 
de gemeenteraadsverkiezingen blijkt 
ook het vertrouwen in de lokale overheid
de afgelopen twee jaar flink te zijn 
gedaald. Al geldt over het algemeen wel 
dat mensen méér vertrouwen hebben
in het gemeentebestuur, dan in de 
landelijke overheid. Toch zei in juni 2020 
al een kleine dertig procent weinig tot zeer 
weinig vertrouwen te hebben in de lokale 
overheid. In het najaar van 2021 was die 
groep met nog eens ongeveer tien procent
punt gegroeid. In stedelijke gebieden 
hebben mensen over het algemeen
iets meer vertrouwen in de lokale 
overheid dan in plattelandsgebieden, 
blijkt uit de analyse. Opvallend, vindt 
politicoloog André Krouwel, oprichter van 
Kieskompas: vaak wordt verondersteld
dat in kleinere gemeenschappen méér 
vertrouwen is, omdat de afstand tot
vertegenwoordigers en bestuurders 
kleiner is.

Trouw.nl
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Nieuw paspoort in België 

De Belgische vicepremier en minister 
van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, 
bracht op 27 januari een nieuw Belgisch 
paspoort uit. Volgens het ministerie 
van Buitenlandse Zaken is het nieuwe 
paspoort veiliger dankzij de nieuwe 
beveiligings- en personaliserings-
technieken. Tegelijkertijd zorgt het nieuwe 
originele ontwerp voor een beter herken-
baar paspoort dat “één van de juwelen van 
de Belgische cultuur vereert: de heldinnen
en helden uit de stripverhalen”. Het nieuwe
paspoort respecteert één van de juwelen
van onze cultuur: de reizende heldin-
nen en helden van de stripverhalen. Het 
werk van Hergé moest vertegenwoordigd 
worden zodat Kuifje met je meereist op je 
volgende avonturen! De binnenbladen van 
het paspoort tonen gestileerde scènes uit 
vele Belgische strips en naast Kuifje en 
Kapitein Haddock kun je de stewardess 
Natasja, Marsupilami, Bollie en Billie, 
Blake en Mortimer, de Smurfen, Lucky 
Luke & de Daltons, en Robbedoes & 
Kwabbernoot makkelijk herkennen. Het 
ministerie vermeldde dat het nieuwe 
paspoort gemaakt was door middel van 
uitzonderlijke samenwerking tussen de 
uitgeverijen en rechthebbenden, die een 
akkoord hebben bereikt om hun beroemde 
stripfiguren ter illustratie van het document 
te gebruiken.

Vrt.be

Meer Nederlanders dan Belgen 
in Baarle-Hertog

Voor het eerst heeft Baarle-Hertog meer 
Nederlandse dan Belgische inwoners.
Baarle-Hertog is het grootste enclave-
dorp ter wereld, dat omringd en doorkruist 
wordt door de Nederlandse gemeente 
Baarle-Nassau. Volgens burgemeester 
Frans De Bont (FORUM+) heeft de 
stijging in Nederlandse inwoners geen 
gevolgen voor de Belgen. In Baarle-
Hertog wonen er sinds dit jaar 2.988 
inwoners. Met 44 inwoners meer dan 
vorig jaar bereikt de gemeente zo bijna 
de kaap van 3.000 inwoners. Toch heeft
Baarle-Hertog nog steeds een over-
wegend Belgisch karakter, zegt burge-
meester Frans De Bont (FORUM+): 
“We voelen het zeer sterk aan dat we 
Belgisch grondgebied zijn. Zo moeten we 
bijvoorbeeld voldoen aan de Belgische 
wetgeving, wat nu vooral opvalt door de 
coronamaatregelen die anders zijn dan 
in Baarle-Nassau. Maar we zijn wel een 
speciale gemeente, met verschillende 
eilandjes in Nederland.” Het is fijn dat 
we hier kunnen samenleven als één 
grote groep inwoner van Baarle-Hertog.
De inwoners zelf merken weinig 
verschil nu er meer Nederlanders 
dan Belgen in de gemeente wonen. 
“De lucht is hier hetzelfde als aan de 
andere kant en de zon schijnt hier ook. 

Vrt.be

Max is nu ineens een Belg? 

Regerend wereldkampioen Max 
Verstappen staat bekend als Neerlands 
trots. De Limburger draagt een leeuw 
op zijn helm, wordt gesteund door het 
oranje legioen en luistert graag naar het 
Wilhelmus op het hoogste treetje van 
het podium. Toch is Max zoals bekend 
niet helemaal Hollands: hij heeft dankzij 
zijn moeder Sophie Kumpen en zijn
geboorteplaats in het Belgische Hasselt 
een dubbele nationaliteit. In een interview 
met de Telegraaf geeft hij aan dat er in 
België eerder vrijwel geen aandacht was 
voor Max. Nu hij flinke successen ge-
boekt heeft proberen sommige Belgische 
media hem opeens te claimen op basis 
van zijn dubbele nationaliteit: “Iedereen 
wil op dit moment een stukje Max. Aan de 
ene kant is dat een mooi compliment voor 
hem. Hij doet het ongelooflijk goed. In de 
auto, maar ook buiten. Hij komt goed 
over, heeft een fris hoofd en blijft zichzelf. 
Dus ik begrijp dat veel mensen trots zijn. 
Natuurlijk ben ik dat ook, maar op som-
mige punten heb ik er wel moeite mee.
Aldus zijn vader.

.

Autobahn.eu
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NLZiet voegt VRT-zenders 
toe… 

…Maar ze laat de Vlaming vooral de 
Nederlandse programma’s consumeren. 
Nederlanders kunnen via de stream-
ingdienst NLZiet voortaan ook naar de 
zenders Eén, Canvas en Ketnet kijken. 
Maar wat schetst onze verbazing? Wij 
Vlamingen kunnen via NLZiet ook prob-
leemloos afstemmen op tientallen Ned-
erlandse kanalen - de commerciële ze-
nders incluis. Hoe zat het ook alweer. 
Publieke omroepen als Eén, Canvas en 
de Nederlandse tegenhangers NPO1, 
NPO2 en NPO3 mogen ook in het buiten-
land op de buis verschijnen, maar com-
merciële zenders moeten in verband met 
reclamerechten angstvallig afgeschermd 
blijven. Bijgevolg kunnen Nederlanders 
dus niét op het VTM- of Play-aanbod 
afstemmen, en blijven wij Belgen versto-
ken van de Nederlandse equivalenten 
RTL, SBS, Veronica en dies meer. Ten-
minste, dat dachten we. Totdat we per 
toeval ontdekten dat het aanbod van de 
streamingdienst NLZiet, en dat is nogal 
wat, ook gewoon vanuit België toeganke-
lijk is. Je hoeft er zelfs geen VPN-trucs 
voor uit te halen. Voor alle duidelijkheid: 
NLZiet is niet gratis, maar kost 7,95 euro 
per maand. Je kan de dienst een maand 
kosteloos uitproberen, en dat proefabon-
nement desgewenst stopzetten voordat 
er kosten worden aangerekend.

Datanews.be

Arcadia: bij duurste reeksen 
ooit in Vlaanderen    

“Arcadia” zal pas in 2023 te zien zijn op 
Eén, maar nu al is duidelijk dat dit geen 
gewone serie wordt: in Vilvoorde is een 
decor opgebouwd dat moet wedijveren 
met de sets van internationale streaming-
platformen. We spoelen vooruit naar de 
nabije toekomst: Arcadia is een plek waar 
Vlamingen en Nederlanders samenleven 
na een grote ramp. Waar precies, dat 
laten de scenaristen in het midden. In 
Arcadia bestaat geen criminaliteit meer. 
Iedereen kan op een veilige manier op-
groeien, want via een ingeplante chip 
wordt iedereen continu gevolgd. Wie vol-
gzaam is kan punten sparen en zo een 
beter leven opbouwen. Wanneer blijkt dat 
met die punten toch gefraudeerd wordt, 
zet dat alles in het utopische Arcadia op 
zijn kop. Een reeks waarin een volledig 
nieuwe wereld wordt ontwikkeld: daar is 
geld voor nodig, geld dat onder andere 
in Nederland werd gevonden. “Arcadia” 
is de eerste volwaardige coproductie tus-
sen VRT en de Nederlandse openbare 
omroep NPO - met steun van de Duitse 
omroep ARD en het Vlaams Audiovisueel 
Fonds (VAF). In totaal brengen zij een 
budget samen van meer dan 1 miljoen 
euro per aflevering. 

vrtnws.be

Digitale radio in Vlaanderen? 

Hans Bourlon van Studio 100 legde de 
vinger op de wonde. Zijn stelling is dat het 
bereik van digitale radio nog niet groot 
genoeg is in Vlaanderen om economisch
rendabel te zijn. Maar hoe snel (of traag) 
groeit digitale radio eigenlijk? In Europa 
was Noorwegen de eerste grote trek-
ker van digitale radio. De landelijke ra-
diozenders stopten er al eind 2017 met 
uitzenden via FM. Zwitserland volgt eind 
2024. In Groot-Brittannië is analoge radio 
teruggevallen naar 35 procent. Opmerke-
lijk genoeg zijn dat net drie landen buit-
en de EU. Binnen de EU kennen vooral 
Duitsland en Italië de laatste jaren een 
sterke groei in het oppikken van digitale 
radio en met name DAB+. In Denemark-
en ligt het aandeel al enkele jaren vrij 
hoog, maar men trappelt daar de laatste 
jaren toch wat ter plaatse. In Frankrijk 
neemt de dynamiek ieder jaar sterker toe, 
terwijl Nederland, ondanks het enorme 
aanbod in de digitale ether, kampt met 
groeipijnen. In alle voornoemde landen 
stel je doorheen de jaren echter dezelfde 
wetmatigheden vast. De evolutie van de 
Vlaamse digitale radio bevindt zich daar, 
al bij al, vrij mooi tussenin.

Radiovisie.eu
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Ziekenhuizen

De data van de nationale overheden 
worden door de OESO bijeengebracht 
en zijn tijdens de pandemie gemakkelijk 
toegankelijk gemaakt. België heeft 
vergeleken met Nederland 2,5 keer en 
met Zweden bijna 8 keer zoveel intensieve
zorg bedden. Belgische patiënten hadden 
doorheen de pandemie opvallend meer 
kans om in zo een bed terecht te komen 
dan een Nederlander. In de tweede en 
derde golf was deze kans vaak meer dan 
twee maal zo groot. En dan de ziekenhuis-
opnames. Daar zijn de verschillen nog 
groter: een Belg heeft op sommige
momenten in de tweede golf wel zes 
keer meer kans om met Covid-19 in het 
ziekenhuis te belanden dan een Ned-
erlander en in de huidige golf meer dan 
tien maal zoveel als in Zweden. Zijn 
het de ziekenhuizen die door hun grote 
toegankelijkheid veel patiënten naar hun 
intensieve bedden draineren? Het aanbod 
is alvast groter dan in onze buurlanden. 
Of zijn de eerstelijnszorg, lees de woon-
zorgcentra (waar er bij ons in Vlaanderen 
ook bijna twee keer zoveel plaatsen zijn 
in vergelijking met Nederland), en onze 
mantelzorgers, huisartsen en de thuiszorg 
onvoldoende in staat de patiënten thuis te 
verzorgen? 

Demorgen.be

Belgische tolinkomsten
stijgen ruim tien procent

Het Belgische tolsysteem voor vracht-
wagens leverde het afgelopen jaar ruim 
814 miljoen euro op. Dat meldt uitbater 
Viapass. Volgens dit bedrijf is er sprake 
van een stijging van 10,6% ten opzichte 
van 2020. Opvallend is dat de stijging 
zowel in Vlaanderen als in Wallonië 
duidelijk waarneembaar was, daar dat 
in het gewest Brussel de inkomsten juist 
daalden, met twee procent om precies te 
zijn. De cijfers laten zien dat de pandemie
en bijbehorende lockdowns op het 
Belgische wegvervoer van weinig invloed
zijn geweest.Viapass maakte een 
uitsplitsing naar kenteken-nationaliteit 
van de trucks die tol betalen op de Belgis-
che wegen. Opvallend is dat Nederland 
iets meer dan tien procent van die 814 
miljoen voor zijn rekening neemt. Neder-
landse vervoerders zijn dus op jaarbasis 
dik tachtig miljoen euro kwijt aan tolgelden 
in België. Tellen we de Poolse, Litouwse, 
Bulgaarse en Roemeense kentekens op, 
dan komen die aan gezamenlijk aan 23% 
van die totale 814 miljoen. In België rijden 
ook veel Tsjechische trucks rond, maar 
toch zijn dat er zo weinig, dat die bij de 
overige zijn ingedeeld.

