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Migratie, verandering, onzekerheid, controle, financiering en 
hulp zijn meer dan zo maar een paar woorden op papier. Zeker 
als je er mee geconfronteerd wordt en het je dagelijkse leven 
gaat beinvloeden. 

In deze editie blijken deze woorden ook perfect te passen bij de 
mensen die graag hun verhaal met u delen. Misschien in een 
iets andere context maar toch. Uiteenlopende verhalen dichtbij 
huis, dichterbij uw en mijn leven. En gelukkig ook optimistische 
verhalen, een positieve noot en met een boodschap van hoop. 
Zeker met al het nare nieuws waar onze wereld vandaag alleen 
maar om lijkt te draaien. 

En dat schuurt ergens toch wel een beetje. In een wereld waar 
mensen gedwongen worden hun leven achter zich te laten. 
Waar mensen terug op zoek moeten gaan naar nieuw geluk, 
terug naar stabiliteit en een nieuw leven, wel of niet terug kunnen 
keren, overleven... (R)(E)Migratie! En als we eerlijk zijn, tot op 
de dag van vandaag, er nog steeds problemen in andere delen 
van onze wereld onopgelost blijven. Kun je dan wel met positief 
nieuws komen? Misschien nu nog wel meer dan ooit! 

Ook nu blijkt maar weer als je door de verhalen heen leest, 
dat we ondanks onze verschillen als Belgen en Nederlanders, 
die ook niet altijd hetzelfde denken en doen, we hier al met al 
toch goed met elkaar overeenkomen. Dat we samenlevend als 
mensen met elkaar gezond kritisch mogen zijn op elkaar. Als 
burger op de maatschappij. Ook richting overheden. Maar dat 
elkaar respecteren niet zo vanzelfsprekend voor iedereen in de 
wereld blijkt te zijn. En dat oorlog nooit een goede oplossing is.

Onzekerheid en veranderingen kun je niet altijd beheersen en 
controleren. Vaak ook zelf niet beinvloeden. Maar je kunt wel 
rekening proberen te houden met verandering en focussen op 
wat je wel kunt doen. En keuzes maken en beslissingen nemen 
als gevolg van veranderingen. 

Verandering zal de enige constante zijn...

Met deze wijze woorden wens ik u veel leesplezier! 
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Nederland en België: 
Over grensoverschrijdend werken, 
onderwijs en overstromingen

                                                                                   Tekst: Peter Thoelen

#Samenwerking
Ger Essers (1946) werd geboren en groeide op in Kerkrade, tegen
de  Nederlands-Duitse  grens,   vlakbij Aken.   Zijn  oma was een  
Belgische. Vandaag woont hij in Maastricht. Het is dus geen wonder
dat grensmateries zijn leven bepalen. Hij deed gedurende z’n 
carrière tonnen ervaring op in onderwerpen die te maken hebben 
met grenskwesties, met name ‘werken over de grens’. Maar in 
het gesprek dat we met hem hadden, gaat het alle kanten uit. De 
grens is voor Ger duidelijk veel meer dan een beroepsbezigheid. ”

die grensoverschrijdende samen-
werking in de Euregio Maas-Rijn 
wil uitbouwen en verdiepen) en 
in ANV (Algemeen Nederlands 
Verbond) voor beide Limburgen. 
Tenslotte was hij bestuurslid van 
de Deutsch-Niederländische Ge-
sellschaft zu Aachen e.V, een ve-
reniging die de betrekkingen tus-
sen beide landen wil bevorderen.

EU binnengrenzen
Ger Essers vindt dat de binnen-
grenzen die er in Europa nog zijn, 
bij vele instanties veronachtzaamd 
worden, nu iedereen vooral de 
buitengrenzen wil bewaken: “Dat 
is onder meer voor grenswerkers 
een probleem. Tot ver na de pen-
sioenleeftijd blijven grensarbei-
der immers geconfronteerd met 
de sociale en financiële gevolgen 
van werken en/of wonen over de 
grens.” Wel is de dienstverlening 
voor grensarbeiders de afgelopen 
jaren sterk verbeterd. Er zijn af-
spraken gemaakt over onder meer 
belastingen en sociale wetgeving. 

Maar soms zijn die afspraken Eu-
ropees, soms bilateraal, een en-
kele keer ook op Benelux-niveau.

Thuiswerk na corona
“De positie van de thuiswerkende 
grensarbeider werd tijdens de co-
ronacrisis over het algemeen op 
een niet-bureaucratische mani-
er vrij goed geregeld”, zo begint 
Ger Essers. “Hoewel thuiswerk 
intussen meer ingeburgerd is, 
zitten we terug op de normale 
reglementaire koers: de juridis-
che consequenties van thuisar-
beid kunnen vandaag weer voor 
problemen zorgen, zowel voor 
werknemers als voor werkgevers. 
Daar ben ik nu mee bezig. Met 
name thuiswerk over de grens 
moet goed geregeld worden. In 
België is er een andere regeling 
dan in Nederland en er is een 
zekere coördinatie. De fiscale as-
pecten regelen we bilateraal tus-
sen beide landen en dat gaat vrij 
vlot. Maar de sociale zekerheid 
ligt voor een groot deel Europees,

Ger Essers begon z’n loopbaan als 
leraar wiskunde en scheikunde in 
Sittard. In 1993 werd hij ‘adviseur 
grenswerkers’ bij Nederlandse vak-
bond FNV. Die vroeg hem in 1995 
om als consulent bij EURES Regio 
Maas-Rijn-Waal te gaan werken. 
EURES is een EU-netwerk voor ar-
beidsbemiddeling dat het vrije ver-
keer van werknemers bevordert en 
taalbarrières, culturele verschillen, 
bureaucratische problemen, ver-
schillen in arbeidswetgeving en een 
gebrek aan erkenning van onder-
wijscertificaten in heel Europa wil 
verhelpen. Bij EURES was hij ook 
voorzitter van de Belgisch-Neder-
landse Rondetafel voor Grenswerk. 
Verder was hij lid van de Commis-
sie Linschoten over grensarbeid en 
adviseur ‘vrij verkeer van werkne-
mers’ voor FNV-Brussel. Door zijn 
kennis over de problematiek van 
grenswerkers werd hij medewerker 
van Europarlementariër Ria Oomen 
(CDA). Sinds zijn pensionering is 
Ger Essers actief als secretaris van 
Stichting Geen Grens (een stichting 
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vast. Dat zijn twee aparte regelmechanis-
men: het Europese kader moet op een 
veel grotere schaal en met veel meer 
partners besproken worden. Bij wijze van 
spreken: ook Bulgarije, Portugal, Griek-
enland en Malta moeten erin passen. 
Wat betreft de sociale rechten deden 
we tijdens de coronalockdowns alsof de 
mensen die thuis werkten, eigenlijk op 
hun werkplek zaten. Er veranderde dus 
niets. Maar voor de fiscalisten wordt de 
aanslag voor één dag thuiswerk aan-
gerekend in het land waar je woont.  De 
Europese sociale zekerheidsregels bli-
jven echter die van je werkplek, zolang 
je niet meer is dan 25% thuis werkt..

Desondanks zorgen verschillende rege-
lingen tussen beide landen soms voor 
onduidelijkheid: “Onlangs hadden we 
een Belgische leraar die eerst 6 jaar in 
België gewerkt had en daarna 19 jaar in 
Nederland. Normaal gezien krijg je na 25 
jaar werken in het Nederlandse onderwi-
js een halve maand nettowedde extra. 
Volgens de CAO van de school kon de 
betrokken Belgische leraar daar geen 
aanspraak op maken, omdat 6 jaar van 
z’n carrière zich in België afgespeeld had. 
Als je opeenvolgend gewerkt hebt in ver-
schillende Nederlandse scholen, wordt 
dat natuurlijk wel gewoon samengeteld. 
De juridische oplossing voor die incon-
sequentie lag op Europees niveau al 
klaar, maar het probleem had zich voor-
dien nog niet gesteld, dus niemand wist 
ervan: het Nederlandse onderwijs moet 
namelijk de dienstjaren in een ander EU-

Ger Essers:  Een grens kan je bekijken als een
didactisch element: ze kan verrijkend zijn, al 
is het maar op vlak van taal en communicatie.

land wel degelijk laten meetellen. Het gaat om 
gelijke behandeling. Zo zijn er nog wel regels die 
niemand kent. Dat betekent dat je zelf ook niet 
altijd weet waar jij of je werkgever precies aan 
toe bent als je over de grens werkt. Dat kan pos-
itieve en negatieve gevolgen hebben natuurlijk. 

Onderwijs
Ook op vlak van onderwijs waren er Vlaams-Ned-
erlandse afspraken, maar echte samenwerking 
is er toch niet echt. Ger Essers schreef er een 
uitgebreid artikel over. Er zijn meer Nederlandse 
studenten die in Vlaanderen studeren dan ander-
som. Hetzelfde geldt voor lager en middelbaar 
onderwijs. Het onderwijs in Vlaanderen heeft nog 
steeds een goede naam in Nederland. Maar zeker 
voor de universiteitsstudenten gelden ook andere 
overwegingen: inschrijvingsgelden, numerus 
clausus of numerus fixus, opbouw van de cur-
ricula en aantal studiejaren, vervoersvergoedin-
gen, studietoelagen enz. zijn allemaal verschil-
lend geregeld. “Er is dan nog een verschil met 
Nederbelgen of Belgen die in Nederland wonen, 
waarvan het normaal en wenselijk geacht wordt 
dat ze hun kinderen in het woonland naar school 
sturen -wat overigens niet altijd gebeurt. Die 
moet je eigenlijk uit de cijfers houden: de onder-
wijsmigratie tel je niet op basis van nationaliteit 
of werkplaats, maar op basis van woonplaats.” 
Ger Essers vindt het sneu dat er niet meer inher-
ente waarde gehecht wordt aan studeren over de 
grens: “De studenten die over de grens gaan, voe-
len dat niet aan als een kwestie van vrij verkeer 
van personen, maar als een praktische oplossing.”
Vaak gaat het overwegingen zoals kosten, mo-
gelijkheden, afstanden… Dus ook de sociale, 
culturele of emotionele verrijking is voor velen 
niet echt een motivatie om elders te studeren.” 

Enkele decennia geleden streefden de bei-
de Limburgse provinciebesturen nog naar een 
eengemaakte of in elk geval intensief samenw-
erkende Universiteit Limburg. Na een aantal ent-
housiaste verklaringen is daar uiteindelijk weinig 
van in huis gekomen. “Er is nog wel wat uitwis-
seling van studenten en een aantal hoogleraren 
geven wel wat gastcolleges of cycli over de 
grens, maar dan is het dan zo’n beetje. Er is dan 
ook een groot verschil in aanpak en mentaliteit 
tussen beide landen. De Maastrichtse universiteit 
kent bijvoorbeeld 60% buitenlandse studenten, 
waarvan 40% Duitsers, en er wordt nog nauweli-
jks Nederlands gesproken. De Belgische univer-
siteiten zijn minder gericht op de wereldmarkt van 
studenten.”  

Treinverkeer
Treinverkeer en grensoverschrijdend openbaar 
vervoer zijn andere pijnpunten. In Vlaanderen 
lag jarenlang het ‘Spartacusplan’ op tafel. Daarin 
zou de provincie Limburg vanuit Hasselt met een 
aantal sneltramlijnen ontsloten worden richting 
Noorden en naar Maastricht. Na lang talmen door 
de Vlaamse overheid werd het plan stap na stap 
ontmanteld. Zo wil de huidige Hasseltse burge-
meester niet dat de tram door een bepaalde wijk 
loopt, waardoor die ook niet aan het stations 
zou kunnen stoppen. In Maastricht zou de tram  
niet aan het station stoppen omdat de brug die 
er ligt niet sterk genoeg is om een tram te dra-
gen. Intussen besliste de huidig Vlaams Minister 
Lydia Peeters om de tram richting Maaseik te 
vervangen door een ‘trambus’. Maar dat voertuig 
is eigenlijk een bus op wielen die uiterlijk wat op 
een tram lijkt; het is niet ontwikkeld voor langere 
snelverbindingen, maar voor stadsritten. Het rijdt 
dan ook maar 70 km/u. 

Sittard-Geleen (92.000 inwoners) pleit 
dan weer voor een busverbinding met 
Genk-Hasselt via Maasmechelen.
Het Spartacusdossier dreigt uit te lopen 
op schadevergoedingen wegens het niet 
uitvoeren van eerdere overeenkomsten 
die de Vlaamse overheid mogelijk te wa-
chten staan. 
Een ander pijnpunt is de verbinding 
Hamont-Weert, waarvoor spoorgebruik-
ers aan beide zijden van de grens al 
lang vragende partij zijn. Ger Essers: 
“De verbinding van Hamont-Achel naar 
Weert stond oorspronkelijk in het ontwer-
pakkoord van de huidige Nederlandse 
regering, maar het is in de uiteindelijke 
versie verdwenen. Dat is echt wel spijtig.” 
En er is natuurlijk nog de olifant in de 
kamer: “Nederland is een paar geleden 
door Europa veroordeeld omdat ze de 
IJzeren Rijn zouden moeten laten aan-
leggen. Maar Nederland rekt de tijd en 
vraagt onderzoek na onderzoek, terwijl 
niemand er die IJzeren Rijn wilt, omwille 
van de belangen van de Rotterdamse 
haven. Een bijkomend argument is nu 
ook het feit dat die spoorlijn belangrijke 
natuurdomeinen zou doorkruisen…”

Geen Grens!
Ger Essers is ook één van de drijvende 
krachten achter de Stichting Geen Grens: 
“Over een grens moet je om te beginnen 
goeie bruggen bouwen. Maar je kunt een 
grens ook bekijken als een didactisch 
element: ze kan verrijkend zijn, al is het 
maar op vlak van taal en communicatie.

Naar aanleiding van de overstromingen 
vorige zomer, hebben we ons afgevraagd
of er een waarschuwingssysteem bij 
hevige regens en/of overstromingsgevaar 
bestaat tussen Duitsland, Wallonië,
Vlaanderen en Nederland. Dat was en is 
blijkbaar niet het geval. 

Nu is er wel een akkoord tussen Neder-
landse en Waalse overheden. Het heeft 
weinig zin om Euregionaal topoverleg te 
organiseren als de uitvoerende mensen 
op het terrein hun collega’s in de andere 
landen niet kennen en meteen kunnen 
bereiken.” 

Verder ijvert Ger Essers ook voor gelijke 
politieke rechten voor EU-burgers. “Als 
ik bijvoorbeeld naar Maasmechelen zou 
verhuizen, dan mag ik onmiddellijk stem-
men bij de gemeenteraadsverkiezingen, 
maar niet bij Vlaamse of federale verkiez-
ingen. Ik hou wel m’n kiesrecht voor de 
Nederlandse Tweede Kamer. Vanuit het 
beginsel ‘no taxation without representa-
tion’ zou ik ervoor pleiten dat je ook zou 
kunnen kiezen voor het nationale parle-
ment in het land waar je belast wordt. Bi-
jvoorbeeld na 5 jaar wonen. Mogelijk heb 
je dan in twee landen kiesrecht.”

Meer artikelen van Ger Essers?
www.grensoverschrijdendwerken.nl 
www.anv.nl 
www.geengrens.EU
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#Onderzoek
Prof dr. John-Paul Bogers doet onderzoek naar een nieuwe 
methode om uitgezaaide alvleesklierkanker te lijf te gaan 
met hitte.

              Tekst Paul Geraedts

Van huis uit is John-Paul Bogers 
(57) arts, patholoog, celbioloog 
én hoogleraar. Aan het begin van 
zijn medische carrière overleed 
zijn moeder aan alvleeskanker. 
Deze droevige gebeurtenis heeft 
er mede toe geleid dat de in 
Nederland geboren medicus 
met een compagnon ElmediX 
oprichtte: een medische start-up 
die het gebruik van hittetherapie 
onderzoekt om kankercellen te 
vernietigen.

“Het idee is eigenlijk heel simpel” 
zo legt Bogers uit. “Iedere 
menselijke cel heeft een 
maximale temperatuur waarbij 
deze kan overleven. Deze ligt 
op ongeveer 42 graden, daarna 
sterft de cel af. Kankercellen zijn - 
omdat het ook lichaamscellen zijn 
- hierop geen uitzondering. Wat 
wel bijzonder is aan deze cellen, 
is dat zij zich veel sneller delen, 

waarbij meer warmte vrijkomt. Een 
kankercel start dus op  een iets 
hogere temperatuur.”