Bigtruck.nl / Viapass

5G-plannen achterstand

De onderzoekers van de Europese
Rekenkamer stellen dat Nederland en 
België aanzienlijke vertraging hebben 
opgelopen en dat daardoor de realisatie 
van de doelstellingen binnen de gestelde 
termijn gevaar loopt. Met het verschil dat 
toegang en dekking voor 5G in België 
er slechter voorstaat dan in Nederland. 
Volgens het rapport van de Europese 
Rekenkamer is de kans dat over drie jaar, 
in 2025, in België alle grote steden zijn 
voorzien van een dekkend 5G-netwerk 
klein. Voor Nederland is deze kans
middelgroot. Bovendien heeft België 
alleen toestemming gegeven voor het 
gebruik van 5G-frequenties, maar is het 
bijbehorende spectrum nog niet geveild.
Op het gebied van het toewijzen van 
5G-frequenties heeft de Europese 
Rekenkamer ook een appeltje te schillen 
met Nederland. Volgens het onderzoek 
loopt het toewijzen van de frequenties 
vertraging op, vooral door het gesteggel
rondom de beruchte 3,5 GHz-frequentie.
De EU-richtlijn voor elektronische 
communicatie is in Nederland nog niet 
omgezet naar nationaal beleid, maar het 
huidige nationale beleid rondom loopt 
in pas met de tussentijdse EU-doelstel-
lingen voor 2025. 

Techzine.nl
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BMW 530e Touring
 Slimme plug-in hybride 
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Automotive

De Nevera is een zogenaamde elektrische hypercar van 
de Kroatische fabrikant Rimac Automobili. De Nevera reed 
glans op de Famoso Raceway in Californië de kwartmijl (of 
exact 402,33 meter) in slechts 8,582 seconden! 

Een topsnelheid van 269,58 km/u werd bereikt.

D’Ieteren, en meer specifiek van 
uit haar Luxury Division wordt 
invoerder van het Kroatische 
merk van elektrische hypercars 
Rimac. Beide bedrijven hebben 
de verregaande samenwerking
bekendgemaakt tijdens een 
spciale persconferentie in het 
Brusselse museum Autoworld.

D’Ieteren invoerder hypercars 
D’Ieteren is bekend als onder 
meer invoerder van de merken 
van de Duitse Volkswagen-groep. 
Onderdeel daarvan zijn ook de 
supermerken Bugatti, Bentley 
en Lamborghini. “Rimac wordt 
een extra troef in het portfolio 
van D’Ieteren”, zegt Jean-Marc 
Ponteville, de woordvoerder  voor
D’Ieteren Automotive. David 
Favest, General Manager Bentley
Lamborghini, Bugatti & Rimac  

bij D’Ieteren zei “De eerste 
contacten tussen D’Ieteren’s 
Luxury Division en het Rimac 
Automobili dateren van juli 2021. 

We volgden en waren toen al 
overtuigd door de dynamiek,  en 
passie van Mate Rimac. Sinds 
toen evolueerde het onderdeel 
van de Rimac Group snel en 
goed en dat resulteerde in de 
creatie van Bugatti Rimac, waar 
ook Porsche AG als strategisch 
partner een belangrijke rol speelt. 
De structuur is erg robuust, zowel 
financieel als op het gebied van 
engineering. D’Ieteren is zeer 
vereerd om selected partner in 
Europa te zijn en het merk Rimac 
te distribueren. De verbazingwek-
kende Nevera, past perfect in de 
visie van D’Ieteren’s Future of 
Electric Cars!”

Rimac Automobili werd in 2009 
opgericht in Kroatië. Vandaag 
werken er 1.300 mensen. 
1.100 daarvan zijn ingenieurs. 
Het bedrijf fabriceert volledig 
elektrische supersportwagens. 
Het nieuwe model Nevera was 
speciaal overgekomen naar en 
te bezichtigen in Autoworld. De 
planning is om 150 exemplaren 
te bouwen in de Rimac-fabriek in 
Zagreb.

Drogenbos
De electronic hypercar heeft 
een prijskaartje beginnend bij 
een slordige 2 miljoen euro. Op 
dit moment kun je voor de auto 
terecht bij de Lamborghini en 
Bentley vestiging van D’Ieteren 
in Drogenbos. Een eerste nieuwe 
Rimac showroom voor Europa, 
hier in Belgie, dat is het plan!
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Sportieve electrische luxe

De Nevera is goed voor maar liefst 1.914 pk.

Een sprint van 0 tot 100 km/u neemt slechts 
1,97 seconden tijd in beslag.

In 9,3 seconden zit de auto al aan een snelheid van 
300 km/u.

De topsnelheid bedraagt 412 km/u.

De Nevera heeft een acceleratierecord weggezet:  
400 meter in minder dan 8,6 seconden!

Twee elektromotoren en een batterij van 120 kWh 
zorgen voor een rijbereik van 550 km.

Nevera verwijst trots 
naar Kroatisch erfgoed. 
Een nevera is een grote  
Kroatische storm die in 
de geschiedenisboek-
jes staat omwille van de 
snelheid,  wreedheid en 
energie. 
Een beter passende 
naam was er niet om het 
karakter en de sportieve 
mogelijkheden van de 
auto te beschrijven. In 
een split second een 
bliksemsnelle vertoning.
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Nieuwe auto’s in 2022 weer 
iets duurder 

Dat komt niet alleen door de grote vraag. 
De Belasting van Personenauto’s en 
Motorrijwielen is namelijk weer omhoog
gegaan. Dankzij deze BPM-boete betalen 
we in Nederland flink meer geld voor een 
nieuwe auto, in vergelijking met andere 
EU-landen. We zochten de prijzen op van 
15 nieuwe auto’s en keken wat ze kosten
in België, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Tsjechië en Polen. De overheid stelt 
dat nieuwe auto’s dankzij technolo-
gische ontwikkelingen steeds zuiniger 
worden en dat er daarom minder BPM 
wordt betaald. Omdat er toch geld in de 
rijksschatkist moet komen, zijn vanaf        
1 januari 2022 de BPM-regels weer extra 
aangescherpt. Veel particulieren kiezen 
vanwege de hoge prijzen steeds vaker
voor een occasion, die inmiddels 
populairder zijn dan ooit. Maar zoals de 
overheid zelf aangeeft: oudere auto’s 
zijn minder zuinig en dus slechter voor 
het milieu. Het resultaat is dat Nederland 
een relatief oud wagenpark heeft. De 
gemiddelde auto in ons land is 10 jaar 
oud. Wel is het zo dat Nederland ook vrij 
veel hobbyauto’s telt, dus oude auto’s die 
maar weinig kilometers rijden..

Autorai.nl

#Nieuws
automotive

Motormarkt Belgie: 40% groei 

De Motormarkt in België zag een plus 
van 40% in januari 2022. In totaal zijn 
er de 1505 motorfietsen geregistreerd. 
Dit tegenover de 1072 in dezelfde 
periode vorig jaar. Het Salon staat normaal 
garant voor ongeveer 30% van de nieuw 
verkopen binnen België voor het gehele 
jaar. Van de 1505 verkochtte motorfiet-
sen, was ruim 16,5% een BMW. Dit komt 
neer op 249 motorfietsen. BMW heeft 
hierdoor ook het grootste marktaandeel 
in handen, ondanks een daling in het 
aantal verkopen van 8,8% ten opzichte 
van januari 2021. Honda volgt op de 
tweede plaats met een stijging van bij-
na 53%. In totaal verkocht het Japanse 
merk 231 motorfietsen, goed voor een 
marktaandeel van 15,4%. Yamaha maakt 
met 134 verkopen en een marktaandeel 
van 8,9% de top-3 compleet. Ondanks 
de flinke afstand tot Honda en BMW, ziet 
Yamaha het aantal verkopen wel stijgen 
met een zeer flinke 396,3%! Binnen de 
top-10 doet ook Harley-Davidson het 
goed (+262,5%) en ook CF Moto lijkt 
in België voet aan de grond te krijgen. 
Het Chinese merk verkocht 380% (!) 
meer dan vorig jaar en noteert met 48 
verkopen de tiende positie. Bron: De 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer en FEBIAC

Nieuwsmotor.nl

IDbike zoekt investeerders 

IDbike Nederland positioneert zichzelf 
als de bedenker van het allereerste
Europese concept van de elektrische
fiets met trapondersteuning. Al meer dan 
20 jaar ontwikkelen en produceren ze 
koppelsensoren voor de e-bike industrie.
Deze sensor meet nauwkeurig de kracht 
die een berijder op de pedalen zet als 
input voor de controller. In 2021 is ID-
bike gestart met een nieuw project om 
een nieuwe aandrijflijn voor elektrische 
fietsen te ontwikkelen, samen met een 
aantal partners. Rabijns doelt hier op een 
Interreg Vlaanderen-Nederland project,
een grensoverschrijdend samen-
werkingsprogramma dat wordt 
gefinancierd met middelen van het 
EFRO, het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling. IDbike levert  
verschillende sensorsystemen voor het 
meten van het crankkoppel. Het is een 
gepatenteerde ontwikkeling van IDbike. 
Door zijn precisie kan deze sensor zowel 
in elektrische fietsen als in vermogens-
meetsystemen worden toegepast. “In 
de afgelopen jaren hebben we jaarlijks
tussen de 20.000 en 30.000 sensoren 
geproduceerd. In de komende jaren
willen we dit aantal verhogen naar 
300.000 stuks.”

Nieuwsfiets.nu
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Ondernemen 
Willemijn van Dommelen uit Kalmthout, was ooit pr-manager bij VT4 en 
VijfTV. Ze deed onder meer het management van een veertigtal BV’s, 
schreef boeken en startte een kunstgalerie op. Tot dat zich wreekte en 
ze een burn-out kreeg. Haar ervaringen bundelde ze in een lezing - 
Burn Baby Burn! - en met haar PRR-Consultancy helpt ze bedrijven om 
de mentale veerkracht op de werkvloer te optimaliseren.

       Tekst Sandra Gasten

De uit Amersfoort afkomstige
Willemijn van Dommelen (45) 
was al sinds jong een bezige
bij. Haar ondernemingszin, 
creativiteit en wilskracht vielen 
al op wanneer ze afstudeerde 
met een Bachelor of Business 
Administration en een Bachelor
of Psychology Advertising
PR & Arts. Als 21-jarige een 
wervings- en selectiebureau voor 
jonge academici opstartte. “Ik 
wilde graag ondernemer worden, 
dit kwam voor uit prestatie-
drang naar mijn ouders en de 
maatschappij toe”, vertelt ze. “Dat 
ging goed tot ik op mijn 25ste mijn 
eerste burn-out kreeg. Ik had vijf 
drukke jaren achter de rug, acht 
personeelsleden in dienst. Dat 

werd te veel. Na mijn herstel wil-
de ik een andere uitdaging en heb 
ik mijn bedrijf verkocht.” Ze ging 
als pr-manager aan de slag bij 
VT4 en VijfTV. Al snel kreeg ze 
ook de volledige organisatie van 
Miss België toegewezen. Maar         
Willemijn wou meer en startte 
begin 2008 een aantal nieuwe 
projecten op:
# VIP Talent Factory 
# ART Consultancy
# Gallery ARTRA en 
# D-life Training & Consultancy. 
In haar vrijetijd schreef ze kinder-
boeken. “Daarnaast deed ik het 
management van een veertigtal 
BV’s, zoals Ilse Demeulemeester 
Veerle Dobbelaere, van Axel
Daeseleire enzovoort. 

Als manager stond ik 24 uur 
per dag voor hen klaar”, vertelt 
ze. “Toen ik weer een burn-out 
kreeg, nam ik mezelf niet serieus. 
Ik dacht: ‘Het zal wel over-
gaan’. Tot ik op mijn 34ste ben 
gecrasht. Ik was op het huwelijk van 
Debby Pfaff en Nicolas Liébart - 
een groot evenement waarvan ik 
de organisatie perfect wilde doen 
, toen ik tijdens de ceremonie van 
het huwelijk in tranen uitbarstte. 
Niet uit ontroering, maar omdat ik 
op was.” 

Als zelfstandige kon ze niet terug-
vallen op een inkomen, dus bleef 
ze ondanks haar burn-out passief 
actief in de kunstsector. Maar de 
vermoeidheid werd na verloop
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te zwaar. Na een zwaar auto-onge-
luk ging het niet meer en de huisarts 
adviseerde haar platte rust. Uiteindelijk 
besloot ze om zakelijk uit alle projecten 
en ondernemingen te stappen, zodat 
haar gezondheid alle tijd en aandacht 
kreeg.

Ervaring & kennis op het podium delen
Bijna twee jaar moest Willemijn aan haar 
herstel werken. Ze liet een deel van haar 
bedrijf over aan Sanoma Media Belgium 
en vertelde haar BV’s dat ze - omwille 
van haar gezondheid - moest stoppen. 
“Terwijl je ziek bent, moet je aan ieder-
een gaan vertellen wat er aan de hand 
is. Je voelt je gefaald”, zegt ze. “Die 
periode was zwaar. Ik ben in die tijd ook 
gescheiden, waardoor ik in een depressie
terechtkwam. Ik was alles kwijt: mijn job, 
huis, man, inkomen ...” Dankzij hulp van 
familie en vrienden kwam ze er lang-
zaam weer bovenop. “Ik leerde naar 
mijn lichaam luisteren, maakte kennis 
met transcendente meditatie, probeerde 
weer een dagritme aan te nemen en be-
gon na een tijdje freelance te schrijven.”
Samen met haar herstel groeide de 
behoefte om haar ervaringen te delen. Zo 
kwamen zeven jaar geleden de lezingen 
Burn Baby Burn! tot stand.