Met dit gegeven in het achterhoofd 
is het idee van de hittetherapie 
ontstaan. Bogers: “Door het menselijk
lichaam langere tijd zo dicht mogelijk
in de buurt van die kritieke grens 
van 41,5-42 graden te krijgen, trek 
je die warmere kankercellen als 
het ware eerder over de drempel, 
waarbij deze uiteindelijk afsterven. 
Het is eigenlijk geen kwestie van 
óf de behandeling aanslaat: het is 
een natuurkundige wet die de cellen 
doet afsterven.”

Persoonlijke reden
Het onderzoek van Bogers en zijn 
team kan in principe op iedere 
kankersoort toegepast. Echter focust
het zich voor nu vooral op het 
verminderen van een uitgezaaide 
alvleesklierkanker.  Dat heeft een

persoonlijke reden. “In 1993
overleed mijn moeder aan 
alvleesklierkanker, ze was toen 
57 jaar. Tussen de diagnose en 
het overlijden zaten slechts acht á 
negen maanden.” In Nederland 
krijgen  ieder jaar zo’n 3.000 
mensen de diagnose alvleesklier-
kanker, in België gaat het om een 
kleine 2.200 mensen. De ziekte 
komt ongeveer even frequent 
voor bij mannen als bij vrouwen. 
Alvleesklierkanker blijkt een 
lastige kankersoort, zo legt 
Bogers uit.  “In de bijna dertig 
jaar sinds mijn moeder overleed 
is er voor veel kankersoorten veel 
veranderd. Zowel qua 
levensverwachting, als kwaliteit 
van leven en genezingskansen. 
Maar niet voor alvleesklierkanker.
Dit blijkt nog altijd een van de 
meest lastige kankersoorten. Het 
is een uitdaging om daar iets voor 
te vinden.”
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Geen nieuwe behandelmethode
“Het idee om hitte te gebruiken om 
tumoren te lijf te gaan, is niet nieuw. 
Het is wel zo dat er nog maar weinig 
gericht onderzoek naar gedaan 
wordt. In het Erasmus MC in 
Rotterdam doen ze het bijvoor-
beeld wel door tumoren vlak voor 
bestraling lokaal te verwarmen.
Zo wordt deze ontvankelijker voor 
bestraling of chemo. Het lastige van 
tumoren van de alvleesklier is dat 
ze in een soort cocon zitten. Deze is 
doorgaans moeilijk te bereiken voor 
chemotherapie. Warmte kan de cocon 
wat openzetten, waardoor de chemo 
er beter aan geraakt en er minder van 
nodig is. Met een paar behandelingen 
hopen we zo zowel de levensverwa-
chting en de levenskwaliteit van 
patiënten te verlengen, want warmte 
laat geen toxische resten achter.” 
De methode van ElmediX werkt 
ongeveer als volgt. “In een speciaal 
voor het doel ontwikkelde kast on-
dergaan patiënten onder volledige 
narcose tot zes uur lang de behandeling.
Hierbij wordt de lichaamstemperatuur
constant op precies 41,5 graden 
gehouden. Dat kan heel nauwkeurig, 
omdat het apparaat voortdurend de 
temperatuur van het lichaam meet en 
hierop inspeelt door te koelen of te 
verwarmen. Die temperatuur komt vrij 
nauw. Ligt deze lager, dan is het effect
geringer. Een hogere temperatuur
wordt al gauw gevaarlijk voor de 
patiënt.” 

“Tijdens de behandeling worden de 
patiënten voortdurend gemonitord middels 
een speciaal door ons ontwikkelde sensor. 
Ook krijgen ze vocht en eventueel chemo
therapie toegediend. De sensor meet de 
temperatuur van de lever, de warmste plek 
in een lichaam. Deze gepatenteerde sensor
kan slechts eenmalig gebruikt worden. 
In combinatie met de toestellen voor de 
hittetherapie is dat waar ElmediX uitein-
delijk winst op wil gaan maken. Maar voor 
we zover zijn, zal dat nog wel even duren.” 

Veelbelovende resultaten
Het onderzoek van Bogers en zijn team 
levert in ieder geval veelbelovende resul-
taten op. “We zitten nu nog in fase 1 van het 
onderzoek, waarbij we moeten bewijzen dat 
de therapie veilig is. De afgelopen periode
werden reeds drie patienten behandeld, 
de komende maanden ondergaan in het 
Universitair Ziekenhuis in Antwerpen nog 
een aantal patiënten de behandeling. Hier-
bij proberen we onder andere te bepalen
wat de maximale warmte-dosis is. Uit de 
huidige, voorlopige resultaten lijkt het erop 
dat dit minimaal twee, en maximaal zes 
uur is. ”Als de resultaten van fase 1 er eind 
dit jaar zijn, zullen in fase 2 nog eens 200 
patiënten nodig zijn voor verder onderzoek.
Die hoopt Bogers te vinden in tien zeer 
gespecialiseerde ziekenhuizen, waaronder 
mogelijk het Antoni van Leeuwenhoek
in Amsterdam, Erasmus MC in 
Rotterdam en enkele ziekenhuizen in de 
VS, Singapore en Duitsland. Gesprekken 
met sommige van deze centra zijn al in 
een vergevorderd stadium.

Deelnemers en financiering gezocht
“Omdat het om een experimentele 
behandeling gaat, blijkt het lastig om 
voldoende patiënten te vinden die 
mee willen werken. Mochten mensen 
met alvleeskanker mee willen werken 
aan het onderzoek, dan kunnen zij via 
hun behandelaar met het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen contact opne-
men. Prof. dr. Marc Peeters of prof.dr. 
Dirk Ysebaert,  Dienst oncologie, zijn hier 
de aangewezen contactpersonen voor.” 
Daarnaast is financiering ook nodig om 
het onderzoek voort te zetten, vertelt 
Bogers. “Medisch onderzoek is altijd duur, 
en ons idee is daar geen uitzondering op.
De schatting is dat het volledige onder-
zoek tot aan de goedkeuring tot de markt 
zo’n veertig miljoen euro gaat kosten. 
Enkele weken geleden hebben we weer 
4 miljoen euro opgehaald bij vermogende
Belgen (naast de 6 miljoen euro die we 
daarvoor reeds opgehaald hadden). Deze 
investeerders doen graag iets goeds,
maar investeren ook graag in een veel-
belovende start-up. In ruil voor hun 
bijdrage, denk aan enkele ton-
nen tot een miljoen euro, krij-
gen ze aandelen in ElmediX. 
Extra investeerders zijn nog zeer 
welkom en daarnaast proberen we ook 
(overheids)fondsen te benaderen.”
De verwachting is dat het nog wel even 
gaat duren voordat het geld van de 
investeerders rendement gaat opleveren.
“De komende drie jaar zal ElmediX alleen 
nog maar verlies draaien. Het onderzoek 
kost per patiënt zo’n 50 tot 100.000 euro.

Iedere menselijke cel heeft een maximale temperatuur 
waarbij deze kan overleven. Deze ligt op ongeveer 42 
graden, daarna sterft de cel af.

Als alles zo verloopt als we hopen, wordt 2025 het jaar waarin ElmediX zijn winstgevend-
heid kan bewijzen. Zowel op regionaal, nationaal en internationaal vlak is er in ieder geval 
grote interesse in onze methode, de mogelijke opbrengsten zijn immers financieel maar 
ook medisch enorm.” 

Ook voor andere kankersoorten
Terwijl het onderzoek nu de focus legt op alvleesklierkanker, is de methode ook te ge-
bruiken voor andere kankersoorten. Bogers: “Denk hierbij aan uitbehandelde melanomen 
of darmkanker. Het is een methode die -zeker vergeleken met gangbare behandelingen- 
weinig tot geen bijwerkingen veroorzaakt. Integendeel eigenlijk, patiënten geven aan dat 
ze zich, na een paar dagen vermoeidheid, beter voelen.” 

“Het doel van de behandeling ligt nu vooral op het verlengen van de levensverwachting 
van patiënten met alvleesklierkanker. Deze is doorgaans slecht te noemen. Genezend 
werkt de therapie nu echter nog niet, ik zie het meer zo: dat een patiënt om de drie tot 
zes maanden naar het ziekenhuis gaat om een hittebehandeling te ondergaan. Ik hoop 
dat zo op de lange termijn alvleesklierkanker - en andere kankersoorten - hopelijk een 
chronische ziekte kan worden.

Als de resultaten van fase 1 er eind dit jaar zijn, zullen 
in fase 2 nog eens 200 patiënten nodig zijn voor verder 
onderzoek.

ElmediX is momenteel hard op 
zoek naar nieuwe deelnemers
aan het onderzoek. 

Geïnteresseerden kunnen via hun 
behandelaar contact opnemen  met  het 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen,
via prof. dr. Marc Peeters of 
prof. dr. Dirk Ysebaert van 
de dienst oncologie, telefoonnummer
+32 3 821 32 50. 

Ook investeerders zijn meer 
dan welkom, zij kunnen
voor meer informatie of contact
gegevens terecht op de website:
 www.elmedix.com. 
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Ondernemen
Met zijn in 2017 opgerichte bedrijf Finventory faciliteert Frank Husken een 
leningenplatform gebaseerd op de actuele voorraden van bedrijven. Sinds 
oprichting heeft Finventory aan beide kanten van de grens voet aan de grond 
gekregen, en een Europese uitbreiding staat in de planning. Voor Frank Husken 
is het eigenlijk niet meer dan logisch dat hij zowel in Nederland als België 
actief is. De in Maastricht geboren Husken is getrouwd met een Vlaamse en 
had jarenlang Vlaamse banken als opdrachtgever bij zijn vorige bedrijf. En ook 
met Finventory bestormt Husken beide markten. 
                Tekst Paul Geraedts 
Geofysica & Economie
Minder logisch is zijn loopbaan: 
Husken komt namelijk uit een 
volledig andere omgeving. “Ik kom 
oorspronkelijk uit de natuurkunde/
geofysica, maar ben min of meer 
per ongeluk in de financiële
wereld terechtgekomen. In de 
jaren negentig hield ik me bezig
met risicomanagement en kwam 
ik steeds meer in aanraking met 
de economie. Omdat ik hier 
niets van wist, ben ik uiteindelijk
economie gaan studeren.” Zijn 
switch naar de financiële wereld 
beviel hem wel. “Ik vind het een 
heel interessante en fascinerende
wereld. En het is natuurlijk een 
verschil in dynamiek. Als je met 
geofysica bezig bent, hou je je 
toch vooral met data, research, 
cijfers en modellen bezig. En 
binnen het werk voor een bank 
kom je meer in aanraking met 
klanten. Het sociale aspect van 
het klantcontact spreekt me erg 

aan. Tijdens corona merkte ik dat 
nog eens extra. Dus dat is zeker 
een reden waarom ik graag in de 
financiële wereld werk. Met Fin-
ventory komt dat allemaal samen: 
doordat er meerdere partijen 
betrokken zijn bij een deal, heb je 
veel contact met elkaar. 

Voorraad vormt de basis 
Met Finventory beantwoordt 
Husken op een zeer eigentijdse
wijze -actueel, digitaal en veilig- 
een vraagstuk dat  bij veel
ondernemers speelt. Husken: 
“Bedrijven met wisselende stock 
en voorraad die een lening bij 
een bank af willen sluiten, zullen 
vaak hun voorraad als onderpand
willen gebruiken. Maar deze voor-
raad wisselt natuurlijk nogal eens, 
door verkoop of door andere
variabelen. Door de opkomst 
van e-commerce wordt voorraad 
steeds belangrijker als onder-
pand.” 

Om in kaart te brengen 
wat deze voorraad - en 
dus het te lenen bedrag
- inhoudt, is Finventory in het 
leven geroepen. Husken: “Kijk, 
een bank wil graag een lening
afsluiten, daar verdienen ze im-
mers aan. Maar daar moet wel wat 
tegenover staan. En voorraad is 
een goed onderpand, maar ieder
bedrijf heeft een ander soort voor-
raad. Bij bol.com ligt alles in het 
magazijn, maar een fabrikant van 
barbecues zal een eenzijdiger
aanbod hebben. Het was tot voor 
kort heel lastig om digitaal en 
automatisch in kaart te brengen 
wat precies de voorraden waren.” 

Dialoog & actuele informatie
“En dat is precies het gat waar 
Finventory in springt. Door zorg-
vuldig, snel, actueel en veilig de 
voorraad in kaart te brengen, kan 
er een goede dialoog ontstaan 
tussen de bedrijven en de banken
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“Finventory werkt hiervoor met de data 
van de bedrijven zelf. Wij controleren 
dit en wanneer de gegevens betrouw-
baar zijn, zorgen we ervoor dat de data 
bij de banken terecht komt. De klant blijft 
overigens altijd controle over de data 
houden. Dit gaat allemaal automatisch 
via de cloud.” Met al die data-overdracht 
moet je natuurlijk wel goed rekening 
houden met de beveiliging daarvan. Vanaf
dag één- in 2017- had ik twee mensen 
in dienst: een IT-deskundige voor de op-
bouw van het systeem en iemand die zich 
bezighield met het veilig houden van alle 
data. Vanaf het begin hebben we gezegd 
dat alles zo veilig mogelijk moet zijn, en 
we zijn volledig ISO-gecertificeerd. En 
dat moet ook wel: want als je met banken 
werkt, maak je geen enkele kans als je 
beveiliging niet op orde is.” 

Uitbreiding naar andere landen
Finventory is tijdens zijn bestaan gegroeid
en werkt met zowel Belgische en Neder-
landse klanten. Maar er zit meer in het 
vat voor dit platform. Husken: “We gaan 
binnenkort uitbreiden naar Duitsland, 
en ook het Verenigd Koninkrijk, de 
Scandinavische landen en Frankrijk zitten
in de koker.” Waarom juist daar? 
“Duitsland heeft een vrij grote markt in het 
financieren met voorraad als onderpand. 
In de noordelijke landen en het Verenigd 
Koninkrijk is men gewend om met externe
platforms te werken. Men heeft daar een 
open houding naar derden. Frankrijk is 
een logische keuze, omdat we al in België
 actief zijn, en dus ook de Franse taal 

die een lening moeten verschaffen. Door 
een zo compleet mogelijk beeld van de 
voorraad weet iedereen goed waar die 
aan toe is. Wij zagen een toegenomen 
vraag naar bedrijven die hun voorraad 
wilden gebruiken voor financiering, en 
zo is Finventory tot stand gekomen.” De 
oplossing is verassend simpel, zo legt 
Husken uit. “Als je rechtstreeks de actuele
voorraadinformatie kan opvragen en hier 
andere factoren bij kunt rekenen, dan krijg
je een goed beeld van welk bedrag er 
geleend kan worden. Bijvoorbeeld: een 
ijsjesfabrikant zal in januari misschien een 
veel lagere voorraad ijsjes of ingrediënten
voor ijsjes nodig hebben, waardoor
 deze ook minder hoeft te lenen. Door dat 
goed in kaart te brengen, los je problemen
op voor bedrijven waarvoor voorraad
belangrijk en speciaal is.”

Coronacrisis heeft goed uitgepakt
Een groot gedeelte van het bestaan van 
de Finventory werd gekenmerkt door de 
coronacrisis. Terwijl veel bedrijven het lastig 
hadden, legde de coronacrisis Finventory
geen windeieren. Husken: “Door de 
coronacrisis is voorraad nóg belangrijker 
geworden als onderpand voor een lening.
Eigenlijk is de coronacrisis heel goed 
geweest voor onze bedrijven.” “Voor de 
coronacrisis was de omzet van een bedrijf
vrij stabiel. De omzet van de ene maand 
was gelijk aan de omzet van de andere 
maand. Enerzijds was er veel minder 
behoefte aan een systeem dat constant 
in kaart bracht wat de voorraad precies 
is. Maar door de coronacrisis veranderde 

‘Ik noem Finventory wel eens: de ‘Fitbit voor bedrijven’

dat snel, en wilden banken juist graag 
weten wat de inventaris van een bedrijf
precies was. Anderzijds verliep bijna al 
onze communicatie ook digitaal, dus 
waar voorheen bedrijven vaak nog eerst 
een kennismaking op locatie wilden, kon 
dit nu via digitale weg gedaan worden.”

‘Fitbit voor bedrijven’
Het concept van Finventory - actueel en 
snel in kaart brengen van voorraad - heeft 
wel wat weg van een bedrijf in een volledig
 andere branche, aldus Husken. “Met een 
digitaal polshorloge van Fitbit kun je alles 
bijhouden over jezelf. Hoeveel stappen 
je aflegt, hoe lang en hoe goed je slaapt, 
en hoeveel lichaamsbeweging je krijgt. 
Kortom: hoe fit je bent. Ik noem Finventory
daarom soms ook wel eens: de ‘Fitbit 
voor bedrijven’. Aan de actuele stand van 
de voorraad kun je veel aflezen, eigenlijk 
hoe ‘fit’ een bedrijf is voor een lening.” 

Frank Husken 
“Door de coronacrisis
is voorraad nóg 
belangrijker geworden
als onderpand voor
een lening”

Opnieuw overname Solvari

De Nederlandse marktplaats Solvari biedt 

via haar platform vakmannen aan in de hele

 Benelux. Het bedrijf is aan zijn vierde overname

in 14 maanden toe nu het zijn Belgische 

concurrenten Casius en Twizzi overneemt.

Na 22 jaar is de gefragmenteerde markt van 

digitale klusplatformen in de (ver)bouwsector 

rijp voor consolidatie. De Belgische platformen

 Casius en Twizzi worden overgenomen door 

het Nederlandse Solvari. Hoeveel Solvari 

precies voor de twee bedrijven neertelt, is 

niet meegedeeld. Het is de vierde overname 

in 14 maanden tijd. Sinds 2018 heeft het 

Amsterdamse Vortex Capital Partners een 

meerderheidsbelang in Solvari. Eerder nam 

Solvari het eveneens Belgische klusnetwerk 

Buldit over, Power Leaf Group en Offrea. 

Solvari telt zo’n 80 mensen en brengt dagelijks

naar eigen zeggen ruim 3.000 consumenten 

in contact met een vakman in Nederland en 

België. In totaal realiseren 500.000 consu-

menten per jaar hun verbouwproject via het 

platform. Aan aanbiederskant zijn ongeveer 

5.000 vakmensen en -bedrijven aangesloten.

Tijd.be

Tasties uit BE & Compass uit NL 

Het Belgische Tasties heeft een grote inter-

nationale deal gesloten met het beursgen-

oteerde Compass Group (CPG, LON). Een 

van de grootste food services bedrijven ter 

wereld gaat de komende drie jaar maar liefst 

vierhonderd slimme koelkasten op basis van 

RFID-technologie in de Benelux plaatsen. 

Daarmee rolt Compass Group na de Ve-

renigde Staten nu ook onbemande bedrijfs-

restaurants in Europa verder uit. Het interna-

tionale contract laat de jonge onderneming 

toe verder te groeien op de kantoormarkt, 

maar geeft Tasties ook de kans om nieuwe 

markten zoals woonzorgcentra, hotels en 

moderne woonwijken aan te boren met de 

slimme catering. Hoewel de coronapand-

emie oorspronkelijk een doorn in het oog 

leek voor de jonge Belgische onderneming, 

staan alle lichten vandaag op groen. Sinds 

de grote heropening van de kantoren staat 

de telefoon er roodgloeiend. Bedrijven die 

door het quasi volledige telewerken eerst 

de boot afhielden, kiezen massaal voor de 

slimme koelkasten. Onder meer Provin-

cie Antwerpen, Xior, SD Worx, Dematic en 

Loyens & Loeff rustten hun bedrijfskantines 

uit met de slimme koelkasten van Tasties. 

Persberichten.com

spreken.” Als Nederbelg met een internatio-
naal bedrijf kent Husken zijn pappenheimers 
aan beide kanten van de grens. Met clichés 
heeft hij echter weinig op.  

“Ik zie de verschillen, maar denk dat daar 
ook waarde uit te halen valt. In België duren
beslissingen van -bijvoorbeeld banken- wel 
eens langer, maar worden die vervolgens 
niet teruggedraaid. 

In Nederland is dat wel eens anders. Maar 
eigenlijk worden die verschillen alleen maar 
kleiner. Zeker als je werkt met mensen die 
over de grens heen kijken. En om mee te 
draaien als bedrijf is dat onvermijdelijk.

Finventory is een FinTech bedrijf en brengt 
voorraden van bedrijven in kaart:

www.finventory21.com. 

Het bedrijf heeft vestigingen in 

Herentals (B) en Oud-Gastel (NL)
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21 Russiche spionnen het land 
uitgezet

De federale regering zet 21 Russische 
diplomaten het land uit. Dat heeft minister 
van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès 
(MR) dinsdag aangekondigd in de Kamer.
Nederland gaat er zeventien Russische
uitzetten, meldt de Nederlandse 
minister van Buitenlandse Zaken Wopke 
Hoekstra. Het gaat om diplomaten bij de 
Russische ambassade in Brussel en bij 
het consulaat van Rusland in Antwerpen.
De Russen worden ervan verdacht 
betrokken te zijn bij spionageactiviteiten 
in ons land. Die blijven volgens Wilmès 
wel open. Ze hebben twee weken de tijd 
om het grondgebied te verlaten. Het is het 
kernkabinet, met daarin de belangrijkste
federale ministers, dat de beslissing heeft 
genomen. Het gaat niét om een sanctie 
ten gevolge van de Russische invasie 
in Oekraïne, verduidelijkte de MR-vice-
premier. “Dit is louter en alleen gelieerd 
aan onze nationale veiligheid. De diplo-
matieke kanalen blijven open en de Ru-
sissche ambassade kan haar activite-
iten verder zetten”, zei ze in de Kamer. 
Ook de Nederlandse regering nam het 
besluit omdat de groep een bedreiging
voor de nationale veiligheid vormt. 
Dat zegt de christendemocratische
vicepremier Hoekstra. De Russische 
ambassadeur is dinsdag ontboden 
en geïnformeerd over de beslissing. 

HLN.be ANP/Belga

Irritatie bij Christian Van Thillo 

Het zit Christian Van Thillo enorm dwars 
dat de sterke groei van zijn mediabedrijf
DPG Media gekoppeld wordt aan het 
dossier van de Belgische postsubsidies. 
Van Thillo, tot 2020 ceo van DPG Me-
dia, nu uitvoerend voorzitter, stelt dat het 
bedrijf “weinig baat” heeft bij de deal met 
BPost, omdat “de enorme Bpost-subsi-
dies zeer inefficiënt aangewend worden”. 
Zijn kritiek richt zich op de websites van 
het Belgische onderzoeksplatform 
Apache en Businessam, maar het “irriteert
me enorm dat we alsmaar vaker met 
deze verwijten geconfronteerd worden”. 
“In Nederland beweren sommige 
journalisten dat we Nederlandse uitgevers 
hebben kunnen opkopen dankzij de post-
subsidies. Voor hen is het een vaststaand 
gegeven dat DPG Media  zijn  succes 
deels te danken heeft aan subsidies
gewoon omdat ze dat gelezen hebben op 
sommige Belgische websites.” Ook Villa-
media heeft diverse artikelen online staan 
over subsidies die DPG Media ontvangt 
en de diverse overnames in Nederland. 
Zo heeft de Belgische politieke partij 
N-VA vorig jaar mei een wetsvoorstel 
ingediend dat ervoor moet zorgen dat de 
subsidie voor de zogenoemde ‘bedeling’ 
van kranten en tijdschriften in België af-
geschaft wordt. Volgens N-VA leidt hij 
tevens tot oneerlijke concurrentie in het 
medialandschap.

Villamedia.nl

BeNeLux bestaat nog

Het klinkt als iets van vroeger, 
maar het samenwerkingsver-
band tussen België, Nederland en 
Luxemburg bestaat nog steeds. 
Wat hebben we nog aan een organisatie
die in alles lijkt te zijn inge-
haald door de Europese Unie? 
‘Opheffen die hap,’ riepen Haagse politici
over de Benelux toen een kritisch rapport
in 2012 stelde dat de samenwerking
in praktische zin weinig toevoegt. Wat 
hebben we nog aan een organisa-
tie die in alles lijkt te zijn ingehaald 
door de Europese Unie? Ondertussen
zijn er nog steeds om de zoveel 
maanden Benelux-toppen van de drie 
regeringsleiders. Er is zelfs een Benelux
parlement en een eigen gerechtshof.
Als de Benelux niet ouder was dan de 
Europese Unie, zou je denken dat het 
een kopie is in het klein. In werkelijk
heid is het andersom: de Europese Unie 
is een kopie van de Benelux in het groot. 
En waar het bij de EU al een probleem 
is om de kiezers uit te leggen wat al die 
ambtenaren en parlementsleden in hun 
naam de hele dag doen, zullen maar 
weinig mensen in de Lage Landen weten 
dat er nóg een Europese organisatie is...

VN.nl
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Trouwen of partnerschap

Wilt u als Nederlander trouwen of een 
geregistreerd partnerschap aangaan in 
België? Denk dan aan de extra voor-
waarden en de documenten die u nodig 
heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u 
verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte 
of geregistreerd partnerschapsakte in te 
schrijven in de Basisregistratie Personen 
(BRP). Wilt u trouwen of een geregistreerd 
partnerschap sluiten in het buitenland? Ga 
dan na of dit mag volgens de regels van 
het land. Dit doet u bij de buitenlandse 
instantie waar u trouwt of een partner-
schap sluit. De Belgische burgerlijke stand 
vraagt bij het sluiten van een huwelijk 
van een niet-Belg om een verklaring van 
wetgeving (verklaring van gewoonterecht/
certificat de coûtume) van het land van 
herkomst. De ambtenaar van de burgerlijke 
stand kan u ook vragen om een verklaring 
van burgerlijke staat om aan te tonen dat 
u ongehuwd bent. Indien uw laatste woon
plaats in Nederland was, wordt de verklaring
afgegeven door één van de RNI-gemeent-
en (Registratie Niet-Ingezetenen). De 
ambassade is niet bevoegd een verklar-
ing van burgerlijke staat te verstrekken..

Nederlandwereldwijd.nl/Rijksoverheid

Rijbewijs uit Nederland 
omwisselen voor Belgisch

Woont u in België en is uw Nederlandse
rijbewijs (bijna) verlopen? Dan kunt 
u uw rijbewijs niet meer verlengen. U 
kunt alleen uw Nederlandse rijbewijs 
omwisselen voor een Belgisch rijbewijs 
bij de gemeente waar u woont. U hoeft 
niet opnieuw rijexamen te doen. De 
FOD Mobiliteit en Vervoer (informatie in 
het Nederlands, Engels en Frans) kan u 
vertellen of uw omgewisselde rijbewijs
geldig is en of u deze kunt omruilen voor 
een Belgisch rijbewijs. Kan dat niet? 
Dan moet u opnieuw rijexamen doen. 
Is uw Nederlandse rijbewijs al verlopen, 
kwijt of gestolen? Dan heeft u voor het 
aanvragen van een Belgisch rijbewijs 
een echtheidsverklaring van de RDW 
nodig. Hierin staat of u met een rijbewijs 
geregistreerd staat in het rijbewijsregister. 
Op de website van de RDW leest u hoe 
u een echtheidsverklaring aanvraagt. Dit 
kost geld. Na uw betaling ontvangt u de 
echtheidsverklaring via de post op uw 
adres. De verklaring is in het Engels. 
U hoeft het niet te laten vertalen. 
Let op: Uw Belgische rijbewijs is 
misschien langer of korter geldig dan uw 
Nederlandse rijbewijs.

Nederlandwereldwijd.nl/Rijksoverheid

Sancties Rusland

Een fooi!’, noemt SP-kamerlid Van Dijk de 
6 miljoen euro aan Russische tegoeden 
die in Nederland tot nu toe zijn bevroren
in het kader van de internationale sancties.
Het bedrag staat in schril contrast met de 
10 miljard die België reeds blokkeerde. 
Minister Kaag van Financiën maakte het 
bedrag afgelopen maandag in Tweede 
Kamer bekend. Het leidde bij diverse
Kamerleden tot frustratie. Het gaat 
hier toch voor een belangrijk deel om 
miljardairs, was het heersende gevoel. 
De bevroren gelden staan op rekeningen 
van vermogensbeheerders, banken en 
pensioenfondsen en zijn van schatrijke 
Russische personen en bedrijven die 
op de sanctielijst van de Europese Unie 
staan. Expert Yvo Amar, advocaat op 
het gebied van sanctierecht en export-
controle bij BenninkAmar advocaten in 
Amsterdam:  “Mij viel het ook op. 
België heeft wel heel veel geblokkeerd en 
Nederland wel heel weinig. Er zijn een 
paar redenen voor. Er zit een verschil in 
het type financiële instantie. In Nederland 
betreft het voornamelijk trustkantoren en 
in België gaat het vooral om banken.” 
“In principe moeten alle landen van de 
Europese Unie de sancties op dezelfde 
manier interpreteren. Maar het kan best 
dat daar in de praktijk verschillen tussen 
zitten.”

Eenvandaag.avrotros.nl
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Macht Openbaar Ministerie

De twee toplui van PostNL in België
moeten twee weken langer in de 
cel blijven. Ze werden vorige week 
maandag opgepakt, in het raam van 
een gerechtelijk onderzoek naar 
sociale wanpraktijken bij het pakjesbedrijf
en aangehouden op verdenking van 
onder meer mensenhandel en het leiden 
van een criminele organisatie. De actie 
van het Belgische gerecht stuitte op veel 
onbegrip bij de top van het Nederlandse
beursgenoteerde bedrijf, dat het had 
over niet-onderbouwde beschuldigingen, 
willekeur en intimidatie. De raadkamer in 
Mechelen besliste vrijdag de twee vrij te 
laten. Maar omdat het arbeidsauditoraat 
pas maandag zou beslissen of het tegen 
de beslissing van de raadkamer in beroep 
zou gaan, moesten de CEO - een Belg - en 
de operations manager - een Nederland-
er - het weekend in de cel doorbrengen.
Deze vorm van vrijheidsberoving vooraf-
gaand aan een gerechtelijke veroordeling
is een verregaande maatregel waarnaar 
zuinig gegrepen moet worden. In België 
maakt het gerecht er echter vaak gebruik
van, om te voorkomen dat bewijzen worden 
verdonkeremaand, om te vermijden
 dat de verdachte op de vlucht slaat of 
wanneer hij als gevaarlijk wordt beschou-
wd. Maar de voorlopige hechtenis wordt 
ook wel ‘oneigenlijk’ gebruikt, als een 
drukkingsmiddel.

Tijd.be

PostNL & Belgische justitie: 
hard tegen hard

“PostNL reageert woedend op de aan-
houdingen van managers van de Bel-
gische dochteronderneming. Het bedrijf 
wijst beschuldigingen van mensenhandel 
en valsheid in geschrifte van de hand. 
Vorig jaar publiceerde vakbond ABVV 
een zwartboek over de pakketbezorging 
in België: de werkdruk zou er ‘gigantisch’ 
zijn. Bij PostNL heerst woede en verbazing
 over de inval in zijn Belgische depots en 
de arrestatie van de Belgische bedrijfs- 
leiding. Woede omdat het Nederlandse 
bedrijf de werkwijze van de Belgische 
justitie ‘buitengewoon intimiderend’ vindt.
Verbazing omdat de post- en pakket
bezorger niet begrijpt wat er aan de 
hand is. ‘Wat speelt hier? Het is idioot 
wat er gebeurt’, zegt Liesbeth Kaashoek, 
directeur Pakketten en Logistiek Benelux 
van PostNL, in een toelichting. Kaas-
hoek ging woensdag de confrontatie aan 
met de justitiële autoriteiten in België. 
Zij oordeelt hard over de manier waar-
op met werknemers van PostNL wordt 
omgegaan. ‘Ze worden als criminelen 
behandeld. Zitten met drie anderen in 
een cel. En ze worden nog steeds vast-
gehouden. Wij kunnen niet met hen 
praten.’ PostNL zegt zelf ‘in het duister te 
tasten’ over waarop de verdenkingen zijn 
gebaseerd.