“Ik vertelde daarin op een open manier 
over de moeilijkste momenten, als steun 
voor mensen die hetzelfde meemaken”, 
zegt ze. “En om de omgeving duidelijk te 
maken wat het betekent om een burn-out 
te hebben.”

Willemijn van Dommelen biedt met 
PRR-Consultancy preventieve aanpak 
tegen burn-outs aan
.

Gaandeweg begon ze zich meer en 
meer te verdiepen in het thema, volgde 
opleidingen over onder meer welzijn op 
het werk en volgde ze de studie klinische 
neuropsychologie. 

“Zo vertel ik nu meer in lezingen over wat 
mentale veerkracht op de werkvloer juist 
inhoudt en over de manieren om het brein
te trainen, ook voor leidinggevenden 
want zij dragen de sleutel naar veerkracht 
binnen een organisatie. Ik hou ervan om 
mijn expertise te gebruiken om anderen 
te ondersteunen en sensibiliseren. 

Zo is het idee gegroeid om mijn eigen 
consultancybureau (PRR) Pink Rebel 
Revolution op te richten.”

Burners zijn de beste werknemers
Met PRR-Consultancy biedt Willemijn 
ondersteuning aan bedrijven die vanuit 
de hr-afdeling 360 graden ondersteun-
ing nodig hebben rond mentaal welzijn. 
“Dat is belangrijk, want een burner kost 
een werkgever handenvol geld. Iemand 
met een burn-out zit zo’n zes maanden 
thuis en dat kost gemiddeld 20.000 euro 
aan het bedrijf”, legt ze uit. “Elk bedrijf is 
trouwens sinds 2013 verplicht om een 
preventieplan burn-out te hebben. Indien 
dat niet het geval is, loopt het kans op 
hoge boetes.” Daarom moet elk bedrijf 
een plan hebben rond mentale gezond-
heid. Jammer genoeg is dat nog niet 
overal het geval. Bij sommige bedrijven 
blijft het vechten tegen de bierkaai. Zo 
kreeg ik ooit in een bedrijf te horen dat ze 
geen tijd hadden voor burn-out. Daarop
antwoordde ik: ‘Dat is geen probleem, 
want burn-out maakt wel tijd voor u’.”

Burners zijn volgens Willemijn de beste 
medewerkers. “Het zijn de meest loyale 
werknemers: ze willen presteren, denken 
vooral aan de anderen, zijn grenzeloos, 
nemen hun laptop mee op vakantie en 
zijn perfectionistisch”, legt ze uit. “Dat 
hoge werkritme komt vaak voort uit angst 
of onzekerheid, schrik om fouten te
maken of doelstellingen niet te behalen. 
Vaak ontkennen ze dat er een probleem 
is, tot het te laat is. En dat is problema-
tisch: hoe later je het toegeeft, hoe langer 
het herstel duurt.”
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Dat een preventieplan meer dan nodig 
is, blijkt uit tal van zaken. De cijfers in 
België liegen er niet om: één op de zes 
werkende Vlamingen kampt met 
burn-outklachten of loopt er risico op. 
Van de werkende bevolking in Vlaan-
deren heeft ruim 7 procent burn-out-
klachten. Nog eens 9 procent zit in de 
gevarenzone. In totaal zijn dat 460.000 
werknemers. De coronacrisis heeft daar 
geen goede invloed op gehad. Door het 
telewerk heeft het mentale welzijn nog 
nooit zo onder druk gestaan, zowel bij 
alleenstaanden als gezinnen. Maar ook 
jongeren en ouderen hebben geleden 
onder de lockdowns. Onzekerheden, 
door onder meer de oorlog in Oekraïne, 
doen daar geen goed aan.” 

Internationaal bedrijf
PRR-Consultancy biedt verschillende 
diensten aan. “We werken vooral pro-
actief en proberen (langdurig) ziekte- 
verzuim te vermijden”, legt ze uit. “We 
willen een positieve aanpak introduceren 
met de nadruk op empowerment en veer-
kracht in plaats van curatieve zorg op het 
moment dat het al te laat is. Vaak gaat het 
om minimale aanpassingen die voor een 
aangenamere werksfeer zorgen. 

Is er al sprake van burn-out, dan zorgen 
we ervoor dat een werknemer via een 
persoonlijk traject binnen enkele weken 
weer krachtig genoeg is om gestaag te 
re-integreren.”

Subsidies
Een bedrijf kan voor begeleiding door 
PRR-Consultancy een beroep doen 
op tal van overheidssubsidies zoals 
de Vlaamse Opleidingscheques of de 
kmo-portefeuille waardoor de invester-
ing minimaal is. “De meeste werkgevers 
wachten af tot hun medewerkers echt 
opgebrand zijn en trekken dan pas aan 
de bel. Veel te laat natuurlijk. Je hoeft niet 
pas te praten wanneer er zich een trauma 
op de werkvloer voordoet of er zich plots 
een zakelijke crisis aanbiedt. Gelukkig 
groeit het besef dat een preventief beleid 
meer dan nodig is. Want was is er nu bel-
angrijker voor een onderneming dan haar 
menselijk kapitaal?”

Een lezing boeken? Dat kan via 
https://www.readmylips.be. 

Meer informatie over PRR-Consultancy? 
Kijk op https://prr-consultancy.com.

Willemijns bedrijf PRR heeft 25 
consultants die zowel in België 
als Nederland aan het werk zijn. 

Uit ervaring merkt ze zelf dat er  
weinig verschillen tussen beide 
landen zijn. 

In België zijn er de verschillen 
tussen Vlamingen en Walen, 
tussen de regio’s zoals 
West-Vlaanderen en Limburg en 
steden of plattelandsdorpen. 

Dat verschil zie je in Neder-
land ook. Een Fries heeft een 
totaal andere attitude dan  
 iemand  uit     Amsterdam”, legt ze uit. 
“Het vooroordeel dat burn-out bij 
Nederlanders minder voorkomt 
dan bij Belgen, klopt niet. 

Nederlanders zijn dan misschien 
wel meer aanwezig, weten het 
vaak beter en doen het in alle 
zaken goed, maar dat maakt 
tegelijk dat ze strenger zijn voor 
zichzelf en minder snel toegeven 
dat het even niet meer lukt.”
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Art  Brussels, opgericht in 1968, is één van 
de meest gerenommeerde hedendaagse 
kunstbeurzen in Europa en een must 
op de internationale kunstkalender. 
Art Brussels is een unieke gelegen-
heid om de rijkdom van de artistieke en 
culturele scène van de Europese hoofd-
stad te ontdekken, en trekt een groeiend 
aantal verzamelaars, galeriehouders,
curatoren, kunstprofessionals en 
kunstliefhebbers van over de hele wereld. 
Elk jaar in april verwelkomt de beurs     
ongeveer 25.000 bezoekers. Sinds 2016 
werd Art Brussels gehouden in het em-
blematische Tour & Taxis gebouw, in het 
hart van Brussel. 

In 2019 heeft Art Brussels zijn nieuwe 
en diverse INVITED-sectie gelanceerd 

Evenementen

artbrussels
38th Contemporary Art Fair
28 April - 1 May 2022 Tour Taxis

ter ondersteuning van opkomende 
galerieën en kunstruimtes die het typische 
galerieformaat overstijgen en die nog nooit 
eerder aan de beurs hebben deelgenomen 

Art Brussels brengt elk jaar meer dan 
150 hedendaagse kunstgaleries uit  de 
belangrijkste van de internationale scène 
samen. 

Art Brussels presenteert de bezoeker 
een selectie van SOLO-presentaties: 
elke presentatie is een individueel, 
ambitieus project gewijd aan het werk van 
één kunstenaar; een installatie van één 
kunstenaar in een volledige eigen stand 
of als verlengstuk aan een hoofdstand. 

Artwork & Artists worden verzameld in de 
volgende secties:

DISCOVERY: de focus ligt op jonge, 
opkomende en minder bekende 
kunstenaars met recent werk (2017-2020). 
PRIME: de focus ligt op gevestigde 
kunstenaars van modern tot hedendaags. 
REDISCOVERY: gewijd aan kunst 
uit de 20ste eeuw, presenteert deze 
sectie levende of overleden kunstenaars
die ondergewaardeerd zijn.
INVITED: speelt in op spannende 
nieuwe verschuivingen op de 
kunstmarkt en biedt nieuwe 
modellen ter ondersteuning van een 
jongere generatie internationale galeries 
die traditionele galeriemodellen uitdagen.

Kirsi Mikkola, GLO, 2022, glass-fiber reinforced plastic, paint, 100h x 120w x 90d cm Foto 
Simon Vogel. Courtesy Nagel Draxler and the artist.

Sculpture by Dionisis Kavallieratos  Photo courtesy of Art Brussels
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Onder het motto Erfgoeddag maakt 
school! duikt Erfgoeddag in 2022 in 
het rijke schoolleven en -verleden. 
Op zondag 24 april is er de klassieke 
Erfgoeddag. In de daaropvolgende week, 
van 25 tot 29 april, ligt de focus op de scholen.

Al twintig jaar toont de cultureel-erfgoed 
sector zichzelf op de eerste zondag na de 
paasvakantie van zijn allerbeste kant. 

Het doel van al die inspanningen? 
De rijkdom, verscheidenheid en het 
potentieel van al het roerend en 
immaterieel cultureel erfgoed dat 
Vlaanderen en Brussel rijk is onder de
aandacht van zoveel mogelijk mensen 
brengen. Dankzij de wisselende 
jaarthema’s ontstaan er telkens opnieuw 
boeiende samenwerkingen tussen diverse
erfgoedspelers zoals musea, erfgoed 
cellen, heemkundige kringen en tal van 
partners en sectoren. Zo blijft deze hoog-
mis van de cultureel-erfgoedsector een 
absolute publiekslieveling. Initiatieven, 
activiteiten en ideeën groeien vaak vanuit 
het erfgoedveld. 

FARO. Vlaams steunpunt voor het 
cultureel erfgoed faciliteert en coördineert 
het evenement.
 
Op de website erfgoeddag.be vindt u het 
volledig aanbod van alle activiteiten.

                           Maart 2022                                      April 2022                            Mei 2022 
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Erfgoeddag
Zondag 24 april
Vlaanderen en Brussel 
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Het design fest(ival) in Gent 

“In april barst Design Fest Gent los, een 
nieuw tweejaarlijks 10-daags festival dat 
ruimte biedt aan ontwerpers om grens-
verleggende ideeën te presenteren.  
Design Fest Gent toont wat design kan 
(en ja, ook moet) zijn: onderzoekend, ex-
perimenteel en activistisch. Het festival
stimuleert creativiteit en wordt een match-
maker voor nieuwe samenwerkingen 
tussen ontwerpers, kennisinstellingen, 
organisaties en de industrie.
Look Back, Move Forward en Do Care. 
Look Back toont projecten waarin am-
bacht, traditie en nieuwe technologie 
samenkomen. Move Forward focust op 
hybride samenwerkingen tussen weten-
schap, design en technologie met de 
natuur als blauwdruk. Do Care bundelt 
ontwerpen met een maatschappelijke 
impact.

22 april tot en met 1 mei  
Diverse locaties
www.designfestgent.be  hannahsegerkrantz.com

Kalender

Circuit Le Mans Bugatti
Classic Days 
Exposities, rally’s en tours, kijken of 
zelf meerijden,... De 15e editie van de 
Classic Days op en rond het circuit van 
Le Mans staan in het teken van classic 
exclusiviteiten en herinneringen. Jacky 
Ickx, Porsche 956, Collectie Jean Rédélé, 
Porsche 935, .. teveel om op te noemen. 
Ook niet te missen, is de Classic Festival 
ruilbeurs die plaatsvindt op de 
Classic Days! De ruilmarkt wordt geor-
ganiseerd in het  Dunlop gebied. 
Verzamelaars, amateurs en exposanten
komen samen om te inspireren en te
ontdekken. In de paddock waar plaatsen 
gereserveerd kunnen worden voor al wie 
zijn “oldtimer” wenst tentoon te stellen. 
De deelnemers zullen ook toegang heb-
ben tot de parade:
 
THE BIG PARADE AUTOSUR CLASSIC.

30 april en 1 mei 2022
Place Luigi Chinetti 72100 LE MANS
classic-days.fr

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 Maastricht.