FD.nl

Slimste mens in Duitsland 

De Slimste Mens, de kennisquiz die in 
Nederland en Vlaanderen al jaren een 
kijkcijferhit is, gaat naar Duitsland. Dat 
heeft Erik van Looy, die het programma
sinds 2004 in België presenteert, 
bekendgemaakt in De Avondshow met
Arjen Lubach. Lubach deed zowel
mee aan de Nederlandse als aan de 
Vlaamse versie. In Nederland won 
hij, in 2012. In Vlaanderen behaalde
de cabaretier afgelopen seizoen de finale.
De presentator van de Duitse versie 
wordt acteur Hans Sigl, bekend van de 
succesvolle dramaserie Der Bergdoktor
vertelde Van Looy in De Avondshow: 
Ik vertrek morgen naar Keulen om hem 
advies te geven.” Hij meldde niet wanneer
de eerste aflevering in Duitsland te zien 
zal zijn. In Nederland trekt De Slimste 
Mens al jaren miljoenen kijkers. Hier 
wordt het spel gepresenteerd door Philip
Freriks en Maarten van Rossem. “Philip 
Freriks heeft nooit om advies gevraagd”
zei Van Looy. “Ze zijn wel eens wezen 
kijken in België, maar ze gingen volgens
mij halverwege de opnames weg.” 
Duitsland is het vierde land waar 
De Slimste Mens te zien is. Er was 
ook korte tijd een Turkse versie.

Noordhollandsdagblad.nl

Meer
#Nieuws

Hockey wil NL voorbijsteken

De Belgische Top Hockey League gaat 
de komende jaren in zee met titelsponsor
Ion. De projectontwikkelaar pompt de 
komende 3 jaar extra geld in de Belgische 
hockeycompetitie met als doel er de sterk-
ste competitie ter wereld van te maken. 
“We willen de competitie professioneler
maken en ze vaker in de media te
brengen, waardoor nog meer mensen tot 
hockey aangetrokken worden en de sport 
nog populairder wordt”, zegt Vanfleteren 
van Ion. Over de hoogte van het bedrag 
blijven ze op de vlakte, maar het zou om 
“een aanzienlijke som gaan, waardoor 
de ambitie gerealiseerd moet kunnen 
worden”. Bij de federatie moeten ze nog 
afspreken hoe het extra geld verdeeld
zal worden. “Een deel zal naar de clubs 
vloeien en een ander deel wordt gebruikt om 
projecten te realiseren”, zegt Schuermans.
Zo willen ze alle matchen in de hoogste
klasse bij de mannen streamen. De 
clubs kunnen diezelfde beelden dan 
weer gebruiken om tactischer te trainen.
De Kerpel: “Betaal de spelers meer” Red 
Lion Nicolas De Kerpel hoopt dat de spelers
zelf ook een deel van de koek zullen krijgen.
“We moeten ook een stap maken qua ver-
goeding. Niet alleen voor de profspelers, 
maar ook voor de semiprofs.” 

Sporza.be

Voetbalvluchtelingen 1914

Na het begin van de Eerste Wereldoorlog 
werd het neutrale Nederland overspoeld 
door Belgische vluchtelingen. Daar zaten 
ook goede voetballers bij, die in speciale 
elftallen speelden. Niet iedereen was 
daar even blij mee. Ongeveer één miljoen
Belgische vluchtelingen belandden in de 
beginjaren van de Eerste Wereldoorlog 
in Nederland – op een bevolking van 
6,2 miljoen. Vooral in het zuiden van het 
land was de impact gigantisch in steden 
met veel meer ontheemden dan eigen 
inwoners. Uit betrokkenheid werd overal 
geld opgehaald – ook door voetbalclubs. 
“Van verschillende plaatsen bereiken 
ons berichten van inzamelingen op de 
voetbalvelden”, meldde Het Nieuws van 
den Dag in oktober 1914, “ten behoeve 
van de arme uitgewekenen gehouden.” 
Er waren ook Belgen, die zich in hun 
nieuwe verblijfplaatsen aansloten bij 
Nederlandse clubs, zoals international 
Oscar Bossaert bij D.F.C. uit Dordrecht. 
Het Sportblad schreef in december 1914 
dat een aantal van die spelers een eigen
elftal hadden gevormd, zowel in de 
omgeving van Amsterdam als van Breda.
In het zuiden van het land gebeurde dit 
met spelers van Beerschot, Antwerp 
F.C, Standard en Uccle Sports, die een
wedstrijd planden tegen NAC. .

Sportgeschiedenis.nl

Steun Oekraine

“We zijn ontzettend geraakt door de 
enorme geefbereidheid van Nederland”, 
zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen 
van het Nederlandse Giro555. Iedereen
wil helpen, of het nu schoolklassen, 
multinationals of sportverenigingen zijn. 
Heel bijzonder om te zien.” “Onze oproep 
voor Oekraïne krijgt ook ontzettend veel 
respons”, zegt Philippe Henon van het 
consortium 12-12. “Met uitzondering van 
de tsunami van 2004 in Zuidoost-Azië, is 
Oekraïne 12-12 onze grootste fondsen 
wervingscampagne voor slachtoffers 
van een humanitaire crisis in het buiten-
land sinds 30 jaar. Ter vergelijking: voor 
de oorlog in Syrië zamelden we op een 
volledig jaar 3 miljoen euro in. Dat ver-
schil valt allicht te verklaren door de 
grotere herkenbaarheid van de slachtof-
fers van de oorlog in Oekraïne.”Een 
verklaring voor het grote verschil met 
Nederland, is dan weer moeilijker te vinden. 
“Nederland steekt er altijd bovenuit als het 
gaat om inzamelacties voor humanitaire 
crisissen”, zegt Philippe Henon. “Hoe 
dat komt? Bij mijn weten is er nooit een 
wetenschappelijke studie rond uitgevo-
erd, maar misschien wortelt het in het  
protestantisme. Die religie spoort toch 
iets meer aan tot solidariteit. Bij een oor-
log of een ramp schieten Nederlanders
altijd net iets sneller in gang en zijn ze 
ook guller dan de rest van Europa.” 

HLN.be
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#Fly
De ultieme vernedering van de zwaartekracht... 
Thijs van de Ven (43) leert Nederlanders en Belgen vliegen 
in een helikopter. Een jongensdroom die werkelijkheid werd.

Tekst Paul Geraedts

Op 29-jarige leeftijd besloot Thijs 
van de Ven om het roer om te gooien,
of eigenlijk de stuurknuppel in de 
hand te nemen. Zo ging hij van 
vastgoedbeheerder naar helikopter
piloot. In de regio Antwerpen 
instrueert hij nu aspirant-piloten 
aan beide kanten van de grens.
“Als kind was ik al geobsedeerd 
door vliegen en ik bouwde aan 
de lopende band vliegtuigjes”,
vertelt Thijs van de Ven. 
“Ik leerde rekenen door vliegtuigen
te tekenen waarbij de piloten
spreekballonnetjes hadden met
de tafeltjes van vermenigvuldiging
ordelijk opgesomd. Haalde ik een 
goed punt, dan kreeg ik soms een 
bouwpakket van mijn ouders. En 
tijdens een vliegvakantie was ik 
zo opgewonden om te vliegen 
dat ik bij aankomst direct vroeg: 
‘wanneer vertrekken we weer?’”

Jongensdromen worden waar
Maar zoals dat soms gaat met 
jongensdromen, werd de jaren-
lange passie van Thijs lange 
tijd geparkeerd, hij koos voor 
een loopbaan in het vastgoed. 
Van de Ven: “Via mijn familie 
zat ik in het vastgoed, maar het 
verlangen om piloot te 
worden bleef knagen. 
Op mijn 29ste heb ik uiteindelijk 
de knoop doorgehakt, en - nogal
rigoureus- mijn huis te koop 
gezet om mijn opleiding te 
bekostigen. Vervolgens ben ik 
naar Amerika gegaan, waar ik 
een opleiding van 10 maanden 
tot commercieel piloot volgde.”
Van de Ven slaagde glansrijk voor 
zijn opleiding, en kon zijn lang 
gekoesterde jongensdroom in 
vervulling laten gaan. “Eerst leer 
je als piloot op zicht vliegen. 

Na mijn tijd in Amerika heb ik 
vooral veel vlieguren gemaakt met 
bevriende piloten, want uiteindelijk
draait het daar bij ons allemaal 
om. Ook heb ik nog een opleiding 
gevolgd in Engeland, waar ik ook 
op instrumenten leerde vliegen, 
in plaats van alleen op zicht. 
Vervolgens ben ik heb ik in 
Schotland nog een instruc-
teursopleiding gevolgd. Nadat
het hele traject doorlopen 
was, ben ik open sollicitaties
gaan versturen en kwam ik terecht
bij Toran Heliservice, als 
instructeur en helikopterpiloot.”

‘Nederbelg’ en Europeaan
Thijs van de Ven werd geboren 
in het Brabantse Eersel, maar 
verhuisde op 10-jarige leeftijd
naar Oud-Turnhout. Sindsdien
is hij woonachtig in België, 
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“Als instructeur mag ik mijn passie over-
brengen op nieuwe piloten, en dit probeer 
ik met een goede wil en open instelling 
te doen. Zelf heb ik vaak les gehad van 
oud-militairen. Dat waren vaak zeer 
goede instructeurs, maar laten we zeggen
dat hun invoelend vermogen wat te 
wensen overliet. Dat is totaal niet reëel 
als je met klanten werkt die hard moeten
werken en veel geld betalen om hun 
droom te verwezenlijken.” 

Soepelere regelgeving in België
“Daarnaast  is het zo  dat  mijn studenten
veelal vrijwillig hun helicopter brevet 
komen halen. Het zijn vaak zakenlui die 
al een druk leven hebben. Daarom is het 
zaak om zo goed mogelijk te begeleiden 
en individuele talenten te herkennen en 
hier en daar bij te schaven. Dan werkt 
het simpelweg niet als je ze als militaire 
piloot-studenten gaat behandelen. Ik vind 
het een voorrecht om deze mensen te 
helpen om uiteindelijk zelfstandig piloot te 
worden. ”Terwijl zijn studenten van beide 
kanten van de grens afkomstig zijn, geldt 
er in België duidelijk een soepeler klimaat 
wat betreft helikoptervluchten. Van de 
Ven: “In Nederland geldt er veel strengere
regelgeving, en mag je bijvoorbeeld
niet zomaar overal landen. In België
mag dat wel, mits je toestemming 
hebt van de eigenaar van het stuk 
grond. Ook mag je in België je eigen
land gebruiken als landings- en 
opstijgplaats, zolang omwonenden
daar geen last van hebben. Daardoor is 
het hebben van een eigen privéhelikopter 

maar voelt zich naar eigen zeggen  thuis
aan beide kanten van de grens. “Als kind 
had ik wat moeite met mijn draai vinden
aangezien ik uit een nogal verbaal 
communicatieve familie kom. Uiteindelijk 
kreeg ik meer voeling voor de Vlaamse 
mentaliteit, die ik zou omschrijven als wat 
subtieler en gracieuzer. Nederlanders zijn 
toch vaker wat meer ad hoc in hun com-
municatie.”  

“Die best of both worlds vertaalt zich ook 
naar mijn manier van lesgeven. Ik zie 
mijzelf allereerst als leraar, waarbij ik 
graag focus op mens achter de leerling. 
Ik zoek voortdurend naar manieren om 
ervoor te zorgen dat mijn studenten de stof 
zo goed mogelijk tot zich moeten nemen.
Want het is natuurlijk niet niks: in één jaar 
word je op een avond per week opgeleid
tot helikopterpiloot. Dat vergt dus aardig
wat van je. Voor mij als leraar is het 
dan goed om de subtiele nuances en 
kleine verschillen in de manieren van 
communiceren tussen Nederlanders en 
Belgen in het achterhoofd te houden.”
“Ik voel me een rasechte Nederbelg, en 
ben dan ook blij dat ik beide culturen kan 
begrijpen. Maar eigenlijk voel ik me 
uiteindelijk een Europeaan: ik voel me 
volledig vrij om in een steeds meer 
internationaal verbonden wereld te 
functioneren. Naast  vliegen heb ik een 
passie voor kunst, schilderen en beeld-
houwen.”

Een moment van totale vrijheid
Terwijl de jonge Thijs van de Ven vooral 

België is soepeler qua regelgeving dan Nederland

vliegtuigjes tekende en bouwde kwam 
zijn 29-jarige evenknie uiteindelijk terecht 
in de wereld van draaiende wieken en 
staart rotors. Van de Ven: “Een helikop-
ter heeft altijd iets onwerkelijks, meer 
dan een vliegtuig. De manier waarop de 
machine van de grond gaat, het geweld 
waarmee dat gepaard gaat, is ongeëve-
naard. En dan is er dat eerste moment 
waarop je airborne bent. Dat is een 
moment van totale vrijheid dat met geen 
enkel gevoel ter wereld te vergelijken valt.

“Ik zie de helikopter dan ook graag als de 
ultieme vernedering van de zwaartekracht: 
en iedere keer dat ik opstijg voel ik dat 
weer. Het feit dat een helikopter kan 
hoveren (stilhangen in de lucht) is nog 
zo’n eigenschap waarbij je een gevoel 
krijgt van ‘dit hoort eigenlijk niet te kunnen’. 
En eigenlijk is dat gevoel hetgeen waar 
ik bij het vliegen het meest van geniet.”

Het enthousiasme en de passie spat van 
de omschrijvingen van Thijs van de Ven 
af, iets wat hij ook graag overbrengt op 
zijn studenten.

over het algemeen aantrekkelijker in België.
De meeste van mijn leerlingen zijn afkomstig
uit het zakenleven.”

Plezier- en inspectievluchten
Naast het opleiden tot helikop-
terpiloot vliegt Thijs van de Ven 
ook nog voor andere doeleinden.
“Bij Toran Heliservice kun je ook rondvluchten
boeken of een luchttaxi service.
Verder voeren we ook inspectievluchten
uit voor commerciële partijen. Al met al 
een hoop vlieguren dus, die ik dicht bij de 
plek waar ik opgroeide kan maken. Veel 
helikopterpiloten komen uiteindelijk terecht 
bij een offshore-bedrijf in het (verre) buiten-
land, maar voor mij was dat dus niet het 
geval.”

“Het instrueren is -naast mijn hoofdbaan- ook 
wat ik eigenlijk het liefst doe. Ik help mensen 
graag, en het geeft voor mij een onwijze kick 
om iemand boven zichzelf uit te zien stijgen 
en op te leiden tot helikopterpiloot. Zo geef 
ik eigenlijk mijn eigen jongensdroom keer op 

keer door aan mijn studenten.” 

Toran Heliservice is gevestigd 
in Wevelgem en is een erkend
opleidingsbedrijf voor de 
- PPL (H): private pilot licence en de
- CPL(H): commercial pilot licence
  waarmee beroepsmatig gevlogen
  mag worden. 

Naast opleiden houdt Toran
Heliservice zich ook bezig met 
rondvluchten, zakelijke vluchten
 en inspectievluchten. 

Wie een keer mee wil vliegen is van 
harte welkom, en kan boeken via 
www.toran.be
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Ondernemen 
Doorzettingsvermogen, tonnen ambitie en een sterke wil brachten
Reinoud Thijssens (15) bij zijn grote droom: twee jaar studeren aan 
Malvern College en later een succesvol ondernemer worden. De tiener, 
die twee keer geopereerd werd aan een hersentumor, is al toegelaten 
tot de prestigieuze school in Engeland, maar zoekt nog sponsors om 
zijn studie te financieren. “De zoektocht naar andere ondernemers is 
een ervaring op zichzelf”, zegt hij...
       Tekst Sandra Gasten

Reinoud woont in het groene dorp 
Laren, in Nederland, heeft een 
hardwerkende vader, een liefde-
volle moeder en een dertienjarig
zusje. Hij volgt lessen op het
Alberdingk Thijm College in het 
nabijgelegen Hilversum en zit 
in de vijfde graad. In zijn vrijetijd 
schopte hij het tot de B1-jeugd, 
de Landelijke Subtopklasse van 
het hockey, waarmee hij in de 
nationale top speelt en aan de 
hoogste wedstrijden meedoet. 
“We trainen twee keer per week 
en spelen ook wekelijks telkens 
één wedstrijd”, vertelt hij. “Maar 
dat heb ik er graag voor over. 
Al sinds ik klein ben, sport ik 
graag. Vroeger deed ik voetbal, 
maar hockey springt er voor mij 
sinds mijn achtste echt bovenuit.” 
Toch verliep Reinouds leven net 
iets anders dan bij de meeste 
kinderen. Hij beleefde al een 
lange, medische reis die een 

groot deel van zijn jeugd heeft 
bepaald, maar ook net zijn sterke, 
ambitieuze karakter vorm heeft 
gegeven. Toen hij in de eerste 
klas van de middelbare school 
zat, kwam hij plots enorm in 
gewicht aan en stopte zijn 
groei. Daarnaast staken allerlei 
vervelende klachten de kop 
op. Bijna twee jaar en veel 
onderzoeken later werd de 
oorzaak gevonden: het bleek een 
tumor te zijn die zijn hormoon-
huishouding verstoorde. “De 
tumor zorgde ervoor dat de 
aansturing van mijn organen
was ontregeld”, legt Reinoud
uit.“Zo maakten mijn bijnieren
veel te veel cortisol -het stress-
hormoon- aan. Ik verdikte en mijn 
spieren verzwakten.”