23-24 april Mecc Maastricht 
www.secondhome.nl



33

Grootste Immersieve ten-
toonstelling Banksy  
Banksy is zonder twijfel de beroemd-
ste en meest controversiële straatkunst 
artiest van vandaag. De tentoonstelling 
wil u laten kennismaken met Banksy en 
zijn ongewone aanpak aan de hand van 
de creativiteit die hij in de straten over 
de hele wereld heeft gelegd. Er was 
geen sprake van dat het curatorenteam 
het werk van Banksy gewoon in lijsten 
zou plaatsen. Bezoekers ontdekken 
de meester van de street art in een 
meeslepende ervaring. Deze tentoonstel-
ling blaast de straatcreaties van Banksy 
nieuw leven in, want vele ervan zijn verd-
wenen. The World of Banksy Brussels 
gaat door in de unieke lokalen van een 
voormalig stoffen huis in het centrum van 
de stad. Place De Brouckere en Place 
Sainte Catherine liggen op een steen-
worp afstand van de tentoonstelling.

Verlenging tot 30 juni 2022
Laekenstraat 28, 1000 Brussel.
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Handelsbeurs by Night

Van wanneer is het geleden dat u heeft 
kunnen genieten van een intiem diner in 
een monument. Deze neogotische parel 
schittert als nooit tevoren. De Handels-
beurs is – net zoals in de 16e eeuw – een 
inspirerende ontmoetingsplek en econo-
mische trekpleister. 
Ten tijde van de Antwerpse Gouden 
Eeuw stond deze ‘moeder aller beurzen’ 
model voor heel wat andere beurzen in 
Europa. Het tot de verbeelding sprek-
ende monument brandde in 1583 en in 
1858 volledig af om telkens opnieuw uit 
zijn as te herrijzen. Geniet en ontdek de 
Handelsbeurs by Night. Lokale artists 
zorgen voor een passende muzikale om-
lijsting. Het culinaire team van Fiera heeft 
een seizoensgebonden 4 gangen menu 
samengesteld om van te genieten.

Reservaties verplicht: 2, 9 en 15 april

www.fiera.be/handelsbeursbynight
Borzestraat 31, 2000 Antwerpen

Toetanchamon Expo 2022

Toetanchamon besteeg de troon in 1332 
v. Chr. Hij was toen 9 jaar en een van de 
laatste koningen van de 18e dynastie.
Zijn vader was de farao Achnaton. 
Volgens recent onderzoek kampte de 
jonge koning met ernstige aandoeningen. 
Zijn belangrijkste verwezenlijking was de 
afschaffing van de godsdiensthervorming
van zijn vader, die het land hadden
gedestabiliseerd. Toetanchamon over-
leed na negen jaar op de troon en zijn 
dood is ook vandaag nog altijd een 
mysterie. De tentoonstelling ‘Toetan-
chamon: zijn graftombe en zijn schat-
ten’ neemt je mee op een unieke reis 
naar het oude Egypte. De honderden 
perfect gereconstrueerde voorwerpen, de 
adembenemende decors en de boeiende 
toelichting vormen de meest complete 
tentoonstelling ter wereld over het leven 
van de jonge koning. 

Tour&Taxis vanaf juli 2022 
www.tutankhamunexpo.com 
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Evenement
Het NederBelgischMagazine was erbij...

8 maart, in de bijzondere ambiance van het Louwman Museum in Den Haag. 
Op het programma stonden presentaties van Jeroen Blauen van Baloise en van Maurice 
de Clercq van Actal met als onderwerpen: Internationale Vermogensstructurering met en 
via verzekeringspolissen en ook Generation Next... All in the Family. De (on)mogelijkheden 
van diverse optimalisaties werden uitgebreid behandeld. De avond werd afgesloten met 
een walking diner verzorgd door House of Lords. Wenst u de info of voor een volgende 
keer een uitnodiging? Dat kan! Stuur een email: NederBelgMagazine@gmail.com
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#Nieuws

Belgische lonen stijgen sneller 
dan in buurlanden

De lonen in België zullen in de periode 
2020-2022 waarschijnlijk sneller stijgen 
in België dan in Duitsland, Frankrijk en 
Nederland. Dat heeft de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven (CRB), een 
overleg- en adviesorgaan van de 
sociale partners, woensdag gezegd. De 
CRB verwacht dat de lonen in België 
in drie jaar tijd met 8,8 procent zullen 
stijgen, tegen 7,6 procent gemiddeld voor 
Duitsland, Frankrijk en Nederland. Voor 
België speelt onder meer de inflatie een 
rol. Die is veel hoger dan in Duitsland 
en Frankrijk. De Belgische lonen zijn 
ook vaak automatisch aan de inflatie 
gekoppeld. Ook corona speelt een rol: 
denk aan mensen die de horecasector 
verlieten en een andere job vonden in 
een - vaak beter betalende - sector. De 
CRB brengt regelmatig de verschillen 
in loonevolutie tussen België en drie 
buurlanden in kaart. Het is de bedoeling 
dat de loonkosten grosso modo gelijke 
tred houden, want als die in België veel 
sneller stijgen dan in de buurlanden, daalt 
de competitiviteit van de economie. En 
dat kan een negatieve impact hebben op 
de werkgelegenheid. 

Nieuwsblad.be

Vierdaagse werkweek zonder 
salarisverlies 

De maatregel die het meeste stof heeft 
doen opwaaien is de vierdaagse werk-
week, die overigens alleen opgaat voor 
de privésector. Veel werknemers zouden 
interesse hebben in een extra vrije dag 
tegen hetzelfde loon, maar vakbonden 
waarschuwen voor de lange werkdagen.
Mensen die hiervoor kiezen, mogen 
maximaal 9,5 uur per dag gaan werken. 
Dat kan worden uitgebreid naar 10 uur 
per dag, maar dan moet dat worden vast-
gelegd in de cao. Met de invoering van 
de vierdaagse werkweek loopt België 
voorop in Europa. Op dit moment biedt 
alleen IJsland de mogelijkheid, die veel 
waardering heeft geoogst. Maar liefst 85 
procent van de werkende bevolking heeft 
voor een vierdaagse werkweek gekozen.
De arbeidsdeal moet de Belgische 
economie dynamischer en productiever 
maken en vooral mensen activeren om 
aan het werk te gaan. België kampt net 
als Nederland met flinke krapte op de 
arbeidsmarkt, maar in België heeft 
slechts 71,4 procent van de mensen 
tussen de 20 en 64 jaar een baan. De 
invoering van een vierdaagse werkweek 
is een van de maatregelen om werkne-
mers en bedrijven ‘meer flexibiliteit en 
vrijheid te geven’ over de invulling van 
hun tijd.

Trouw.nl

Inflatie nóg hoger… 
 

Het is duur, duurder, duurst in Europa. 
De inflatie in Nederland bedroeg in 
januari 7,6 procent. “Het overgrote deel 
komt door gestegen energieprijzen”, zegt 
ING-econoom Marten van Garderen.
“Maar ook industriegoederen zijn duurder 
geworden en heel recent zien we een 
stijging van de voedselprijzen. Tel je die 
categorieën bij de energieprijzen op, dan 
kom je op de hoge inflatie die er nu is.” In 
vijf landen is de inflatie nog hoger: 
Litouwen, Estland, België, Slowakije
en Letland. Duitsland (+5,1%) Ook in 
Duitsland komt dat voor het grootste
gedeelte door de stijgende energie 
prijzen”, zegt econoom Carsten Brzeski 
van ING Duitsland België (+8,5%) 
Econoom Peter Vanden Houte van ING 
België:. “Dat komt doordat de accijnzen 
op stookolie in België lager liggen dan 
in de buurlanden. Dat betekent dat een 
groter deel van de prijs wordt bepaald 
door de prijs van ruwe olie. Als die stijgt,
dan stijgt ook de prijs voor de consu-
ment”. Wat ook meespeelt: in België zijn 
de lonen gekoppeld aan de inflatie. “En 
hogere lonen kunnen een aanleiding 
zijn voor nieuwe prijsstijgingen, want dat 
creëert meer vraag.”

RTLNieuws.nl
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Meer
#Nieuws

Nederland meeste zonnepanel-
en per inwoner

In de derde editie van de EU Market Out-
look For Solar Power 2020-2024 spreekt 
SolarPower Europe voor het jaar 2020 nog 
van een nieuw geïnstalleerd vermogen 
van 3,0 gigawattpiek. Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek heeft het installatiecijfers 
voor 2020 in december echter verhoogd 
naar 3,7 gigawattpiek. De onderzoekers
van SolarPower Europe denken dat 
Nederland in 2021 daarbij al 3,3 giga-
wattpiek aan zonnepanelen heeft geïn-
stalleerd. Holland Solar – die net als 
andere Europese brancheverenigingen 
input levert voor de onderzoeksrapporten
van SolarPower Europe – spreekt in de 
EU Market Outlook de verwachting uit 
dat Nederland in 2023 4 gigawattpiek aan 
zonnepanelen zal installeren. De resi-
dentiële markt zal zich daarbij volgens 
de brancheorganisatie stabiliseren op 
een niveau van 1 tot 1,2 gigawattpiek. 
Op basis van de in 2021 geïnstalleerde 
zonnepanelen heeft Nederland Duitsland 
van de troon gestoten. Het is België dat 
de top 3 completeert van EU-lidstaten 
met meeste zonnepanelen per inwoner. 
Waar de EU-lidstaten gemiddeld nog een 
stuk minder dan 500 wattpiek aan zonne-
panelen per hoofd van de bevolking tellen, 
ligt dat in Nederland op een niveau van 
765 wattpiek, oftewel zo’n 2 zonnepanelen 
per inwoner.

Solarmagazine.nl

Energieprijzen stegen veel 
sneller in België 

De prijzen voor energie zijn vorig jaar 
in België gemiddeld twee keer zo snel 
gestegen als in de buurlanden. Dat zegt 
het Prijzenobservatorium. De energie
prijzen dreven de gemiddelde jaarinflatie 
volgens de Europese definitie naar 3,2 
procent in 2021, het hoogste sinds 2011. 
In de buurlanden stegen de prijzen voor 
energie op jaarbasis met gemiddeld 10,9  
procent  (+10,1 procent voor Duitsland, 
+10,6 procent voor Frankrijk en +17,3 
procent voor Nederland), terwijl het 
Prijzenobservatorium van de FOD 
Economie de prijzen in België gemiddeld 
twee keer zo snel zag stijgen, namelijk 
met 22,4 prcent. De verklaring is dat er 
in België een groter aandeel variabele 
energiecontracten is. Daarbij worden 
de prijzen tussentijds aangepast. In 
de buurlanden wordt vooral met vaste 
contracten gewerkt, die geen tussentijdse
indexeringen hebben. Dat maakt dat 
prijsschommelingen in de groothandels
prijzen bij ons sneller tot uiting komen 
in de facturen. Dat het verschil in totale 
inflatie met de buurlanden tegen het ein-
de van het jaar groeide, had uitsluitend 
met de sneller stijgende energieprijzen te 
maken. In he vierde kwartaal bereikte het 
verschil 1,7 procentpunt in het nadeel van 
België. 

Nieuwsblad.be

BELG (tegen wil en drank.) 

Na 30 jaar in Tilburg ontdekte comedian 
Bas Birker (1979) wat hij eigenlijk al heel 
lang wist: hij werd geboren in het ver-
keerde land. En dus besloot hij om een 
paar kilometer naar het zuiden te trekken.
Met een cultuurshock, een drank-
probleem, en een carrière tot gevolg. 
Een Antwerps lief, een Belgisch paspoort 
en een perfect tweetalig kind verder, 
trekt Bas voor één keer terug naar zijn 
geboorteland om verslag uit te brengen. 
Want hoeveel liefde hij ook voelt voor 
stoofvlees met frietjes en architectuur 
vandenAldi, de helft van de tijd is de haat 
voor zijn nieuwe vaderland groter. BELG 
is een ode aan Nederlands geregel en 
Belgisch gefoefel. Aan Hollandse direct-
heid en Vlaams getaffel. Aan ZOAB en 
dat spul waar ze over de grens de wegen 
mee bedekken. Een dagboek dat vertelt 
over 10 jaar proberen te integreren, 
zonder ooit echt ergens bij te horen. 
Maar geaccepteerd of niet, volgens zijn 
paspoort is Bas Birker nu eenmaal een 
Belg. Tegen wil en drank..

BasBirker.be
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#Globetrotter

Nederland is een gemeente in Boulder County op circa 50 km van Downtown Denver CO USA   39,96188N 105,51072W 
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Gesplitste inschrijving effectenpor-
tefeuille: Nieuw standpunt Vlaamse 
Belastingdienst
Bij een ‘gesplitste inschrijving’ van bijvoor-
beeld een effectenportefeuille is sprake van 
een opsplitsing van de eigendom tussen 
enerzijds de vruchtgebruiker en anderzijds 
de blote eigenaar. Dit is interessant in het 
kader van successieplanning, aangezien 
bij overlijden van de vruchtgebruiker het 
vruchtgebruik uitdooft en de blote eigenaar
automatisch volle eigenaar wordt. Bij een 
dergelijke aangroei tot de volle eigendom is 
in Vlaanderen in principe geen erfbelasting
verschuldigd. Fictieve heffing van erf
belasting bij een ‘bedekte bevoordeling’. 
Aangezien het niet de bedoeling was van 
de Vlaamse wetgever dat door een simpele
gesplitste inschrijving enige vorm van 
belastingheffing werd vermeden, werd 
een fictieartikel ingevoerd in het Vlaams 
successiewetboek. De wetgeving uit het 
Waalse en Brussels Gewest en ook de 
Nederlandse erfbelasting bevatten een 
soortgelijke fictiebepaling. De Vlaamse 
bepaling stelt dat wanneer de vrucht- 
gebruiker overlijdt, de blote eigenaar 
toch nog erfbelasting moet betalen op de 
volle eigendom van de effecten of geld- 
beleggingen, tenzij kan worden aangetoond
dat de gesplitste inschrijving geen 
bedekte bevoordeling van de blote 
eigenaar door de vruchtgebruiker uit-
maakt. Er is sprake van een dergelijke 
‘bedekte bevoordeling’ wanneer de er-
flater heeft willen verbergen dat er een 
begiftiging plaatsvindt. Dat is bijvoorbeeld 
het geval wanneer de vruchtgebruiker 
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heimelijk alle kosten betaald heeft voor de 
aankoop van de betreffende effecten of 
beleggingen. De blote eigenaar moet 
kunnen bewijzen dat hij ook zijn deel van 
de kosten heeft betaald om de heffing van 
de erfbelasting bij overlijden van de vrucht-
gebruiker te vermijden. Dit kan bijvoorbeeld 
door bewijs te leveren van een vooraf-
gaande schenking door de vruchtgebruiker 
aan de blote eigenaar.

Nieuw standpunt
Maar het leveren van tegenbewijs volstaat 
in sommige situaties nu ook niet meer. 
De Vlaamse Belastingdienst (‘VLABEL’) 
gaat tevens na of handelingen die worden 
gesteld ná de gesplitste inschrijving op-
nieuw heffing van erfbelasting kunnen 
ondergaan. In haar recente standpunt dat 
gepubliceerd werd op 9 november 2021 
schetst VLABEL de volgende twee situ-
aties:
Herbelegging binnen effectenportefeuille
Door het herbeleggen van effecten binnen 
een effectenportefeuille vindt opnieuw een 
gesplitste inschrijving plaats op de nieuwe 
effecten. Volgens VLABEL volstaat het om 
enkel voor de initiële gesplitste inschrijving 
tegenbewijs te leveren dat geen sprake is 
van een bedekte bevoordeling. Het is niet 
geheel duidelijk of dit standpunt kan door-
getrokken worden naar de herbelegging 
van de gehele effectenportefeuille, noch bij 
de herbelegging van ‘een’ effect (waar dan 
geen sprake is van een portefeuille).

De vruchten van gesplitst ingeschreven 
effecten of geldbeleggingen

Bij het uitkeren van de vruchten onder 
gesplitste inschrijving wordt de vrucht-
gebruiker hiervan de volle eigenaar. Als 
deze vruchten vervolgens eveneens 
gesplitst worden ingeschreven, dan 
zullen ze bij het overlijden van de vrucht-
gebruiker onderworpen worden aan 
erfbelasting. Wat zijn echter de fiscale 
gevolgen als de vruchten niet worden 
uitgekeerd aan de vruchtgebruiker, maar 
deze worden geïncorporeerd in het 
kapitaal en aldus ook gesplitst worden in-
geschreven? Het antwoord  van VLABEL 
verschilt naargelang de gesplitste inschri-
jving deel uitmaakt van een maatschap 
of niet. 
Gesplitste inschrijving zonder maatschap
In een eerste luik van het recente stand-
punt bespreekt VLABEL de effecten en 
geldbeleggingen die geen deel uitmaken 
van een maatschapsvermogen en waar-
van de vruchten worden geïncorporeerd 
in het gesplitst ingeschreven vermogen. 
In deze situatie is er volgens VLABEL 
sprake van een bedekte bevoordeling ten 
voordele van de blote eigenaar, waardoor 
bij het overlijden van de vruchtgebruiker 
deze vruchten zullen worden onder-
worpen aan de heffing van Vlaamse 
erfbelasting. Het oorspronkelijk gesplitst 
ingeschreven kapitaal waarvoor het 
tegenbewijs van geen bedekte bevoor-
deling is geleverd valt dan niet onder de 
fictiebepaling en is dus niet onderworpen 
aan de heffing van erfbelasting.

Gesplitste inschrijving in maatschap
In een tweede luik van het recente stand-
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punt gaat VLBAEL in op de effecten 
en geldbeleggingen die deel uitmaken 
van het maatschapsvermogen van een 
Belgische maatschap. Een Belgische 
maatschap is een fiscaal transparante 
structuur, die ervoor zorgt dat een over-
dracht van aandelen wordt gezien als 
een overdracht van de achterliggende 
goederen. De fictiebepaling kan bij-
gevolg spelen als die activa bestaan uit 
effecten en/of geldbeleggingen. Wanneer
de algemene vergadering van de 
maatschap beslist om de vruchten van de 
gesplitst ingeschreven effecten of geld-
beleggingen niet uit te keren, beschou-
wt VLABEL deze niet-uitkering niet als 
een nieuwe gesplitste inschrijving. Er zal 
geen erfbelasting geheven worden.   De 
beslissing van de algemene vergadering
om de vruchten te incorporeren in het 
kapitaal is volgens VLABEL een onrecht- 
streekse schenking, waardoor een ander 
fictie artikel in de Vlaamse erfbelasting 
van toepassing wordt. Die bepaling houdt 
in dat wanneer de vruchtgebruiker binnen 
de drie jaar na incorporatie zou over- 
lijden er alsnog erfbelasting verschuld-
igd zal zijn. Het blijft van belang om ook 
na een gesplitste inschrijving waarvoor 
reeds tegenbewijs is geleverd dat het 
niet om een bedekte bevoordeling gaat, 
waakzaam te blijven zodat het fictieartikel 
niet herleeft. Het aangevuld standpunt 
van VLABEL verschaft wat duidelijkheid, 
maar roept ook veel (nieuwe) vragen op. 
Kortom, wordt vervolgd.

Manon Pollet en Kizzy Wandelaer

uit België 

Verschuiving heffingsrecht over 
Nederlandse pensioeninkomsten
Er was opnieuw heel wat beweging rond 
het fiscaal gunstige regime in België 
van bepaalde Nederlandse aanvullende 
pensioenen. Inwoners van België met 
een bepaald type Nederlands aanvul-
lend pensioen dreigen voor aanslagjaar 
2022 (inkomstenjaar 2021) – onbedoeld 
– slachtoffer te worden van dubbele 
belastingheffing ingevolge een Belgische 
wetswijziging. Actie is vereist om deze 
dubbele belastingheffing tegen te gaan.
Wanneer u in België woont maar een 
aanvullend pensioen uit Nederlandse
bron ontvangt, dan is dit pensioen 
doorgaans in België belastbaar in de 
personenbelasting aan progressief tarief. 
Indien u echter kan aantonen dat de 
door u opgebouwde pensioenrechten in 
uw ’individueel en definitief verworven 
voordeel‘ werden verkregen, dan is een 
gedeelte van uw pensioen (voor zover 
dit betrekking heeft op een premieop-
bouw tot 2004) slechts belastbaar ‘als 
ware het een lijfrente’. In dat geval wordt 
jaarlijks een forfaitair bedrag a rato van 
3% van het prijsgegeven kapitaal belast 
aan een afzonderlijk tarief van 30%. Kort 
samengevat steunt deze zogenoemde 
‘definitief-verworven-rechtentheorie’ – 
zoals erkend door het Belgische Hof van 
Cassatie – op het principe dat de door 
de werkgever betaalde premies op het 
ogenblik van ‘afstorting’ moeten worden 
beschouwd als een belastbare bezoldig-
ing van de werknemer, waardoor het pen-
sioen op het moment van effectieve

uitkering geen tweede keer als uitgesteld 
bedrijfsinkomen mag worden belast (ne 
bis in idem). De pensioenrechten die de 
werknemer tijdens zijn loopbaan heeft 
opgebouwd zijn bovendien definitief 
overgegaan naar het privévermogen van 
de werknemer-genieter. 
Volgens de Belgische fiscale wet- en 
regelgeving dienen deze pensioenen 
daarom ‘geherkwalificeerd’ te worden 
als een lijfrente (roerend inkomen). De 
toepassing van de definitief-verworven-
rechtentheorie op Nederlandse aanvul-
lende pensioenen heeft een belangrijke 
impact op de heffingsbevoegdheid van 
België onder toepassing van het belast-
ingverdrag tussen België en Nederland. 
Immers, zodra aanvullende pensioe-
nen op jaarbasis meer dan € 25.000 
bedragen en er in België sprake is van her- 
kwalificatie in een lijfrente, wordt door-
gaans de heffingsbevoegdheid op grond 
van het belastingverdrag toegekend aan 
Nederland. België dient vrijstelling te ver-
lenen. De definitief-verworven-rechten-
theorie werd meermaals bevestigd in de 
Belgische rechtspraak, maar de fiscus 
weigert vaak categoriek de toepassing 
ervan, waardoor inwoners van België 
met een Nederlands pensioen in de 
praktijk  worden geconfronteerd met een 
dubbele belasting. Het pensioeninkomen 
wordt dan enerzijds in Nederland be-
last en anderzijds in België. Indien de 
belastingplichtige zijn gelijk wilde beha-
len diende hij de heffing ‘als ware het 
een lijfrente’ vaak af te dwingen via de 
Belgische rechter.
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Hoewel de wet in een dergelijk geval 
correct wordt toegepast door een belast-
ingplichtige, is de Belgische fiscus het 
’fundamenteel oneens‘ met de bestaande 
rechtspraak die in het voordeel is van 
de belastingplichtige. De regering is nu 
tegemoetgekomen aan het ongenoegen 
van de Belgische fiscus met een wets-
wijziging, zodat de toepassing van de 
definitief-verworven-rechtentheorie in zijn 
algemeen juridisch onmogelijk is ge-
maakt.

Wat betekent dit voor u?
De nieuwe wetgeving zal van toe-
passing zijn voor pensioenuitkeringen
ontvangen vanaf 1 januari 2021. 
Inwoners van België met inkomsten uit een 
Nederlands pensioen zullen voortaan hun 
werkelijk ontvangen pensioen in België 
moeten laten belasten tegen progressief 
tarief. Dit geldt ook wanneer het gaat om 
pensioenuitkeringen met een premie-
opbouw van voor 2004. Nederland zal 
ingevolge deze Belgische wetswijziging
zijn heffingsbevoegdheid onder het 
belastingverdrag verliezen. Nu België de 
pensioeninkomsten voortaan belast aan 
progressief tarief wijst het pensioenar-
tikel in het belastingverdrag immers het 
heffingsrecht over de pensioeninkomsten 
toe aan België. Het feit dat de Belgische 
wet met ingang vanaf aanslagjaar 2022 
(inkomstenjaar 2021) is ingevoerd brengt 
praktische problemen met zich mee. Zo is 
het bijvoorbeeld denkbaar dat Nederland-
se pensioeninstellingen reeds de Neder-
landse loonbelasting hebben ingehouden

terwijl de heffingsbevoegdheid over de 
betreffende pensioeninkomsten ingevolge 
deze wetswijziging inmiddels integraal aan 
België toekomt. Derhalve is actie vereist 
om de achteraf ten onrechte gebleken in-
houding van Nederlandse loonbelasting te 
corrigeren. De ingehouden Nederlandse 
loonbelasting kan in beginsel in de Neder-
landse aangifte inkomstenbelasting 2021 
worden verrekend. Om inhouding van 
Nederlandseloonbelasting over de 
toekomstige uitkeringen te voorkomen, 
kan via een speciaal daarvoor bestemd 
formulier een vrijstelling van inhouding 
worden aangevraagd. We kunnen conclu-
deren dat de Belgische wetgever met deze 
wetswijziging – alweer – zorgt voor heel 
wat ophef en onzekerheid. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
  
Julie Boon en Ann-Sophie Smets

Pro Memorie 2022
Hebt u de actuele tarieven, tariefschijven 
en andere relevante fiscale getallen al 
helder voor de geest? In de Pro Memorie 
2022 van KPMG Meijburg & Co vindt u de 
laatste fiscale feiten en cijfers en lichten wij 
een aantal belangrijke Nederlandse wetten 
en regels nader toe. QR code naar 

https://meijburg.nl/sites/default/files/2022-02/

Meijburg%20Pro%20Memorie%202022_1.pdf
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Box 3 een Black Box?
Hoge Raad, 24 dec 2021

Het stof van het arrest van de Hoge Raad in-
zake Box 3 is aan het neerdalen. Maar veel 
meer duidelijkheid is er helaas nog niet. 