Twee zware operaties
Halverwege het derde studiejaar
- in november 2020 - werd hij voor  

de eerste keer geopereerd. “Het 
ging een half jaar goed, tot de 
tumor in september 2021 plots 
terug bleek te zijn”, vertelt hij. 
Een tweede operatie volgde, die 
gelukkig wel succesvol was. “De 
aandoening is heel uitzonderlijk
bij kinderen. Op jonge leeftijd komt 
de tumor slechts in vier tot vijf 
gevallen per jaar voor. Daardoor
is het voor artsen moeilijk om 
de juiste diagnose te stellen. 
Wetenschappelijk onderzoek
over de aandoening is er 
nog onvoldoende. Erfelijke
factoren bleken niet verant-
woordelijk te zijn. Wat wel de 
oorzaak was, is niet bekend.”
Een half jaar later gaat het gelukkig
pakken beter met Reinoud. 
Hij moet nog medicatie, zoals 
schildklierhormoontabletten en 
groeihormoon-injecties nemen 
en regelmatig een onderzoek
uitvoeren in het ziekenhuis, 
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maar de tiener kijkt vol hoop en vertrouwen
naar de toekomst. Alle ziekenhuis-
bezoeken, de operaties, de pijn, het verdriet
en de onzekerheid de laatste 3,5 jaar 
hebben hem zelfs nog sterker en ook 
ambitieuzer dan vroeger gemaakt. Dat 
hele proces heeft hem gevormd tot de 
persoon die hij nu is: een doorzetter,
een jongen die volwassener is dan zijn 
leeftijdsgenoten en iemand die goed voor 
ogen heeft wat hij wil. 

Wens ‘adopteren’
Met ondersteuning van het ziekenhuis 
is Reinoud aangemeld bij Make-A-Wish. 
Die organisatie vervult de allerliefste 
wensen van kinderen met een ernstige, 
soms zelfs levensbedreigende ziekte. 
Ze schenkt hen een Wish Journey zodat
ze zich eens op iets anders kunnen 
concentreren dan de ziekte waar ze op dat 
moment mee te maken hebben. “Eigenlijk
wilde ik een reis maken. Maar omdat dat 
vanwege corona niet mogelijk was, heb 
ik mijn wens uitgesproken om eens een 
dag lang als ondernemer door het leven
te gaan”, vertelt hij. “Achteraf denk ik dat 
die dag me zelfs meer heeft bijgebracht
dan een reis zou hebben gedaan.”
De ondernemer die Reinouds wens
mogelijk maakte,  was Robin Luijer uit
Harderwijk. De man was ooit een suc-
cesvol trader bij Optiver, een financiële
organisatie die wereldwijd handelt
in derivaten. Samen met Marnix Hoefnagel,
voormalig Optiver COO, richtte hij een
liefdadigheidsorganisatie op voor
kinderen. Luijer was zo onder de indruk 

De ouders Maarten & Chantal: “We zijn trots op zijn 
doorzettingsvermogen en op de manier waarop hij ook anderen 
enthousiast maakt voor zijn project. Het is knap hoe hij zijn netwerk 
al aan het uitbouwen is. Hij weet waar hij naartoe wil en gaat voluit
voor zijn doel, op deze jonge leeftijd en na alles wat hij heeft 
meegemaakt.”

van Reinouds droom dat hij besloot om 
diens wens te ‘adopteren’ en financieel 
mogelijk te maken. “Na mijn wensdag 
werd ik door de directrice van Make-a-
Wish ook uitgenodigd om iets te komen 
vertellen over mijn ervaringen tijdens 
het ‘Golf for wishes- event. Het was een 
geweldige dag waarop ik succesvolle 
ondernemers kon ontmoeten”, legt 
Reinoud uit. “Een fantastische ervaring!” 

Verkoop van sneakers
Reinoud voelt al van jongs af dat hij 
graag ondernemer wil worden. “Op mijn 
twaalfde richtte ik een bedrijf op: ik kocht 
mooie exclusieve sneakers uit andere 
landen die ik dan met winst doorverkocht. 
Dat was mijn manier om zakgeld bij te 
verdienen, ook al moest ik er ook al hard 
voor werken”, legt hij uit. “Op school zijn
economie en bedrijfseconomie mijn 

lievelingsvakken, al verschillen lessen 
wel van de praktijk. Wanneer ik later 
afgestudeerd ben, wil ik ondernemer 
worden in de vastgoedsector of private 
equity. Vastgoed spreekt me bijzonder 
aan omdat er zo veel vormen van vast-
goed zijn en het – net als bij de verkoop 
van schoenen – ook een vorm van handel
drijven is, alleen met grotere sommen 
geld.” Tijdens zijn dag met Make-A-Wish 
legde Reinoud al contacten. Het was 
het begin van zijn eigen ‘netwerk’ en de 
meeste ondernemers zijn zelfs vrienden 
geworden. “Zo ontmoette ik ook Hans 
Coebergh die directeur is van Cowhill 
Real Estate, een bedrijf dat zich toelegt 
op vastgoedbeheer. We hebben samen 
gebabbeld over het ondernemersleven, 
waar hard werken centraal staat. Maar 
hij verzekerde me ook dat ik voluit voor 
mijn droom moest gaan. Ik leg de lat voor 
mezelf hoog en ben bereid om hard voor 
die droom te werken.”

Internationaal Baccalaureaat 
Hoe hij dat wil gaan doen, weet hij heel 
precies: door een Internationaal Bacca-
laureaat te behalen aan het prestigieuze 
Malvern College. “Deze school behoort 
tot één van de beste kostscholen van 
Engeland. Wie daar afstudeert, kan dan 
eenvoudig naar de topuniversiteiten 
doorstromen. Heel wat internationale 
ondernemers hebben daar hun studies 
gedaan”, legt Reinoud uit. Hij kwam bij 
het college terecht via iemand uit zijn 
hockeyteam. “Zijn broer zit daar ook en 
vindt het een topschool.”

Ik ben op onderzoek gegaan en vond 
het een prima systeem dat perfect bij 
mij past: lessen die op een hoog niveau 
worden gegeven en gericht zijn op talent
ontwikkeling, de aanwezigheid van 
andere gedreven jongeren uit andere 
landen en culturen én verplichte uren 
sport. Na deze studie wil ik naar INSEAD, 
een businessschool in Fontainbleau 
(Frankrijk) waar heel wat succesvolle 
ondernemers vandaan komen.” Intussen
heeft hij alle toelatingsproeven voor 
het college succesvol afgerond.  “Die 
bestonden uit drie vormen: een beoor-
deling van mijn huidige schoolresultaten, 
een CAT4-test (cognitive ability test) die 
bekijkt wat je studiepotentieel is en een 
proef om mijn Engels te testen. Na een 
afsluitend interview met de directie kreeg 
ik het nieuws dat ik komende september 
kan starten. Ik ben toegelaten tot een 
tweejarige Internationaal Baccalaureaat. 
Maar die opleiding kost veel, namelijk 
70.000 euro per jaar. Daarom doe ik een 
oproep naar succesvolle ondernemers 
voor een financiële bijdrage zodat ik mijn 
droom kan waarmaken.” 

Wil je Reinoud Thijssens helpen? 
reinoud.thijssens@gmail.com of 
+31 6 28 69 03 01.
www.iksteunreinoud.nl

Scan de QR en u ziet op YouTube de reis 
die Reinoud al afgelegd heeft. 

Deadline is mei
Tegen het einde van mei moet Reinoud 
de nodige fondsen verzamelen. Maar in 
de tussentijd heeft hij niet stilgezeten. “Ik 
heb al via diverse kanalen succesvolle
ondernemers benaderd”, vertelt hij. 
“Bellen, mailen, contacten via LinkedIn … 
daar kruipt heel wat tijd in. Ik vraag deze 
ondernemers ook om hun netwerk aan te 
spreken. Zo bereik ik nog meer mensen. 
Binnenkort ben ik ook aanwezig op een 
ondernemersdiner van Make-A-Wish. 
Door dit hele proces leer ik ontzettend 
veel. De zoektocht is immers al een beet-
je ondernemen op zichzelf.

Make-A-Wish steunt het project,
inclusief ANBI-status.

NL48 RABO 0366 0043 44 
T.n.v. Make A Wish 
o.v.v. Steun Reinoud

Nathalie Mooren, Make-A-Wish:
“Tijdens het vervullen van zijn 
allerliefste wens heb ik Reinoud 
leren kennen als een open, 
sociale, intelligente en ambitieuze 
jongen. In alles kwam naar voren 
dat hij een geboren ondernemer 
is. Door de wens die hij in ver-
vulling wilde laten gaan – één 
dag leven als een succesvolle 
ondernemer – en hoe hij tijdens 
deze wensdag allerlei kansen 
zag en pakte om zijn netwerk uit 
te breiden, steun ik Reinoud ten 
volle in zijn droom.”

Prof. Dr. Nico Schraag:
“Al bij de eerste kennismaking
viel mij op dat Reinoud een 
slimme en sociale jongen is met 
veel energie en optimisme. Wat 
ik opvallend en typerend aan hem 
vind, zijn zijn gedrevenheid en 
resultaatgerichtheid. Al op heel 
jonge leeftijd had hij helder voor 
ogen welke richting hij op wil, 
hoe hij zijn zaken inplant en zijn 
doelen wil bereiken.”

Eric van’t Zelfde, Schooldirecteur & TV presentator “Reinoud groeide
op tussen kinderen die welgestelder zijn dan hemzelf. Hij was de 
slimste jongen van de klas. Niet alleen vanwege zijn potentieel, 
maar zeker ook na alles wat hij heeft meegemaakt, steun ik deze 
ambitieuze vent in het bijzonder bij zijn geweldige studieplannen.”
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SPA©E – The Human Quest is een 
unieke expo die de ruimtevaartliefhebbers
kinderen, families en scholen meeneemt
in een avontuurlijke wereld van de
 ruimtevaart. 

Vanaf de eerste mens in de ruimte tot 
de toekomstige missies naar Mars. 

Beleef de ruimtevaart van toen, nu en 
morgen. 

Evenementen

SPA©E
The Human Quest
Tot en met 30 Juni 2022 Antwerp Expo

Tijdens de expo zie je tientallen 
fascinerende replica’s van onder meer 
ESA (Europese ruimtevaartorganisatie), 
NASA (Verenigde Staten) en Roscosmos 
(Rusland).  

Daarnaast geven tal van historische 
documenten en anekdotes je een unieke
inkijk in het leven van astronauten. .. 

Zelf maak je onder andere de maanlanding
van dichtbij mee, kijk je binnen in de 
cockpit van Space Shuttle Atlantis en 
koppel je jouw eigen ruimtevaarttuig aan 
het International Space Station.

Een organisatie van Jürgen Ingels en Start-
ups.be I Scale-Ups.eu met de steun van 
de Vlaamse Overheid en Stad Antwerpen.
I.s.m. ESA, VITO, VRT, BELSPO, VRI, 
VERHAERT en tal van andere partners.

In 2021 was het exact 70 jaar geleden
dat het vluchtelingenverdrag in Genève
werd ondertekend. 

De expo ‘Vluchtverhalen, 1951 - 2021’ 
laat mensen zelf aan het woord die in 
die periode naar België zijn gevlucht. 

Zo zoomt de tentoonstelling op een 
menselijke manier in op de realiteit van 
het leven op de vlucht, vroeger en nu.
Deze getuigen geven samen een beeld 
van hoe het vluchtelingenbeleid in België 
na de Tweede Wereldoorlog is toegepast. 

Hun ervaringen zijn bepaald door de tijd 
waarin ze zijn gevlucht en de gebeurtenissen 
in het land van herkomst en tijdens hun tocht. 
Maar ook door het onthaal in België, dat 
doorheen de tijd verschillend was, en door 
hun persoonlijkheid en hun overtuigingen. 

In die zin geven ze samen niet alleen 
een relaas doorheen de tijd, maar ook 
een brede waaier aan perspectieven
op de ervaring van het vluchten. 

Deze persoonlijke verhalen worden steeds ge-
plaatst in hun specifieke historische context.  

www.redstarline.be
Montevideaostraat 3 2000 Antwerpen
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Vluchtverhalen
Tot en met 11 december 2022
RedStarLine Antwerpen

RedStarLine Antwerpen Foto  Bart Huysmans en Michel Wuyts 
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Antwerp Art Weekend

Sinds 2015 vindt Antwerp Art Weekend 
tijdens het Hemelvaart weekend plaats.
Meer dan 75 locaties, Art Spaces, 
galleries, Musea, Pop up locaties maar 
ook Kunst hal, Art School en Cinema tonen
kunstliefhebbers gedurende verschillende
momenten de nieuwste en mooiste 
kunstwerken, art installaties, exposities,
wandelingen, tours, Meet the Artists,
(boek)lezingen, ... en zoveel meer.

Kortom genieten voor iedere kunst-
liefhebber uit binnen- en buitenland! 

Op de website vindt u een telkens up-
to-date overzicht van de deelnemende 
galleries en organisaties en welke
activiteiten georganiseerd worden. 

Een overzicht van deelnemers
am studio Annette De Keyser Gallery
Annie Gentils Gallery Archipel 
Arteventura ArtLand Axel Vervoordt 
Gallery Ballroom Project Base-Alpha
Gallery BEHIND BARS BOOOOOKS

Kalender

Callewaert Vanlangendonck Gallery 
CAPS C A S S T L Coppejans Gal-
lery DE SINGEL De Studio de wael 15 
De Warande De Zwarte Panter
DMW Gallery Duende Art Projects
Dunden Eva Steynen Deviation(s) 
Everyday Gallery FOMU Fotomuse-
um Frans Masereel Centrum FRED & 
FERRY Galerie Transit Galerie Ver-
beeck Van Dyck Gallery FIFTY ONE 
Gallery FIFTY ONE TOO GALLERY 
GALLERY Gallery Sofie Van de Velde 
(New South) Geukens & De Vil Het Bos
IBASHO Gallery Ingrid Deuss Gallery
KETELEER GALLERY KETELEER 
| BREMDONCK Kunst Aan Zet
Kunsthal Extra City Kunst in Huis 
L’Edition Populaire Lichtekooi LLS Paleis 
M HKA Micheline Szwajcer Middelheim
museum/Kunst in de Stad MORPHO-
Nadya Kotova Gallery Newchild NICC at 
HART Otty Park Pedrami Gallery Pizza 
Gallery PLUS-ONE Gallery (New) South 
PONTI Private Art Tours ROEM ROOM-
Royal Academy of Fine Arts Antwerp

Schönfeld Projects Shoobil Gallery Sint 
Lucas Antwerpen Stellar Stieglitz19 THE 
CONSTANT NOW TICK TACK Tim Van 
Laere Gallery V-Editie valerie_traan gal-
lery Violet ZEIT Zeno X Gallery

Sinds 2014 verbindt en promoot 
Antwerp Art  de activiteiten  van  de  
levendige hedendaagse kunstscene, 
gaande van gevestigde musea en 
galeries, tot projectruimtes, een 
residentieprogramma, twee prominente 
kunstscholen, de Kunsthal en jonge 
kunstenaarsinitiatieven, door relevante 
tentoonstellingen te agenderen en 
het jaarlijkse Antwerp Art Weekend te 
organiseren.

Antwerp Art is een non-profitorganisatie 
en wordt ondersteund door haar leden en 
de Stad Antwerpen.

26 - 29 mei 2022 Antwerpen
www.antwerpartweekend.be

Koningin Elisabethwedstrijd

Als één van de meest veeleisende en ge-
mediatiseerde internationale wedstrijden 
is de Koningin Elisabethwedstrijd sinds 
zijn oprichting in 1937 een springplank 
voor uitzonderlijke violisten, pianisten, 
zangers en cellisten met een ontluikende 
internationale carrière. De Wedstrijd wil 
het raakpunt vormen tussen deze jonge 
muziektalenten van het hoogste kaliber 
en de grootste podia wereldwijd.
Een prestigieuze jury, een strikt reglement, 
een ongeëvenaarde media-aandacht, 
maar ook op een warm en enthousiast 
welkom van het hele land België en zijn 
Koninklijke Familie. Voor de finalisten is 
één van de hoogtepunten van de com-
petitie het verblijf in de Muziekkapel Kon-
ingin Elisabeth, waar ze in slechts één 
week en zonder hulp van buitenaf een 
onuitgegeven concerto instuderen.

9 mei - 4 juni 2022 Brussel
www.koninginelisabethwedstrijd.be

Unwind Festival

Een gloednieuw muzikaal verhaal in 
het groene hart van het Rivierenhof. 
Middenin de natuur schotelen we je een 
tweedaags muziekfestijn voor om duimen
vingers en oortjes van af te likken. 

Met ons OLT Rivierenhof en een 
tweede podium verstopt in het groen 
als uitvalsbasis brengen we de muz-
ikale ontdekkingsreiziger, fantastische 
muziek, Belgische craft bieren, hand-
picked natuurwijnen en Antwerpse cu-
linaire hoogstandjes samen. Gezellig
en relaxed onthaasten in de met zon 
overladen natuur. Of we klaar zijn om het 
festivalseizoen op gang te trappen? Da’s 
zeker!

Op het podium o.a.: Villagers, Gabriel Ríos
STUFF, Naima Joris, YĪN YĪN, 
Joel Culpepper, Loupe, ...

25-26 mei 2022 Rivierenhof Deurne
www.unwindfestival.be

Antwerpen proeft

De Antwerpse Waagnatie vormt het decor
voor de 14de editie van Antwerpen 
Proeft. Op hét foodfestival van België 
bieden gerenommeerde restaurants, 
jong keukentalent en gevierde tv-chefs 
hun signatuurgerechten aan voor maar 6 
of 7,5 euro.

‘Het verlengd weekend van Hemelvaart
en Antwerpen Proeft zijn altijd een 
perfecte match gebleken,’ vertelt 
organisator Claudia Engelen. ‘Wat is er 
op een vrije donderdag of brugdag leuker
dan je in ’t stad te laten verwennen 
door een uitgelezen selectie van 30 top
restaurants, helemaal live en op een 
unieke locatie? Zowel buiten als binnen 
vind je volop kleurrijke, toffe stands van 
restaurants, bars en terrassen

26-29 mei 2022  Waagnatie Antwerpen
www.proeft.be
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David DeBusseré (1979, Gent) 
www.daviddebussere.be
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#Nog meer
  leesplezier...

Meer
#Nieuws

EIB 100 mln voor DPG Media

Voor verdere digitalisering van mediaplat-
formen in België en Nederland heeft de 
Europese Investeringsbank (EIB) met 
DPG Media Group een kredietovereen-
komst gesloten voor een bedrag van 100 
miljoen euro. Deze overeenkomst kadert 
in een groot investeringstraject van DPG 
Media Group ter waarde van 244 miljoen 
euro, waarbij het bedrag aangewend zal 
worden voor de ontwikkeling van DPG’s 
digitale mediaplatformen in België en 
Nederland. Enerzijds met deze financiering
de digitale vertaling van bestaande merken
en media versneld worden, anderzijds
zal het geld aangewend worden om 
nieuwe, veilige en kwaliteitsvolle digitale 
netwerken te creëren voor adverteerders
en consumenten. Via de voorgenomen
innovaties moeten de platformen 
van DPG Media in staat zijn om 
op een hoogkwalitatieve manier
lokale content te verspreiden
en nieuwe technologieën als kunstma-
tige intelligentie te integreren. Daar-
naast is het de ambitie dat deze nieuwe 
ontwikkelingen bijdragen aan een trans-
parantere en veiligere advertentiemarkt. 
De investeringen, die doorlopen tot en met 
2023, moeten DPG Media Group helpen 
om haar competitieve, lokale positie
in het globaliserende medialandschap
te behouden. . 

Digimedia.be

Na Duitsland belangrijkste 
handelspartner Nederland 

België is en blijft als buurland 
de belangrijkste handelspartner
voor landbouwproducten van Nederland,
 na Duitsland. De afgelopen jaren is deze 
verwevenheid  alleen  maar groter  geworden
Volgens het laatste onderzoek van 
Wageningen Economic Research (WUR) 
en CBS in opdracht van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwal-
iteit, nam de Nederlandse export van 
landbouwgoederen in 2021 toe met 9,4% 
tot 104,7 mld euro en de import met 
9,9% tot 72,5 mld euro. Duitsland is met 
een binnenlandse markt van 80 miljoen 
consumenten de belangrijkste afzetmarkt 
voor de Nederlandse landbouwexport en 
met 26,3 mld euro goed voor een markt
aandeel van 25% in de totale landbouw
export. Echter, België, met ‘slechts’ 11 
miljoen inwoners, is met 12,1 mld euro 
goed voor een tweede plaats met een 
marktaandeel van 12%. Ook in absolute
cijfers behoren deze nabije markten tot 
de 5 grootste groeiers: Duitsland (+1,8 
miljard euro), België (+1,4 miljard), 
Frankrijk (+1,1 miljard), Spanje en Italië 
(beide +0,6 miljard). Deze groeicijfers 
zijn daarnaast vooral toe te schrijven 
aan producten van Nederlandse makelij. 
In totaal is België als exportmarkt voor 
de Nederlandse agrofood belangrijker
dan China, Italië en Spanje samen.

Groentennieuws.nl

Bankensector moet blijven 
evolueren 
 
Wie denkt dat BNP Paribas een louter 
Zuid-Europese bank is, en nieuw op de 
Nederlandse markt, heeft het mis. Deze 
bank – met Nederlandse roots - is al twee 
eeuwen hier actief. “We zijn misschien
wel het best bewaarde geheim van de 
Nederlandse financiële sector; daar 
wil ik graag verandering in brengen”,
aldus Geert Lippens, Vlaming van oor-
sprong en vanaf 2019 werkzaam bij BNP 
Paribas Nederland als CEO.  “Noord-
Europa is een rijke, economisch zeer 
sterke regio met landen - waaronder 
Nederland - met een triple-A-rating. Kijk 
je naar de voorspoedige economische 
ontwikkeling van deze regio, met ook 
veel industrie, internationale handel, 
grote havens, een sterke infrastructuur 
en bovendien klanten van BNP Paribas 
die hier actief zijn, dan is het logisch om 
ook hier verder te willen groeien.” Is een 
land eenmaal een groeiland, dan heeft 
de CEO ook een redelijk breed mandaat. 
Van een CEO wordt verwacht dat hij of 
zij de business in dat land analyseert en 
een groeiplan maakt voor 3 tot 5 jaar. Het 
volledige artikel is eerder verschenen in 
Bank | Wereld Online, een uitgifte van de 
Nederlandse Vereniging van Banken. 

Banken.nl

De nieuwe editie bevat maar 
liefst 64 bladzijden!

De reacties op de nieuwe layout en de 
vormgeving zijn uitermate positief. De op-
merkzame lezer heeft het ongetwijfeld al 
gezien. Sinds medio vorig jaar is het aantal 
pagina’s per editie en het aantal (nieuws)
artikelen toegenomen. En beste lezer, we 
hebben nog meer goed nieuws! Het aantal
bladzijden en inhoudelijke bijdragen groeit
naar maar liefst 64 bladzijden. Het nieuws
achter de actualiteit met verdieping,
interessante innovaties ondernemers,
nieuwigheden, exclusieve aanbiedingen
en speciale uitnodigingen. In de volgende 
editie ondermeer:
- Het verhaal achter “Het verhaal van 
   Nederland”, Interview met de producent
     en van de bekende Nederlandse TV serie
-  3D Printing van Museale Meesterwerken
-  Koningsdag viering
-  Vemogen & Beleggen
-  En nog veel meer ...
 

Nieuwe auto’s in 2022 weer 
iets duurder 

Van stadsauto tot super-SUV. Dat  een 
 dorstige  Mustang met een dikke V8 in
Nederland  duurder is dan bij de ooster
buren, snappen we heus wel. Maar 
is 56.000 euro meer (€50.909 BPM!) 
niet wat overdreven? En moet een Kia 
Picanto met een bescheiden driecilinder 
ruim 5.000 euro duurder zijn dan in België?
Die koop je om de wekelijkse bood-
schappen te doen en om je kinderen
naar school of de voetbal te brengen. 
Enkele voorbeelden:

Volkswagen Golf GTI 
Nederland: € 51.690 (BPM: €10.142)
België:       € 41.860
Duitsland:  € 38.250

BMW M3 
Nederland: €123.063 (BPM: €37.917)
België:       €  85.600
Duitsland:  €  83.500

Jaguar F-Pace SVR 
Nederland: €171.453 (BPM: €59.421)
België:       € 110.405
Duitsland:  € 108.590

Mini 3-deurs
Nederland: € 26.990 (BPM: €4.065)
België:       € 21.250
Duitsland:  € 19.700

Nieuwe auto’s in 2022 weer 
iets duurder, vervolg

Toyota Land Cruiser 
Nederland:  €101.995 (BPM: €61.784)
België:          € 53.420
Duitsland:     € 45.000

Audi RS 3 
Nederland: € 94.867 (BPM: €28.061)
België:        € 62.830
Duitsland:   € 61.500

Audi A3  
Nederland: € 36.027 (BPM: €4.202)
België:       € 27.350
Duitsland:  € 28.650

Ford Mustang 
Nederland: €104.770 (BPM: €50.909)
België:       €  48.650
Duitsland:  €  54.300

Mini John Cooper Works 
Nederland: € 47.490 (BPM: €9.693)
België:       €  34.650
Duitsland:  €  32.800

Maserati Levante Trofeo 
Nederland: € 240.506 (BPM: €75.000)
België:       € 162.300
Duitsland:  € 155.176

Autorai.nl
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NederBelg bewees niet (tijdig)

De vanaf 2004 in België wonende X 
had in het kader van zijn voormalige 
dienstbetrekking tussen 1970 en 2004 
in Nederland een ouderdoms- en een 
excedentenpensioen opgebouwd. Vanaf 
2010 ontving hij pensioenuitkeringen van 
€ 113.745 per jaar en vanaf 2015 van 
€ 114.085 per jaar. Daarnaast genoot hij 
vanuit Nederland een AOW-uitkering. De 
heffing daarover was toegewezen aan 
België. X deed in België aangifte over 
de pensioenuitkeringen, maar daarover 
werd in België na rechtelijke procedures 
geen belasting geheven. In 2015 stelde
de inspecteur dat het heffingsrecht
over de pensioenuitkeringen aan 
Nederland toekwam. De inspecteur legde 
vervolgens (navorderings)aanslagen op 
over 2010 tot en met 2017 rekening houdend
met gedeeltelijke gefacilieerde opbouw in 
Nederland. X ging in bezwaar, maar de
 inspecteur verklaarde hem niet-ontvankelijk
omdat de bezwaren buiten de termijn 
waren ingediend. De inspecteur merkte 
de bezwaren aan als verzoeken om ambts
halve vermindering en wees die af voor de 
jaren 2010 tot en met 2013 wegens het ver-
strijken van de vijfjaarstermijn. De overige
verzoeken om ambtshalve vermind-
ering wees de inspecteur ook af, met 
uitzondering van het jaar 2016. X ging in 
beroep, maar de Rechtbank
verklaarde zijn beroep ongegrond. 
futd.nl

Inspecteur bevoegd tot 
afgeven NiNbi-beschikkingen

Nederlander X woont in de jaren 2012 tot 
en met 2015 in België en ontvangt deze 
jaren een AOW-uitkering en een uitkering 
van A bv. De inspecteur geeft voor die 
jaren de in geschil zijnde NiNbi-beschik-
kingen af. In geschil is of de inspecteur 
daartoe bevoegd is en of het ‘Niet in 
Nederland Belastbaar Inkomen’ (NiN-
bi) voor die jaren correct is vastgesteld. 
Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2021/39.1.3) 
beslist dat de inspecteur bevoegd is tot 
het afgeven van de NiNbi-beschikkingen. 
Volgens het hof heeft de rechtbank het 
NiNbi-inkomen over het jaar 2015 tere-
cht verminderd met de uitkeringen uit A 
bv. Voor de overige jaren maakten deze 
uitkeringen al geen onderdeel uit van de 
vastgestelde NiNbi-inkomens. Deze NiN-
bi-inkomens bestaan nu uitsluitend nog 
uit de door X ontvangen AOW-uitkerin-
gen. De heffingsbevoegdheid daarvan is 
krachtens art. 18 Verdrag Nederland-Bel-
gië toegewezen aan de woonstaat (Bel-
gië). De AOW-uitkering is terecht aange-
merkt als NiNbi. De aldus vastgestelde 
NiNbi-inkomens zijn dus correct. Het ho-
ger beroep van X is ongegrond. De Hoge 
Raad verklaart het beroep in cassatie 
zonder nadere motivering ongegrond 
(art. 81 lid 1 Wet RO).. 

Taxlive.nl

Dossier van Gent naar Axel

Patrick Lievens uit Oostakker verhuisde 
onlangs naar Axel, Zeeuws-Vlaanderen.
Een ritje van een half uur, maar over 
de grens en dus moet hij ook op zoek 
naar een andere huisarts. Die kreeg 
gewoon het dossier van Patrick mee op 
USB-stick. Het is de eerste keer dat dat 
gebeurt in Europa. Je houdt het niet echt 
voor mogelijk, maar als je van België naar 
Nederland verhuist, moet je lokale arts je 
medisch dossier weer helemaal vanaf 
nul opbouwen. Best vervelend, en vooral 
medisch moeilijk. PatiëntSupportR, een 
Belgische bedrijfje dat zich in gezond-
heidstechnologie specialiseert, heeft daar 
nu een mouw aan gepast. Het dossier
van Patrick is het eerste dat over de 
grens meeverhuist. Patrick is vooral blij 
dat hij en zijn vrouw hun dossier konden 
meenemen naar Zeeuws-Vlaanderen. 
“We zijn nu zeker dat onze nieuwe huis-
artsenpraktijk op de hoogte is van al onze 
belangrijke medische gegevens”. Maar 
ook voor de huisartsen zelf is het een 
serieuze stap vooruit. De software zette 
het dossier om van het Belgische naar 
het Nederlandse formaat, zodat we nu 
over quasi alle medische gegevens van 
beide patiënten beschikken

HLN.be

#Globetrotter

Bank Tower te Downtown Austin Texas. City of Nederland met eigen Townhall op 207 N 12th St, ligt ten oosten van Austin & Houston, net onder Beaumont.
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VLABEL wijzigt standpunt ten aan-
zien van beding van aanwas. 
Het beding van aanwas is een tool die 
binnen de successieplanning heel vaak 
wordt toegepast vanwege zijn fiscaal gun-
stige gevolgen. Er bestaat geen wettelijke 
definitie van het beding van aanwas, maar 
de Vlaamse Belastingdienst (‘VLABEL’) 
omschrijft het als een overeenkomst tussen 
twee of meerdere partijen waarbij wordt 
overeengekomen dat het onverdeelde
aandeel van de eerststervende
op een bepaald goed dat door de partijen 
samen werd aangehouden of aangekocht, 
onder opschortende voorwaarde van het 
overlijden van de eerststervende van 
rechtswege zal aanwassen en dus 
verkregen zal worden door de 
overlevende(n). De Belgische Erfwetten 
van 2017 en 2018 bevestigen explici-
et dat een dergelijk aanwasbeding geen 
verboden erfovereenkomst uitmaakt, 
aangezien het gaat om een overeenkomst 
onder ‘bijzondere’ en onder ‘bezwarende’ 
titel. Voor de fiscale uitwerking van 
het beding staat een standpunt van 
VLABEL centraal. Het standpunt werd 
reeds meerdere malen bijgewerkt en 
meest recent op 11 oktober 2021 met 
betrekking tot de zaakvervanging. In wat 
volgt overlopen we graag met u de be-
langrijkste elementen uit het standpunt 
en lichten we de recente wijziging toe.