Omdat nu de Nederlandse aangifteperiode
weer begonnen is, is het natuurlijk van 
belang hoe met het arrest omgegaan moet 
worden. De situatie lijkt er nu in grote lijnen
op neer te komen dat in de basis het 
wettelijke systeem van Box 3 nog steeds 
bestaat en nog steeds het uitgangspunt is 
voor de Nederlandse aangifteinkomsten-
belasting. Maar op het moment dat je wer-
kelijke inkomen in Box 3 lager is dan het 
inkomen berekend op het wettelijke, for-
faitaire systeem, zou je het recht (moeten)
hebben om van dit lagere bedrag uit te gaan 
voor je aangifte over 2021. Maar dit laat nog 
heel veel vragen open:
-Wat zijn de inkomsten die je moet meetel-
len en welke inkomsten tellen niet mee? 
-Telt vermogenswinst, of een toename van 
vermogen in een jaar ook mee?
-Mag je ook kosten aftrekken?
-Hoe moet je überhaupt aangeven dat 
je een lager inkomen hebt en gebruik wil 
maken van het arrest. 

De Staatssecretaris lijkt het ook nog niet te 
weten en heeft gezegd pas later met een re-
actie te komen hoe dit nu allemaal precies 
moet worden aangepakt. 
Wel heeft hij aangegeven dat er in principe
geen definitieve aanslagen worden opge-
legd waarin Box 3 wordt meegenomen. 
Voorlopige aanslagen met Box 3 zijn wel 
mogelijk. 

Fiscaal Nieuws

Bij de belastingaangifte zal er alleen ruimte 
zijn om op de “oude manier” voor Box 3 aan-
gifte te doen. Het is verstandig dan in ieder 
geval bezwaar te maken tegen aanslagen ter 
behoud van je rechten, zeker op het moment 
dat het echte inkomen (mogelijk) lager is dan 
het Box 3 inkomen. Wanneer later duidelijk 
wordt hoe de Box 3-problemen precies opge-
lost moeten worden, heb je dan in ieder geval 
alle rechtsmiddelen nog openstaan. 

Het zal bijvoorbeeld voor Nederbelgen 
met een tweede woning in Nederland ook 
veel verschil kunnen maken hoe zij die 
Nederlandse tweede woning gebruiken. 
Krijgen ze huurinkomsten (in principe belast) 
of is er alleen sprake van eigen gebruik (en 
dus geen inkomsten)? Moet een (eventuele) 
jaarlijkse waardestijging van die Nederlandse
woning ook meegenomen worden als 
inkomen? Hoe moet je omgaan met een 
verkoop (met winst of met verlies) in 2021? 
Veel vragen die nog een antwoord nodig heb-
ben en van belang zijn om te bepalen of het 
arrest van de Hoge Raad voordeliger is.
!
Emigratie echtgenote leidt tot 
halvering hypotheekrenteaftrek 
Hof Amsterdam, 29 april 2021

Een man en vrouw zijn in gemeenschap 
van goederen gehuwd en samen eigenaar 
van een Nederlandse woning en bijhorende
schuld. Zij passen in hun aangiften 
inkomstenbelasting de hypotheekrente-
aftrek toe. De vrouw vertrekt in 2015 naar 
het buitenland, buiten Europa. De man blijft
in Nederland wonen. De man blijft in zijn 
aangifte 100% van de hypotheekrenteaftrek 
claimen. De inspecteur is het daar niet mee 
eens en vermindert de aftrek tot de helft.

Het Hof Amsterdam komt tot de conclusie 
dat de inspecteur het bij het juiste eind heeft. 
De man en vrouw zijn met elkaar gehuwd en 
daarom zijn zij in beginsel elkaars fis-
cale partner. Daardoor zouden zij ook het 
recht hebben om een aftrekpost zoals de 
hypotheekrenteaftrek aan één van beiden toe 
te rekenen, in dit geval aan de man. Maar in 
dit geval was de vrouw niet meer woonachtig 
in Nederland, zelfs niet meer in Europa. En 
in die situatie kunnen zij -ook al zijn ze nog 
steeds met elkaar gehuwd- niet meer fiscaal 
partner zijn van elkaar. Daarom vervalt de 
mogelijkheid om aftrekposten onderling te 
verdelen. De man kan dus alleen voor zijn 
aandeel in de woning en de schuld nog hy-
potheekrenteaftrek claimen. Aangezien ze 
gezamenlijk en ieder voor de helft eigenaar 
zijn, is de aftrek terecht gesteld op 50%. 

Fiscus stuurt aanslag naar het 
juiste buitenlandse adres
Hoge Raad, 4 februari 2022

 
Een belastingaanslag is een belangrijk docu-
ment omdat daarmee aan een burger bekend 
wordt gemaakt wat hij aan de overheid moet 
betalen. Ook staat er een termijn in waar-
binnen betaald zal moeten worden. Het is 
voor de burger daarom belangrijk dat de 
aanslag aan het goede adres wordt gestuurd, 
en dat de fiscus kan laten zien wanneer de 
aanslag is verstuurd. Het ging het om een 
belastingplichtige die vanuit Nederland 
naar Polen verhuisd is. Hij heeft daarbij op-
gaaf gedaan van een Pools adres en de 
inspecteur heeft hem daar ook post gestuurd. 
Die post werd goed ontvangen, want de be-
lastingplichtige heeft een poststuk retour ge-
zonden met daarin een nieuw adres in Polen 
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waar hij bereikbaar zou zijn. Vervolgens 
stuurt de inspecteur post naar dit nieuwe 
adres en die komt onbestelbaar retour. 
Op de eerste brief die de inspecteur daar-
heen stuurt komt geen reactie. De post 
die er daarna heen wordt gestuurd komt 
onbestelbaar retour bij de inspecteur. 

De eindvraag is dan of de aanslag rechts-
geldig aan de belastingplichtige bekend 
is gemaakt. De Hoge Raad komt tot de 
uitkomst dat dit inderdaad het geval is. 
Het enkele feit dat een eerder poststuk 
onbestelbaar retour komt, wil nog niet 
zeggen dat de inspecteur een fout maakt 
door post nog een keer naar dat adres te 
sturen. 
Daarom is de aanslag die aan het 
doorgegeven Poolse adres is gestuurd, 
rechtsgeldig aan de belastingplichtige 
bekend gemaakt. 

Nederland kon niet meer over 
verkapt dividend heffen
Hof Amsterdam, 13 januari 2022

Eén van de aandachtspunten van de 
Nederlandse fiscus is al een tijdje het 
oplopen van de schulden aan de eigen 
BV. Door geld te lenen van de eigen BV 
in plaats van dividend uit te keren, wordt 
de heffing van dividend- en inkomstenbe-
lasting uitgesteld. Het punt is natuurlijk 
dat de DGA heel eenvoudig zelf bepaalt 
of hij gelden als lening of als dividend 
opneemt. Daarom probeert de fiscus bij 
oplopende schulden het standpunt in te 
nemen dat er sprake is van een “verkapt 
dividend”. Feitelijk wordt de schuld dan 
(deels) gezien als een dividend en belast.

uit Nederland

De fiscus is van mening dat ook in 
grensoverschrijdende situaties door 
Nederland een verkapt dividend kan 
worden gesteld waarbij hierover (beperkt) 
kan worden geheven, ook onder belasting-
verdragen. In deze zaak werden er ook 
leningen opgenomen, en werden er af-
spraken gemaakt om die schulden af te 
bouwen. Dit gebeurde echter in de prak-
tijk niet, en de inspecteur stelde daarom
een verkapt dividend. Maar in deze 
situatie hield dat verkapt dividend geen 
stand. Niet alleen de DGA was verhuisd 
naar het buitenland, het was voldoende 
aannemelijk dat de vennootschap zelf 
ook was verplaatst. Onder de wetgeving 
die destijds van toepassing was, werd 
een verplaatste vennootschap tot 10 
jaar na vertrek (onder omstandigheden) 
gezien als fictief in Nederland geves-
tigd. Maar in 2015 was die periode van 
tien jaar al gepasseerd, zodat de fiscus 
geen heffingsmogelijkheden meer had. 
Nu is die wetgeving veranderd en kan de 
vestigingsplaatsfictie zelfs van 
toepassing blijven zolang er nog een 
bedrag van een conserverende aanslag 
(die bij emigratie is opgelegd) openstaat. 

Besluit over belastingheffing 
ontslagvergoedingen
Besluit van 25 januari 2022

In belastingverdragen maken landen on-
derling onder meer afspraken over welk 
land er mag heffen als er over de grens 
wordt gewerkt. Maar uiteindelijk komt 
een dienstbetrekking altijd tot een einde 
en soms wordt er daarbij een ontslagver-
goeding uitgekeerd.

Dat kan een flink bedrag zijn. De vraag 
is dan welk land over die uitkering 
belasting mag heffen. In het verleden 
heeft de Hoge Raad bepaalt dat moet 
worden gekeken naar waar de belasting-
plichtige de voorgaande 4 à 5 jaar heeft 
gewerkt. 

De Hoge Raad moest hierover iets 
zeggen aangezien dit nog niet 
internationaal was geregeld. Vervolgens 
is door de OESO -de organisatie die 
onder meer een modelbelastingverdrag 
en commentaar daarbij levert dat de basis 
vormt voor verreweg de meest belasting-
verdragen- een commentaar afgegeven 
op grond waarvan niet naar de laatste 4 à 
5 jaar moet worden gekeken, maar alleen 
naar de afgelopen twaalf maanden. 

De Staatssecretaris van Financiën heeft 
dit commentaar ook gevolgd in een 
besluit uit 2015. Maar nu in dit nieuwe
besluit wordt hier weer afstand van 
genomen. Het zou namelijk zo zijn dat 
veel andere landen het commentaar van 
de OESO niet volgen, maar daarentegen
uitgaan van de gehele diensttijd van de 
werknemer en op basis daarvan een 
verdeling maken. 

Voortaan zal vanaf nu in eerste in-
stantie naar de hele diensttijd worden 
gekeken en alleen als dat in een 
specifiek   geval niet praktisch werkbaar blijkt 
(bijvoorbeeld omdat waar gedurende die 
diensttijd gewerkt is niet goed meer 
te achterhalen zou zijn), wordt er 
teruggevallen op de termijn van twaalf 
maanden. 
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Het is daarbij uitdrukkelijk niet de 
bedoeling dat de toepassing van deze 
regels leidt tot dubbele niet-heffing. Maar 
aan de andere kant moet het ook niet
leiden tot daadwerkelijke dubbele 
belastingheffing over de ontslagvergoed-
ing. In dat geval moet een onderling over-
legprocedure worden opgestart. 

Dit is echter in de praktijk niet altijd een 
snelle of heel praktische methode. 

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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Fiscale constructies & OESO

1 januari 2022 is het dubbelbelasting-
verdrag tussen Nederland en België 
aangepast door het Multilateral Instru-
ment (MLI) van de OESO. Voorlopig heeft 
dat geen grote gevolgen. Toch wijzigen 
regels voor Belgische en Nederlandse 
belastingplichtigen. Vrij onverwacht heeft 
Nederland op 25 november aan de OESO 
gemeld dat het dubbelbelastingverdrag 
met België mocht worden gedekt door het 
Multilateral Instrument (MLI). België had 
dat al in 2019 gedaan. Landen konden 
ervoor kiezen dat al bestaande dubbele 
belastingverdragen onder dat regime val-
len. Zo’n verdrag wordt dikwijls gesloten
om een dubbele belasting in beide landen 
te vermijden. Een van de onmiddellijke
gevolgen van de aanvaarding van het 
MLI is de inwerkingtreding van een 
algemene antimisbruikbepaling. Als een 
Belgische belastingplichtige een juridis-
che constructie in Nederland opzet met 
als één van de voornaamste doelen be-
lastingen te ontwijken, kan die als een 
misbruik gekwalificeerd worden. Er wordt 
ook een zogenaamde  antifragmentatie-
regel ingevoerd. Die moet vermijden 
dat activiteiten van een groep worden 
gespreid over verschillende verbonden 
ondernemingen in Nederland en België. 

Trends.be

#Nieuws 
Fiscaal

Belastingverdragen: jaarlijkse 
update

De Staatssecretaris van Financiën – 
Fiscaliteit en Belastingdienst, heeft 
de Tweede Kamer een overzicht 
gestuurd van de gevoerde onderhan-
delingen en plannen over de belasting-
verdragen van Nederland. Dit gebeurt ieder
jaar. In 2021 werden nieuwe belasting-
verdragen  met  Chili en  Cyprus onder-
tekenden ratificeerde de Tweede Kamer
een wijziging van de belastingverdra-
gen met Duitsland en Polen. Verder is 
in 2021 met Andorra, Bangladesh en 
Spanje ambtelijk overeenstemming 
bereikt over een nieuw verdrag en wordt 
toegewerkt naar ondertekening in 2022. 
Begin 2022 is overeenstemming bereikt 
over een nieuw verdrag met Iran. Met 
Aruba en Curaçao is eind 2021 ambtelijk 
overeenstemming bereikt over een nieu-
we (Aruba) en aangepaste (Curaçao) 
belastingregeling en wordt tevens 
gericht op afronding in 2022. In het kad-
er van het onderhandelplan voor 2022 
zet Nederland in op het voortzetten 
van de gesprekken met onder andere 
België, Portugal en de Verenigde 
Arabische Emiraten. Ook starten 
gesprekken over het aanpassen van de 
belastingregeling met Sint Maarten. De on-
derhandelingen met België wil Nederland
graag spoedig afronden met een 
ambtelijk akkoord in de eerste helft van 2022.

Taxlive.nl

Dividendstripping

De universiteit van Mannheim en het 
internationale onderzoekscollectief 
The CumEx Files waarschuwen dat de 
Nederlandse schatkist in de periode 
2000-2020 mogelijk 27 miljard euro heeft 
misgelopen aan belastinginkomsten door 
constructies met aandelen. Tien landen 
zijn samen voor circa 140 miljard be-
nadeeld. Bij CumEx wordt dividend af-
geroomd die niet eens is betaald, of wordt 
meerdere malen dividendbelasting terug-
gevorderd terwijl die maar een keer is 
betaald. Van CumCum is sprake wanneer
een aandeelhouder dividendbelasting
heeft betaald, zelf geen recht heeft 
op teruggave daarvan en via een 
constructie dat ‘recht’ daarom verhandelt, 
zodat een andere partij, die wel terug-
gave kan claimen, dit kan incasseren. In 
een uitgebreide reportage van Follow The 
Money zegt belastinghoogleraar Jan van 
de Streek dat het bedrag van 27 miljard
hem niet verbaast. “We hebben veel 
hoofdkantoren van multinationals en dus 
veel dividenden.” De wetenschappers
deden onderzoek naar tien landen: 
Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, 
Nederland, België, Frankrijk, Luxem-
burg, Zwitserland en de VS. De onder-
zoekers hebben voor België een schade 
ingeschat van 7,18 miljard euro, zo meldt 
zakenkrant De Tijd. 

Taxlive.nl
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Suitable in Antwerpen

Nederlandse retailer Suitable is neer-
gestreken in Antwerpen. Het betekent de 
opening van de eerste Belgische winkel
van het bedrijf aan de Lombardenvest. 
“Met ons 20-jarig bestaan zijn we bi-
jna niet meer weg te denken uit het 
Nederlandse retaillandschap. Na eerder
al online de buitenlandse markt te 
hebben betreden, zetten we heel binnen-
kort fysiek voet op Belgische grond.” Het 
is de 17e winkel voor het bedrijf. Suitable 
1973 heeft al 16 winkels in Nederland. 
Het doel van de retailer is om de man 
persoonlijk te adviseren en te kleden in 
een passende stijl voor ieder moment, 
aldus de website van Suitable. Het 
bedrijf heeft een eigen label en verkoopt 
daarnaast 75 andere merken. In 2015 
vertelde oprichter Raoul van Dun aan 
Retailnews: België is “de ideale spring-
plank om te testen of het concept in het 
buitenland aanslaat”. Toch ziet hij wel 
verschillen tussen Nederland en België. 

“Alleen al de taal is een interessant 
verschil met Nederland. Als Belgen 
het hebben over een vest, gaat het in 
Nederland toch echt over een blazertje.” 

FashionUnited.nl

& Economie

Bam verkoopt onderdeel aan 
Stadsbader
 
Bouwconcern Bam verkoopt onderdeel 
Bam Contractors aan zijn Belgische 
branchegenoot Stadsbader. Daarmee 
doet Nederlands grootste bouwbedrijf 
een onderdeel van de hand dat goed was 
voor een jaaromzet van ruim 190 miljoen 
euro en circa vierhonderd medewerkers. 
Lopende projecten van Bam Contractors 
zijn onder meer de Scheldetunnel bij 
Antwerpen, de spoorbrug Genk en een 
verbindingstunnel bij het Noordstation
in Brussel. Die klussen gaan over naar 
Stadsbader. Dat in 1946 opgerichte 
familiebedrijf beschikt volgens Bam over 
een sterke reputatie als het gaat om 
bijvoorbeeld werkzaamheden aan de
infrastructuur. Stadsbader, dat ook 
in Frankrijk actief is, heeft ongeveer 
1200 medewerkers en is actief op 125 
bouwplaatsen. Hoeveel geld er met 
de verkoop is gemoeid, brengen de 
partijen niet naar buiten. Wel laat 
Bam weten een beperkt boekver-
lies over te houden aan de deal, die 
waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 
dit jaar wordt afgerond. Bam telt in totaal
circa 17.500 werknemers. Bam-top-
man Ruud Joosten zegt dat zijn bedrijf 
zich meer probeert te concentreren op 
markten en projecten waar het denkt zijn 
concurrentiekracht het beste te kunnen 
benutten. 

Trouw.nl

Meliefste @ The Jane PopUp
 

Antwerps Sterrenrestaurant The Jane 
bood tijdelijk onderdak aan een gast-
restaurant. Thijs Meliefste week met 
zijn restaurant uit naar België omdat de 
horeca in Nederland nog altijd niet open 
mocht toen. Eigenaar Nick Bril van het 
met twee Michelinsterren gekroonde The 
Jane bood zijn vriend Thijs Meliefste bar-
ruimte aan in The Jane. Meliefste, sinds 
vorig jaar in bezit van één Michelinster, 
pakte dat aanbod met beide handen aan. 
Hij richtte er een pop-up restaurant in, 
waar hij van 27 tot en met 30 januari en 
van 3 tot en met 6 februari zowel lunch 
als diner serveerde. Meliefste: Ik ben blij 
dat ons die mogelijkheid wordt geboden.” 
Velen viste achter het net. ,,Een half 
uur nadat we ons avontuur in The Jane 
hadden aangekondigd, waren alle stoel-
en uitverkocht. De aanvragen bleven 
binnenstromen, van gasten uit Groningen
tot Parijs.” Meliefste kon per lunch en 
diner ongeveer 20 gasten ontvangen. 
The Jane, zeven jaar terug begonnen en 
vorig jaar verkocht door topkok Sergio 
Herman, is gevestigd in de kapel van een 
voormalig militair ziekenhuis. 

PZC.nl
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Merkkeuze? Vijf seconden!

De helft van de consumenten – luister-
aars en kijkers – doet er minder dan vijf 
seconden over om een merkkeuze te 
maken. Distinctive Brand Assets zijn el-
ementen die visueel of auditief verwijzen 
naar een merk. De auditieve en visuele 
herkenbare humor en avonturen van De-
vos & Lemmens of de sterke audiobrand-
ing van Gamma en Kruidvat resulteren al 
langer in hoge DIVA-onderzoeksscores. 
Het is niet toevallig dat de top 3 van best 
scorende DIVA-radiocampagnes 2021 is 
samengesteld uit bovengenoemde top-
pers. In 2022 wordt de DIVA-barometer 
25 jaar. Met meer dan 7.300 onderzochte 
radiospots en 500 tv-billboards op de tell-
er is het onderzoek één van de grootste 
en langstlopende Belgische reclamestud-
ies. De DIVA-barometer meet de impact 
van radio- en tv-campagnes die worden 
uitgezonden op de VRT-zenders. De 
technologie van de studie geeft inzicht-
en over de impact van een campagne en 
de impliciete werking ervan. Die kennis 
maakt het mogelijk om media en con-
sumenten nauwkeuriger te matchen en 
campagnes te optimaliseren. Metingen 
per seconden geven inzichten over welke 
fragmenten in een spot wervend zijn en 
ze helpen om een campagne te optimal-
iseren. 

Radiovisie.eu

#Nieuws
Wonen, werken

Offrea in Nederlandse handen. 

Het Nederlands bedrijf Solvari heeft zijn 
Vlaamse tegenhanger Offrea uit Zand-
hoven overgenomen. Het offertevergelijk
ingsplatform voor de bouwsector, waarop 
je offertes kan aanvragen en gratis prijzen 
kan vergelijken, bestaat al sinds 2008. 
Stichters en ondernemers Tom Lieckens 
en Raf Verhaegen gaan zich na de ver-
koop van Offrea nu volledig focussen op 
hun nieuwe project, Homeproved.com, 
dat ze in 2020 lanceerden. Solvari zal 
het kantoor op de Langestraat in Zand-
hoven als zijn derde vestiging gebruiken. 
Tom Lieckens en Raf Verhaegen begon-
nen destijds met Offrea, maar geven de 
fakkel nu na dertien jaar bewust door. 
In 2020 begonnen ze met Homeproved.
com, een digitaal beoordelingsplatform 
van de bouwsector, gegroeid uit de over-
tuiging en ervaring dat er ook daar nood 
is aan eerlijk advies. Opnieuw brengen 
ze vakman en particulier samen op een 
online platform, deze keer met de focus 
op recensies en ervaringen. Voor (ver)
bouwers is het een plek om info in te win-
nen over vakmannen en bouwbedrijven. 
Voor bouwprofessionals vormt het plat-
form een verkoopstool voor potentiële, 
nieuwe klanten. Homeproved.com is een 
beetje zoals Tripadvisor, maar dan voor 
de bouwsector. 

Nieuwsblad.be

Hoogste Winstmarges ooit

De Belgische bedrijven halen de hoogste 
winstmarges ooit, blijkt uit een onderzo-
ek van de Nationale Bank waarover De 
Tijd bericht. Dat lijkt haaks te staan op 
de klachten over hoge loonkosten en 
galopperende inflatie. Professor interna-
tionale economie Hylke Vandenbussche 
(KU Leuven) legt uit. Een grotere win-
stmarge betekent dus niet automatisch 
dat je netto meer overhoudt.” We worden 
om de oren geslagen met stijgende ener-
gieprijzen, ontsporende grondstofprijzen, 
forse inflatie. Is er te weinig concurrentie, 
waardoor de prijzen kunstmatig hoog 
worden gehouden? “Gezegd wordt dat 
jonge mensen in Nederland investeren 
in een bedrijf, terwijl jongeren in Bel-
gië investeren in bakstenen. Dat is een 
boutade, maar het zegt wel veel. We zijn 
minder ondernemend. Zowel in het aan-
tal starters als in het doorgroeien hinken 
we achterop. Om een bedrijf op te starten 
zijn de drempels hier groter dan in andere 
landen. Ook het vinden van financiering 
om verder door te groeien is lastiger. “Dat 
heeft tot gevolg dat reeds bestaande 
bedrijven veel minder last hebben van 
nieuwe concurrenten, waardoor hun 
marktaandeel relatief veilig is. 
 

demorgen.be
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Vlaanderen: record buiten-
landse investeringen

Internationale ondernemingen lan-
ceerden vorig jaar 295 nieuwe inves-
teringsprojecten in Vlaanderen en 
kondigden daarbij 6.233 extra jobs aan. 
Beide cijfers liggen historisch hoog, zo 
maakt Vlaams minister-president Jan 
Jambon bekend op basis van analyses 
van Flanders Investment & Trade. De 
Brexit zorgde mee voor een recordaantal 
Britse investeringen. De meeste project-
en (64) kwamen uit de Verenigde Staten, 
gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, 
goed voor 49 projecten. Daar zat het 
officiële vertrek van het VK uit de EU 
begin 2021 voor iets tussen: voor 30 van 
de 49 ondernemingen gaf de brexit de 
doorslag om het Kanaal over te steken. 
Sinds 2016 gaven 95 buitenlandse bedri-
jven aan in Vlaanderen te investeren om 
zich te beschermen tegen de impact van 
de brexit, goed voor 3.097 nieuwe banen 
en een totale investeringswaarde van 2,21 
miljard euro. De top vijf wordt aangevuld 
door Nederland (48 projecten of 16,27 
procent), Frankrijk (24 of 8,14 procent) en 
Duitsland (17 of  5,76 procent). De groot-
ste toename van het aantal investeringen 
kwam uit Noord-Amerika: van 40 naar 73 
projecten. In totaal investeerden buiten-
landse bedrijven samen 2,86 miljard euro 
in hun activiteiten op Vlaamse bodem. 

Nieuwsblad.be / Belga

Vlaamse Motor Magazine stopt 
als abonnement

Na tien nummers stopt de uitgever van 
Motor Magazine er weer mee om het als 
abonnement aan te bieden. Het motor- 
blad kwam in Vlaanderen begin 2021 op 
de markt, waarna 10 nummers en een 
2022-special verschenen. De inhoud 
voor het Belgische blad bestond voor-
namelijk uit content die afkomstig was 
uit het Nederlands motorblad Moto73, 
die dan in veel gevallen juist weer door 
een Vlaamse redactie werd gemaakt. 
Eerder werd al aangegeven dat in 2022 
de frequentie van 10 naar 5 verlaagd zou 
worden, maar nu laat de uitgever weten 
dat er geen bladen meer verstuurd gaan 
worden. Leden die hun abonnement van 
10 nummers nog niet (volledig) hebben 
ontvangen, krijgen geld terug. Het plan 
bestaat wel dat er dit komende jaar nog 
drie losse ‘specials’ uitgebracht worden 
voor losse verkoop in de kiosken, tijd-
schriften  - en boekenwinkels, ook in 
Nederland. Vermoedelijk wordt hiervoor 
dan geput uit de inhoud van zustertitels 
Moto73 en Promotor. In Nederland stopte 
Motor Magazine er in 2017 na meer dan 
100 jaar mee, toen uitgever New Skool 
Media de stekker uit het motorblad trok, 
waarna begin 2021 ook spin-off Classic & 
Retro van de markt werd gehaald. 