Fiscale gevolgen
Via het beding van aanwas gaat het
betrokken goed bij overlijden van de
eerststervende vrij van schenk- en 
erfbelasting over naar de langstlevende. 
Indien het gaat om een onroerend goed 
in België zullen evenwel (in principe 
lagere) verkooprechten verschuldigd 
zijn. In het Vlaams Gewest bedraagt het 
verkooprecht in principe 12%. 

Fiscaal Nieuws

De aanwas van roerende goederen
is vervolgens volledig belastingvrij.
Het feit dat de aanwaseventueel optioneel 
is bedongen stelt geen enkel probleem. Het 
beding van aanwas moet echter wel aan en-
kele, hiernavolgende voorwaarden voldoen.
Vorm en voorwerp. Wanneer het beding van 
aanwas betrekking heeft op een onroerend
goed moet dit zijn opgenomen in een 
notariële akte. Dit kan reeds in de koop
akte zelf zijn, maar evengoed in een (latere)
afzonderlijke akte. De clausule hoeft nog 
niet te zijn opgenomen in het compromis. 
Een beding van aanwas met betrekking tot 
roerende goederen kan in een onderhand-
se akte worden opgenomen. Dit document
kan een zogenaamde semivaste datum 
krijgen door de handtekeningen door een 
notaris te laten legaliseren. De bewijs
waarde van de datum kan van belang 
zijn om aan te tonen dat op het moment 
van het aangaan van het aanwasbeding 
aan bepaalde voorwaarden was voldaan.

Het beding van aanwas kan gaan over 
de volle of blote eigendom van het goed, 
maar evengoed over het vruchtgebruik 
of het recht van bewoning. Het vrucht
gebruik kan bovendien beperkt worden in tijd, 
bijvoorbeeld totdat de kinderen een 
bepaalde leeftijd hebben bereikt.
 
Een vraag is of het mogelijk is om 
overeen te komen dat bij vooroverlijden 
van de ene persoon de volle eigendom 
van het goed aanwast, maar bij het voor-
overlijden van de andere persoon slechts 
het vruchtgebruik van het goed aan-
wast. Dergelijke differentiatie wordt af-
geraden, aangezien het niet uitgesloten 
is dat VLABEL de grootheid van de winst 
die iemand uit de overeenkomst kan 
putten meeneemt in zijn beoordeling van 
de ‘evenwichtige’ kans (zie hiernaast)

Onder bezwarende en bijzondere titel
Het beding van aanwas moet onder 
‘bezwarende’ en onder ‘bijzondere’ 
titel gevestigd zijn. Het bezwarend 
karakter van de overeenkomst zit in de 
evenwichtige kans voor elke deelge-
noot om het aandeel van de andere in 
het goed te verwerven. Het is daarbij 
van belang dat de partijen een gelijk
waardige levensverwachting hebben op 
het moment van het aangaan van het beding
(bepaald op basis van verschillende 
factoren, zoals leeftijd, gezondheids
toestand of risicovolle hobby) en dat 
er een gelijkwaardige inleg is. Het is 
niet mogelijk om een ongelijkwaardige
levensverwachting te compenseren met 
een hogere inleg. Wanneer VLABEL 
het bezwarend karakter met succes zou 
doorprikken, zou sprake zijn van een 
schenking. Dit heeft op zijn beurt dan 
ook weer gevolgen in de erfrechtelijke 
sfeer. Het aanwasbeding is namelijk 
‘reserveproof’. Dit wil zeggen dat wat 
verkregen is via een beding van aanwas, 
later niet moet worden verrekend om te
kijken of de reserve van de reservataire 
erfgenamen aangetast is (vergelijkbaar 
met de legitieme portie van kinderen 
onder het Nederlandse erfrecht). De 
bescherming tegen een eventuele
vordering tot inkorting (het opeisen
van de wettelijke reserve
in Nederland het opeisen van de
legitieme portie) valt weg wanneer het om 
een schenking gaat. Onder het bijzonder 
karakter wordt begrepen dat het beding 
van aanwas betrekking moet hebben op 
een welbepaald goed of meerdere wel
bepaalde goederen. Zo  aanvaardt  
VLABEL een beding van aanwas  
bijvoorbeeld voor een effectenporte-
feuille of een kunstwerkverzameling.
Het is aldus niet toegestaan dat het 

beding van toepassing is op 
‘alle’ (on)roerende goederen. 

Het beding van aanwas tussen 
echtgenoten
Het beding van aanwas tussen echt
genoten is mogelijk en is een uitstekend
middel om de erfrechten tegenover 
elkaar uit te breiden. Let wel, het moet 
gaan over de ‘eigen’ goederen van de echt
genoten. Goederen behorend tot de huw
gemeenschap zijn uitgesloten. Het beding
van aanwas komt voornamelijk terug
bij koppels gehuwd onder het regime van 
scheiding van goederen (vergelijkbaar
met een huwelijk onder ‘koude 
uitsluiting’ in Nederland). Het is echter 
niet uitgesloten dat personen gehuwd 
onder het Belgische wettelijk huwelijks
stelsel nog bepaalde eigen goederen 
onder een beding van aanwas plaatsen.

Antimisbruikbepaling
Er moet te allen tijde over gewaakt 
worden dat bepaalde rechtshandelingen
en vooral een opeenvolging van 
rechtshandelingen, niet onder de Belgische
fiscale antimisbruikbepaling vallen. Het 
zal dus steeds belangrijk zijn om te kunnen
aantonen dat er minstens één niet-fiscaal 
motief aan de grondslag ligt van het beding
van aanwas.

Zo laat VLABEL niet toe dat echt
genoten louter goederen uit de huw
gemeenschap halen om onmiddellijk 
nadien het beding van aanwas daarop 
toe te passen. Verder is er ook voor-
zichtigheid geboden bij het schenken van 
goederen om zo een gelijkwaardige inleg 
te creëren tussen de partijen, waarna 
deze goederen kort nadien het voorwerp 
uitmaken van een beding van aanwas

uit België 

Zaakvervanging (nieuw)
Op het punt van zaakvervanging wijzigde 
VLABEL op 11 oktober 2021 zijn standpunt. 
Zaakvervanging vindt plaats wanneer
een goed in de plaats treedt van een 
ander goed. Gaat de overeenkomst van 
aanwas mee over op dat andere goed? 
Volgens VLABEL kan zaakvervanging
plaatsvinden met betrekking tot het beding
van aanwas. Tot voor kort stelde VLABEL 
wel dat i) hiertoe een expliciete, conven-
tionele clausule werd opgenomen en 
ii) dat als er zaakvervanging was, deze 
nog bevestigd moest worden bij de ver-
werving van het nieuwe goed. Deze 
voorwaarden bestonden echter wettelijk 
niet en stuitten bijgevolg op veel kritiek. 
In het gewijzigde standpunt schrapt 
VLABEL nu deze twee voorwaarden. 
Voortaan kan zaakvervanging dus hetzij
conventioneel hetzij van rechtswege 
plaatsvinden. Het is van belang dat de 
belastingplichtige kan aantonen welk 
goed in de plaats is gekomen van het 
oorspronkelijke goed. Het lijkt in dat 
opzicht nog steeds nuttig om een ‘vast-
stellingsakte’ op te maken wanneer 
zaakvervanging plaatsvindt. Wat de 
zaakvervanging van rechtswege betreft
moet voldaan zijn aan de voorwaarden
die daartoe worden gesteld in het 
Belgische Burgerlijk Wetboek: 
Enkel de titularis van een zakelijk recht 
wordt beschermd door zaakvervanging.
Het oorspronkelijk goed gaat teloor, 
waarmee niet enkel materieel verlies 
wordt geviseerd maar ook juridisch verlies
Het oorspronkelijk goed moet 
worden vervangen door een ander 
goed, dat de waarde van het oor-
spronkelijk goed vertegenwoordigt.
De zaakvervanging is subsidiair;
de titularis van het zakelijk recht kan dus

.geen beroep meer doen op andere
zakelijke  of  verbintenisrechtelijke
 remedies. Het vervanggoed moet individu-
aliseerbaar zijn en aldus traceerbaar.
Deze voorwaarden vormen in de 
praktijk veelal geen probleem.

VLABEL stelt tot slot dat haar nieuwe 
standpunt met betrekking tot het beding
van aanwas van rechtswege van
toepassing is vanaf de inwerkingtreding
van het nieuwe goederenrecht
namelijk 1 september 2021. Wat in het 
Belgische Burgerlijk Wetboek is neer
geschreven, is echter een reeds langer ge-
accepteerd beginsel van zaakvervanging.
De rechtsleer is dan ook van mening dat 
de zaakvervanging van rechtswege ook 
van toepassing is op de ‘oude’ bedingen
van aanwas (van voor 1 september 2021)
die geen expliciete, conventionele clausule
van zaakvervanging bevatten. De wijziging
die is doorgevoerd in het standpunt 
van VLABEL met betrekking tot de 
zaakvervanging is een logische aan-
passing en zorgt ervoor dat VLABEL
weer in lijn loopt met de principes van 
het civiele recht. Toch is deze ook 
opnieuw vatbaar voor kritiek, met name 
op het punt van de beperkte retroactieve
werking die VLABEL voorhoudt 
Hoe dan ook blijft het beding van aanwas
op fiscaal vlak interessant in de successie
planning. In de praktijk biedt het vaak 
een oplossing waar andere plannings
technieken ongewenste nadelen met 
zich meebrengen Zo countert het 
bijvoorbeeld de nadelen van een testament
(herroepbaarheid en niet-reserveproof) en 
de nadelen van het wettelijk samenwonen. 
(eenzijdige verbreking, erfrecht beperkt 
tot vruchtgebruik van de gezinswoning).

Manon Pollet en Sam Dejaegere
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Onttrekking van onroerend goed uit 
een Belgische naamloze vennootschap
In een arrest van het Belgische 
Grondwettelijk Hof van 20 januari 2022 
werd beslist dat het fiscaal verschil in 
behandeling tussen een derde-mede-ei-
genaar en een mede-eigenaar-ven-
noot bij de verwerving van onverdeelde 
rechten van een Belgische naamloze
vennootschap in een onroerend goed, 
gerechtvaardigd is door de doelstelling
die de wetgever wenst te bereiken,
namelijk het voorkomen van ‘bedrog’. 
Hieronder brengen we nog eens kort de
principes in herinnering. 

Fiscale behandeling
Aan de onttrekking van een onroerend 
goed uit een Belgische nv (‘nv’) hangt een 
fiscaal prijskaartje. Dit niet enkel op het 
vlak van de Belgische directe belastingen
(waaronder belasting op meerwaarde
en roerende voorheffing op liquidatie-
bonus), maar zeker ook in de vorm 
van verschuldigde registratierechten.
Zo zal de onttrekking van een onroerend 
goed door een of meer vennoten uit een nv 
steeds onderworpen zijn aan het verkoop
recht, ongeacht de wijze van de onttrekking
en het gewest waarin het onroerend goed
gelegen is. . Dit in tegenstelling tot de sit-
uatie met een Belgische bv, waar in be-
paalde omstandigheden niet automatisch 
een verkooprecht wordt gevestigd maar 
de fiscale behandeling zal afhangen
van de gemeenrechtelijke aard van
de onttrekking. 

Diezelfde uitzonderingen
kent men in Vlaanderen voor de cv.
De reden waarom de onttrekking van een 
onroerend goed uit een nv van rechts
wege onderworpen is aan het Belgische 
verkooprecht kent een dubbele.

doelstelling. De eerste is het voorkomen 
van fiscaal misbruik. Zo zou het onroer-
end goed ingebracht kunnen worden in 
een vennootschap tegen een lage fiscale
kostprijs, namelijk het inbrengrecht (veelal 
€ 50 algemeen vast recht), om vervolgens
de aandelen zonder registratierecht te 
verkopen aan een derde. Deze derde 
zou op zijn beurt het onroerend goed 
weer uit de vennootschap kunnen halen.
De tweede doelstelling ligt in de gewichtig-
heid van de transactie. Zo vindt de wet-
gever dat de overdracht van een onroer-
end goed uit een vennootschap aan een 
van de vennoten economisch gezien vol-
doende zwaarwichtig is om het verkoop
recht te vestigen.

Fiscale planning met betrekking tot de nv
Aangezien er geen uitzonderingen
waren voor de vennoten van 
een nv om aan het verkooprecht
te ontsnappen bij de onttrekking
van een onroerend goed, heeft men dit in het 
verleden trachten op te lossen door vanaf
het begin bewust een onverdeeldheid
met de vennootschap te creëren. Op die 
manier zou er geen verkooprecht ver-
schuldigd zijn, maar in de plaats daarvan
het zeer milde verdeelrecht van 1% 
(Brussel/Wallonië) of 2,5% (Vlaanderen).
Op 22 september 2014 ontkrachtte de 
Belgische fiscus deze werkwijze door een 
administratieve beslissing, die niet veel 
later gevolgd werd door een voorafgaande 
beslissing van VLABEL. Die oordeelde
dat bij onttrekking van het onroerend 
goed verkooprecht verschuldigd was 
in plaats van het lagere verdeelrecht.
Op deze beslissing is vervolgens forse 
kritiek gekomen in de rechtsleer. Bev-
estiging door het Grondwettelijk Hof
Ondanks deze forse kritiek volgt de 
rechtspraak de fiscus. 

Zij stelt dat ook bij uittreding
van een vennoot en de vennootschap 
uit een onverdeeldheid het verkooprecht 
toepassing zal vinden. Het Grondwettelijk
Hof stemt in met deze visie van de 
fiscus in zijn arrest van 22 januari
2022: het heffen van verkooprecht in 
een dergelijke situatie is een perti-
nente maatregel om fiscaal misbruik te 
voorkomen. Daarmee volgt het Hof de 
redenering van de fiscus, door te stellen 
dat het geenszins te bedoeling is dat de 
doelstelling van het misbruik zou kunnen 
worden omzeild door het toepassings-
gebied van de wetgeving te beperken. Een 
natuurlijk persoon zou een groot deel van 
de registratierechten kunnen ontglippen 
door slechts een beperkt deel in onver-
deeldheid aan te kopen, om vervolgens
de volle eigendom van een onroerend
goed met het milde verdeelrecht
te verwerven. Hoewel een nv bij de 
aankoop van een onverdeeld recht in het 
onroerend goed ook verkooprecht dient 
te betalen, is een dergelijke constructie 
nadelig voor de fiscus. De nv kan im-
mers de registratierechten als beroeps
kost in mindering brengen voor de toe-
passing van de vennootschapsbelasting 
of de betaalde aankoopprijs afschrijven
Alternatief
Een alternatief: het veranderen van de 
rechtsvorm van een nv in een bv. De 
vennoten van een bv kunnen in bepaalde 
omstandigheden de onttrekking voltooien
met een gunstige fiscale heffing van 
slechts € 50 algemeen vast recht. De 
federale Rulingcommissie heeft ech-
ter in het verleden geoordeeld dat een 
dergelijke omzetting – die louter fiscaal 
geïnspireerd is – onder de antimis-
bruikbepaling zal vallen, waardoor er 
toch verkooprecht zal worden geheven.
Lien Minardi.
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Ook na Belgische afkoop mag 
NL nog heffen over pensioen
Rechtbank Zeeland-West Brabant, 12 jan 2022

Ook al zijn er al veel procedures gevoerd over 
het pensioenartikel in het belastingverdrag
tussen Nederland en België, er blijven nog 
steeds nieuwe situaties voorgelegd worden 
aan de rechter 

In dit geval was de situatie dat een inwoner
van België een Nederlands pensioen ging 
ontvangen. Blijkbaar was het bij dit pensioen
mogelijk om het pensioen af te kopen. Nu 
deze mogelijkheid bestond heeft de belasting
plichtige bij het ingaan van zijn pensioen in 
België een éénmalige belasting betaald over 
zijn pensioenkapitaal volgens een Belgische
forfaitaire regeling. Daarnaast heeft de 
belastingplichtige in de jaren daarna telkens 
een forfaitair inkomen op het kapitaal in aan-
merking genomen in zijn Belgische belasting
aangifte (dit zal het forfaitaire inkomen van 
3% van het pensioenkapitaal zijn geweest). 
De belastingplichtige stelt per saldo dat 
door een heffing over zijn pensioenkapitaal, 
vermeerderd met een jaarlijkse heffing over 
het (forfaitair) rendement op het pensioen-
kapitaal er geen sprake is van een situatie 
waarin Nederland (ook) zou mogen heffen. 