Nieuwsmotor.nl

FIA GP F1 kalender 2022

De FIA heeft op haar jaarlijkse confer-
entie in Parijs de kalender van 2022 voor 
de Formule 1 bevestigd. Ook de Grand 
Prix van Canada, Singapore en Japan 
komen in 2022 terug op de kalender. De 
Grand Prix van Miami is de eerstvolgende  
 op de kalender en staat gepland voor 
ronde 5 op 8 mei. Florida vervangt de 
Amerikaanse Grand Prix niet, maar wordt 
nog steeds gehouden in Austin en staat 
gepland voor 23 oktober. De Belgische 
Grand Prix staat gepland op 28 augustus
op Circuit de Spa-Francorchamps. 
Het seizoen wordt op 20 november af-
gesloten met de Grand Prix van Abu 
Dhabi. In 2022 worden in totaal 23 Grand 
Prix’s verreden, een nieuw record voor 
de autosport. Dit totaal had in 2021 al 
bereikt moeten zijn voordat er vanwege 
de gezondheidssituatie meerdere Grand 
Prix-races werden afgelast. Noteer ook in 
de agenda de overige F1 in Europa: 29 
mei te Monaco. 3 juli: Groot-Brittannië 
(Silverstone). 10 juli: Oostenrijk (Spiel-
berg). 24 juli: Frankrijk (Le Castellet). 31 
juli: Hongarije (Boedapest) 4 september: 
Nederland (Zandvoort) en 11 september: 
Italië (Monza)
.

Caribemagazine.nl

& leven
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Nederlandse 
Pensioenen
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In het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022 werd de wet van 21 januari 2022  
houdende diverse fiscale bepalingen gepubliceerd. Bij deze wet wordt artikel 39, 
§2 WIB 1992 in die zin aangepast dat het niet meer van toepassing kan zijn op 
de uitkeringen die betaald worden uit (buitenlandse) pensioeninstellingen, zelfs 
indien die uitkeringen werden opgebouwd in het individueel en definitief verwor-
ven voordeel van de betrokkene. Hiermee maakt de regering bruusk komaf met 
een constante rechtspraak (sedert de jaren 80 van vorige eeuw) aangaande het 
fiscale regime in België van Nederlandse aanvullende pensioenen..
Aanpassing artikel 39, §2 WIB 
1992
De regering wil komaf maken met 
de constante rechtspraak, ook van 
het Hof van Cassatie, inzake het 
fiscaal regime van buitenlandse 
(lees: Nederlandse) aanvullende 
pensioenen door in artikel 39, §2 
WIB 1992 in te voegen dat de vrij 
stelling als beroepsinkomen niet 
van toepassing is op “inkomsten 
die voortkomen uit pensioenen, 
aanvullende pensioenen, kapitalen, 
renten en afkoopwaarden, die zijn 
opgebouwd in het kader van een al 
dan niet buitenlands pensioenstel-
sel, ongeacht of de aangeslotene al 
dan niet individueel is toegetreden 
tot het pensioenstelsel en ongeacht 
of de opbouw van het pensioen, het 
kapitaal of de rente al dan niet in het 
definitief en uitsluitend voordeel van 
de aangeslotene gebeurt.”

Nederlands collectief pensioen
Omdat de regering voornamelijk 
focus heeft op de aanvullende pen-
sioenen betaald door Nederlandse 
pensioenfondsen, baseert de wet 
zich op de definitie van het Neder-
landse pensioenfonds uit de Ned-
erlandse pensioenwet. Luidens het 
amendement wordt expliciet “een 

collectieve pensioentoezegging 
van een werkgever waarvoor bij 
een pensioeninstelling of bij een 
intern pensioenfonds voor of door 
werkgevers ten behoeven van ten 
minste twee aangesloten werk-
nemers, vroegere werknemers 
of hun rechtverkrijgenden gelden 
worden bijeengebracht en be-
heerd met het oog op de uitkering 
van een pensioen, een kapitaal of 
een rente, en die beheerst wordt 
door een reglement dat gemeen-
schappelijk van toepassing is op 
alle aangeslotenen en desgeval-
lend hun rechtverkrijgenden, al 
dan niet opgedeeld in verschillen-
de categorieën” geviseerd.

Fiscus wenst komaf te maken 
met constante rechtspraak
Zoals eerder door de Minister van 
Financiën bevestigd (Vr. nr. 275 
Steven Matheï, 3 maart 2021, 
Vr. en Antw. Kamer 2020-21, afl. 
48, 158) is de Belgische belastin-
gadministratie het “fundamenteel 
oneens” met de rechtspraak, die 
nochtans de wettelijke bepalingen 
correct toepast. In dit debat, en 
ook in de verantwoording van het 

amendement, wordt steevast ver-
kondigd dat de buitenlandse pen-
sioenen niet worden belast. Dit is 
niet correct. Enkel in de situatie 
dat op grond van het toepasselijk 
pensioenreglement kan worden 
aangetoond dat de pensioenrech-
ten in het individueel en definitief 
verworven voordeel van de be-
trokkene werden opgebouwd, zal 
het gedeelte van de latere pensio-
enuitkering dat is opgebouwd tot 
2004, slechts ten belope van het 
bevattend roerend inkomen be-
lastbaar zijn (lijfrente). De lijfrente 
is afzonderlijk belastbaar tegen 
30%. Het gedeelte van de pen-
sioenuitkering opgebouwd vanaf 
2004 is belastbaar als pensioen.

Dubbele heffing?
Zoals hoger gemeld, werd de 
wet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 28 januari 2022. 
Het is opmerkelijk dat bepaald 
wordt dat de wetswijziging in 
werking treedt per 1 januari 2021. 
Retroactief dus. Dit betekent in 
principe dat voor heel wat Ned-
erbelgen het Nederlands aanvul-
lend pensioen opnieuw in België 
belastbaar is. Eind 2017 kondigde 
de Nederlandse belastingdienst

Belgische regering 
wijzigt fiscale wet om 
rechtspraak schaakmat 
te zetten…
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aan dat zij voortaan zouden heffen over 
het Nederlandse aanvullende pensioen 
overeenkomstig artikel 18, §2 van het 
Belgisch-Nederlands dubbelbelasting
verdrag. Er volgden Nederlandse 
navorderingsaanslagen die terug-
gingen tot inkomstenjaar 2013. Met deze 
wet wordt voor de 2de maal in 5 jaar tijd 
een andere Staat de heffingsbevoegde 
Staat met betrekking tot Nederlandse 
pensioenen. Voor heel wat Nederbelgen, 
die door de wet houdende diverse fiscale 
bepalingen worden geviseerd, wordt op 
dit moment loonheffing ingehouden bij de 
uitkering van het Nederlandse aanvullend 
pen- sioen en dreigt  dubbele belasting.

Bericht op website FOD FInanciën
Op 9 februari 2022 werd op de web-
site van FOD Financiën een bericht 
gepubliceerd inzake “de belasting- 
heffing van een aanvullend pensioen 
(2de pijler) afkomstig uit Nederland – ver-
mijding dubbele belasting.” In dit bericht 
licht de administratie de gevolgen toe van 
de wetswijziging die door de wet van 21 
januari 2022 werd doorgevoerd.  Toch lijkt 
het geen goed idee de “richtlijnen” van dit 
bericht zomaar te volgen. Vooreerst kan 
erop worden gewezen dat dit een bericht 
is dat werd gepubliceerd op de website 
van FOD Financiën. Het is géén wet én 
het werd niet in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. De juridische waarde ervan 
is dan ook relatief.

Bericht is niet objectief
In de aanvang van het artikel wordt ge-

meld dat “naar aanleiding van een aantal 
uitspraken van Belgische rechters on-
duidelijkheid ontstaan is over de vraag 
of uit Nederland afkomstige collectieve 
aanvullende pensioenen (periodieke uit-
keringen), met name het deel opgebouwd
vóór 2004, in België als een pensioen 
wordt aangemerkt en belastbaar is in de 
personenbelasting tegen het progressief 
tarief.” Hier neemt de administratie een 
loopje met de werkelijkheid. Gelet op 
een massale én constante rechtspraak, 
inclusief van het Hof van Cassatie, en 
dit vanaf de jaren 80 van vorige eeuw, 
is er helemaal géén onduidelijkheid 
aangaande het fiscaal regime van Ned-
erlandse aanvullende pensioenen. Het 
probleem is dat de administratie zich niet 
neerlegt bij een duidelijke rechtspraak. In 
de memorie van toelichting bij de wets- 
wijziging wordt dit ook met zoveel woor-
den gesteld. Een loyale overheid zou een 
constante rechtspraak, ook van het Hof 
van Cassatie, moeten aanvaarden. De 
administratie heeft de wetgever uitein-
delijk zover gekregen om artikel 39, §2 
WIB 1992 aan te passen, zodat, althans 
volgens de administratie, de voor de be-
lastingplichtigen gunstige rechtspraak 
een halt wordt toegeroepen.

Administratie roept op om ingehouden 
loonheffing terug te vragen
De wet van 21 januari 2022 zou volgens 
de administratie betekenen dat België 
voortaan altijd heffingsbevoegd is en dat 
de Nederlandse pensioeninstellingen dus 
géén loonheffing kunnen inhouden. 

Er wordt aangeraden om de in 2021 in-
gehouden loonheffing terug te vragen 
en om de inhouding van loonheffing op 
toekomstige uitkering stop te zetten 
middels een aanvraag vrijstelling van loon 
belasting. In het bericht suggereert de 
Belgische belastingadministratie om de 
ingehouden Nederlandse loonbelasting 
voor het jaar 2021 via een Nederland-
se aangifte inkomstenbelasting terug te 
vragen. Volgens de administratie is dit 
een eenvoudige procedure. In werke-
lijkheid zal ten aanzien van de Neder-
landse belasting- dienst moeten worden 
aangetoond dat  de voorwaarden van ar-
tikel 18, §2 van het Belgisch-Nederlands 
dubbelbelastingverdrag niet zijn vervuld 
en dat Nederland dus géén heffings-
bevoegdheid heeft. Dit betekent dat een 
aanslag in de personenbelasting moet 
worden voorgelegd waaruit blijkt dat over 
de Nederlandse pensioenen ontvangen 
in 2021 in België progressieve belasting 
is betaald. Dergelijke aanslag kan ten 
vroegste in het najaar van 2022 worden 
ontvangen. Er is dus toch een aanzien-
lijke periode te overbruggen vooraleer 
de dubbele belastingheffing kan worden 
opgelost. Ook bij een aanvraag om de in-
houding van loonbelastingop toekomstige 
pensioenuitkeringen uit Nederland stop te 
zetten, moet kunnen worden aangetoond 
dat Nederland géén heffingsrecht heeft. 
Dit kan alleen met overlegging van een 
aanslag in de personenbelasting waarin 
de Nederlandse aanvullende pensioenen 
progressief wordenbelast.  

... wat met uw pensioen? 
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Bericht is té voortvarend
Het is immers helemaal niet zeker dat de 
doorgevoerde wetswijziging van artikel 
39, §2 WIB 1992 tot gevolg heeft dat 
voortaan de uitkeringen wel progressief
kunnen worden belast. Zeker met 
betrekking tot het gedeelte van de 
pensioenuitkeringen opgebouwd met 
bijdragen tot 31 december 2003, is het 
belastbaar moment geweest ten tijde 
van de storting van de bijdragen en 
kunnen de uitkeringen niet nog  eens 
worden belast als uitgesteld beroeps- 
inkomen. Het is bovendien niet 
zeker dat de wetswijziging de 
grondwettelijkheidstoets overleeft.

Zo heeft het Grondwettelijk Hof het niet 
begrepen op de retroactieve inwerking-
treding van een fiscale wet. Het gelijk-
heidsbeginsel en het rechtszekerheids-
beginsel verzetten zich tegen een fiscale
retroactiviteit. Er kunnen ook 
vragen gesteld worden bij het feit dat de 
Belgische wetgever door een interne 
wetswijziging de heffingsbevoegdheid 
terug naar België haalt die daarvoor 
aan Nederland was toegewezen. Het is 
in strijd met het verdrag dat inkomsten 
die in 2021 ter heffing zijn toegewezen 
aan Nederland, en waarover dus in 
Nederland loonheffing werd ingehouden, 
door een retroactieve wetswijziging van 
de Belgische wetgever plots niet meer in 
Nederland belastbaar zouden zijn.  

              Chantal Hendrickx 
         advocaat bij Hendrickx Taxlaw 
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