Over de jaren 2004 tot en met 2017 is deze 
handelswijze ook door Nederland gevol-
gd en heeft de belastingplichtige in België 
belasting betaald en in Nederland een 
vrijstelling gekregen. Op deze vrijstelling 
komt de inspecteur in 2017 terug. Hij stelt nu 
dat er in België, door de jaarlijkse forfaitaire 
heffing, te weinig wordt geheven en dat 
Nederland (ook) belasting mag heffen.

Fiscaal Nieuws

Dat er in het verleden een éénma-
lige forfaitaire heffing over het pensioen
kapitaal in België heeft plaatsgevonden 
verandert dit standpunt verder niet. 

De rechtbank oordeelt dat het duidelijk is 
dat Nederland op grond van het belasting
verdrag mag heffen: (1) er is sprake 
van in Nederland fiscaal gefaciliteerd 
opgebouwd pensioen, (2) het pensioen
wordt jaarlijks laag belast in België
en (3) het pensioeninkomen is meer dan 
€ 25.000 per jaar. De rechtbank is het met de 
inspecteur eens dat de omstandigheid dat er 
over het pensioenkapitaal zelf is afgerekend
niet tot gevolg heeft dat Nederland af zou 
moeten zien van heffing. Ook een beroep 
op het vertrouwensbeginsel wordt helaas 
afgewezen. Het gelijk is daarom aan de 
inspecteur, en Nederland mag
vanaf 2017 heffen.Vanuit de regels van het 
belastingverdrag is de uitspraak in eerste
instantie te volgen. Maar de vraag is wel 
hoe dit nu concreet gaat uitpakken voor 
deze belastingplichtige: het resultaat 
lijkt namelijk dat hij in ieder geval te maken 
heeft met (a) een éénmalige heffing over het 
pensioenkapitaal bij het ingaan in 2004, (b) 
een jaarlijkse forfaitaire heffing over het ren-
dement dat dit pensioenkapitaal oplevert over 
de periode 2004-2017, en (c) Nederlandse
progressieve belastingheffing vanaf 
2017 over de pensioenuitkeringen zelf. 
De combinatie van deze heffingen kan wel 
eens betekenen dat hij per saldo zwaarder
belast wordt dan als hij vanaf het begin 
alleen maar (in Nederland) progressieve 
belasting over zijn pensioen had betaald. 
Wellicht dat het feit dat hij over 2005-2017 
relatief weinig belasting heeft betaald

over zijn pensioen (in België) hem hierbij
nog redt. Maar wat was de situatie geweest
als de Nederlandse inspecteur
al in 2005 of 2006 progressief
had willen heffen over dit pensioen? Dan was 
het heel goed mogelijk dat er sprake was 
geweest van dubbele belastingheffing!

Afschaffing jubelton in Nederland
 
Tijdens de vorige crisis is ter ondersteun-
ing van jongeren op de woningmarkt de  
zogenoemde jubelton ingevoerd. Op grond 
daarvan kan een volledig onbelaste schenking
tot een bedrag van € 100.000 (vanwege
inflatiecorrectie inmiddels € 106.671) 
worden gedaan, mits aan een aantal voor-
waarden wordt voldaan. Een belangrijke 
voorwaarde is dat de ontvanger tussen de 
18 en 40 jaar is. Daarnaast moet de jubelton
worden gebruikt voor de eigen woning. 

Met deze jubelton konden bijvoor-
beeld ouders hun kinderen steunen 
bij de aankoop van een eigen woning. 
Inmiddels is duidelijk dat de jubelton haar 
doel aan het voorbij schieten is, en misschien
wel mede ervoor zorgt dat de huizenprijzen
maar zijn doorgestegen. Daarom wordt 
de jubelton afgeschaft. Zoals het er nu 
naar uitziet in twee stappen: eerst een 
verlaging tot  € 27.231 per 2023, en dan 
vanaf 2024 een volledige afschaffing. 

De jubelton kan ook relevant voor geëmi-
greerde inwoners van België die willen
schenken aan hun kinderen. Nederland
kan namelijk schenkbelasting blijven 
heffen tot tien jaar na een emigratie.
Als er binnen die tien jaar

een schenking wordt gedaan, dan kan 
niet alleen België maar ook Nederland 
schenkbelasting heffen. In dat geval kan 
het nuttig zijn om -indien nodig en mogelijk-
een beroep te doen op de vrijstelling 
van de jubelton. Deze tienjaarstermijn 
kan worden verkort door de Belgische
nationaliteit aan te nemen.

Is aangaan huwelijkse voor-
waarden een schenking? 
Hof Amsterdam, 4 januari 2022

Man en vrouw zijn in gemeenschap 
van goederen gehuwd. Dat wil zeggen 
dat zij ieder recht hebben op de helft 
van het huwelijkse vermogen. In 2017 
veranderen zij de huwelijkse voor-
waarden, waarbij de ene echtgenoot 
voortaan nog recht heeft op 10% van de 
bezittingen en schulden en de andere 
echtgenoot 90%. De echtgenoot met 10% 
is op dat moment ernstig ziek. Niet veel 
later komt die echtgenoot ook te overlijden. 
De gedachte bij de wijziging van de 
huwelijkse voorwaarden was dat hierdoor
90% van het vermogen onder huwelijks
vermogensrecht eigendom van de 
langstlevende partner is. Daardoor 
valt nog maar 10% in de nalaten-
schap, en in het verlengde daarvan
in de erfbelasting. Hiermee werd 
dus veel erfbelasting bespaard. 
Aan de andere kant werd hiermee 
ook een risico genomen. Als in de 
tussentijd de andere echtgenoot eerder
zou komen te overlijden, bijvoor-
beeld door een ongeluk, dan zou 
90% van het vermogen vererven en 
belast kunnen worden met erfbelasting

uit Nederland

Een fiscaal gunstige afloop was 
dus niet gegarandeerd, maar 
deed zich in dit geval wel voor. 
De inspecteur legde zich hierbij niet neer. 

De inspecteur stelde dat er sprake 
was van een schenking op het 
moment van wijzigen van de 
huwelijkse voorwaarden. Hoewel 
dat gevoelsmatig goed te begrijpen
is, gaat het Hof daar niet in mee. Er 
heeft namelijk op dat moment geen 
definitief voordeel voorgedaan voor de 
(achteraf) langstlevende partner. Er kan 
daarom op dat moment geen belaste 
schenking worden gezien. Zoals gezegd
het had ook anders af kunnen lopen.

Het tweede argument van de inspecteur 
was dat er een belastbaar voordeel was 
in de erfbelasting. Echter, omdat daarvoor 
een specifieke bepaling in de Nederland-
se successiewet nodig zou zijn -en die 
is er niet- gaat ook deze vlieger niet op. 

Ten slotte stelt de inspecteur dat er strijd is 
met de bedoeling van de wet: fraus legis.
En daar gaat het Hof wel in mee. Het Hof 
stelt vast dat de huwelijkse voorwaarden 
eigenlijk alleen zijn gewijzigd om belasting
heffing te verijdelen. Daarbij wordt 
meegenomen dat schenkingen in het 
zicht van overlijden (binnen 180 dagen)
volgens de wet bij erfenissen geteld 
moeten worden. In datzelfde kader
wordt de wijziging van de huwelijkse
voorwaarden als een bevoordeling
gezien in het zicht van overlijden
en belast met erfbelasting. Dit roept 
natuurlijk wel de vraag op wat de  

inspecteur zou hebben gedaan als de an-
dere echtgenoot, die met 90% van het ver-
mogen, eerder was komen te overlijden.
Zou de inspecteur de aanslag erfbelasting
dan ook sportief verminderd hebben? 
Of moet dat worden gezien als “risico 
van het vak” voor de belastingplichtige? 

Moet een inspecteur een door 
de computer uitgeworpen
aangifte onderzoeken?
Hoge Raad, 18 maart 2022

Op het moment dat iemand zijn aanslag 
inkomstenbelasting over een bepaald 
jaar heeft ontvangen, dan staat zijn 
belastingschuld aan de overheid in 
beginsel vast. Alleen in bijzondere 
omstandigheden kan de inspecteur 
dan nog terugkomen op die belasting
aanslag. Dit uitgangspunt vloeit
onder meer voort uit de rechts
zekerheid voor de belastingplichtige.
De inspecteur kan daarom meestal 
alleen terugkomen op een definitieve 
aanslag als er sprake is van een nieuw 
feit: een feit dat hem bij het opleggen 
van de aanslag niet bekend was en ook 
redelijkerwijs niet bekend had kunnen 
zijn. Van de inspecteur mag worden 
verwacht dat hij een aangifte -waar 
nodig- controleert. Doet hij dit niet, dan 
begaat de inspecteur een ambtelijk 
verzuim en is het aanpassen van de
aanslag (navorderen) in beginsel niet
mogelijk. Op dit principe bestonden altijd 
al enkele uitzonderingen, en de afgelopen 
jaren is. er een ontwikkeling gaande die 
de inspecteur hierin steeds meer ruimte 
geeft. Zo is het sinds 2010 mogelijk om 
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zonder nieuw feit voor de inspecteur 
na te vorderen als er duidelijk te weinig 
belasting is betaald en dit de belasting
plichtige redelijkerwijs kenbaar is.
In het voorliggende geval bij de Hoge 
Raad was er een nieuw feit nodig om 
na te kunnen vorderen. In dit specifieke 
geval was er sprake van een opvallende
aftrekpost bij de belastingplichtige. Deze 
opvallende aftrekpost leidde ertoe dat de 
elektronische aangifte door de computer
werd geselecteerd voor verdere controle
door de inspecteur (de aangifte werd 
uitgeworpen). De inspecteur heeft die 
aangifte echter op dat moment toch 
niet gecontroleerd en de aanslag in 
overeenstemming met die belasting
aangifte vastgesteld. Pas later, wilde
de inspecteur hier op terugkomen. En 
de vraag is of dat dan nog kan, dan-
wel of er sprake is van een ambtelijk
verzuim door de uitgeworpen aangifte
niet verder te controleren. De Hoge 
Raad oordeelt dat er niet meteen al een 
ambtelijk verzuim van de inspecteur is 
als de computer een aangifte selecteert 
voor controle, maar de inspecteur hier 
vervolgens niets mee doet. De inspecteur
is niet verplicht om de aangifte te onder-
zoeken. Er kan dan nog steeds sprake 
zijn van een nieuw feit waardoor er 
nagevorderd kan worden. Er moet 
worden nagegaan of dat de inspecteur,
als hij normaal zorgvuldig naar de aangifte
had gekeken, in redelijkheid aan had 
mogen nemen dat de aangifte goed 
was. Als bij normaal zorgvuldig nakijken
er geen reden zou zijn voor de   inspecteur
om aan de aangifte te twijfelen, dan 
doet het feit dat de aangifte door de 
computer is uitgeworpen er eigenlijk

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!

niet meer toe. Hierdoor wordt het weer 
een stukje makkelijker voor de inspecteur
om definitieve aanslagen op een later 
moment alsnog te corrigeren.

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 aandelen
fusie tot aangifte, Actal helpt u verder. 
Wij staan naast u: ook als uw zaak 
uiteindelijk 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 persoonlijke 
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.

www.actal.com

Raadhuisstraat 63, 4701 PM Roosendaal    •    Laan op Zuid 100, 3071 AA Rotterdam
maurice@actal.com    •    thomas@actal.com

Uw 
successieplanning.
Onze expertise. 

Aandacht
Advies
Actie 
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Verbod Wegwerpplastic op 
kantoor en festivals

Vanaf 2024 zijn wegwerpbekers 
en -bestek in Nederland niet meer 
toegestaan op kantoor, in de horeca 
of op festivals. Dat heeft de bevoegde 
staatssecretaris, Vivianne Heijnen  
(Milieu), in een brief aan de Tweede Kam-
er laten weten. Op deze plaatsen moet je 
dan herbruikbare borden of bekers gaan 
gebruiken. Kartonnen koffiebekertjes, die 
een laagje van kunststof hebben, mo-
gen vanaf 2024 ook niet meer bij onze 
noorderburen. Je moet bovendien gaan 
betalen voor koffiebekers die je voor 
onderweg koopt. Bij consumptie onder-
weg en afhaal geldt vanaf juli 2023 dat 
je een bedrag moet betalen voor plastic  
wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen,
bovenop de prijs voor de koffie of de 
maaltijd. Verkooppunten mogen hier zelf 
de prijs voor bepalen. Wel moeten zij 
herbruikbare alternatieven aanbieden. 
Daarnaast gaan in Nederlandse super-
markten sommige plastic verpakkingen 
die vergelijkbaar zijn met meeneemver-
pakkingen ook geld kosten, zoals een 
voorverpakt broodje of een salade. De 
maatregelen komen voort uit de Europese
Single-Use Plastics-richtlijn. In alle 
Europese lidstaten zijn sinds 3 juli 2021 
vanwege deze SUP-richtlijn maatregelen 
genomen om de impact op het milieu te 
verminderen van de tien meest gevonden 
plastic wegwerpproducten. 
HLN.be / AD.nl

#Nieuws 
Milieu

TU Delft: zonne energie 
zelfvoorzienend Europa

Aan de TU Delft is over de afgelopen jaren 
een indrukwekkende vakgroep ontstaan
die zich focust op zonne-energie
Photovoltaic Materials and Devices
(PVMD). Aan het hoofd staat 
Olindo Isabella. ‘Samen met imec en 
TNO ontstaat nu een Nederlands-Vlaams
onderzoekscluster van formaat.’ De vak-
groep PVMD van de TU Delft bestaat 
uit 80 tot 100 mensen, afhankelijk van 
het aantal masterstudenten dat er aan 
de slag is. De R&D richt zich op de 
hele pv-waardeketen, van de fysische 
eigenschappen van materialen, de 
ontwikkeling van zonnecellen, zonnepan-
elen en systemen, tot en met onderzoek 
naar de mogelijke toepassingen in de 
praktijk. Daarbij wordt ook samengewerkt
met andere groepen binnen de 
universiteit. De activiteiten van de TU 
Delft worden in toenemende mate 
gedreven door klimaatactie; dat uit zich 
onder andere in de intensivering van 
onderzoek op het gebied van batterij
technologie, circulariteit en recycling. 
Zonne-energie kan daarbij verreweg het 
grootste verschil maken, in de mobiliteit
industrie, de gebouwde en landelijke 
omgeving. Zonne-energie is straks overal
– als additief op daken en land, en 
geïntegreerd in voertuigen, infrastructuur, 
gebouwen en allerhande producten..

Solarmagazine.nl

Vrachtwagens via boven
leiding

Vrachtwagens onder bovenleidingen laten
rijden op de snelweg is een rend-
abele klimaatoplossing voor 
Vlaanderen. Dat zeggen onderzoekers
van de UAntwerpen. “Elke euro die je
 hierin investeert, verdien je 8 keer terug”,
klinkt het. Het ziet er een beetje 
vreemd uit: een truck die zoals een 
tram of een trein stroom krijgt via 
een bovenleiding.  Het kan nochtans 
een rendabele klimaatoplossing zijn, 
zeggen onderzoekers van de UAntwerpen
op basis van de eerste resultaten van 
een project bij 30 bedrijven. Dankzij de 
elektrische bovenleiding rijden trucks 
emissievrij en kunnen ze tegelijkertijd hun 
elektrische batterij opladen. De druk op de 
sector om duurzamer te werken zonder 
fossiele brandstoffen neemt toe. De 
studie van de UAntwerpen heeft berekend
wat het kost om Vlaamse snelwegen van 
zuke bovenleidingen te voorzien. “De 
investering voor een uitgebreide dekking 
in Vlaanderen bedraagt minder dan 
2 miljard. Dat klinkt veel, maar is met 
0.8% van het BBP in Vlaanderen redelijk 
bescheiden”, aldus Raimonds Aronietis 
van de UAntwerpen. Elke geïnvesteerde 
euro kan op 20 jaar tijd 8,3 euro opleveren.  

VRT.be

Vijfde Grote Schelpenteldag

Uit de resultaten van de vijfde Grote 
Schelpenteldag blijkt dat er grote 
verschillen zijn tussen de gevonden 
schelpensoorten aan onze Oostkust en 
in Zuid-Holland in Nederland. Het was 
de eerste keer dat de Nederlanders 
mee schelpen telden en met de hulp van 
wetenschappers de juiste naam gaven. 
In totaal werden 60.000 schelpen geteld. 
De top 5 blijft bij ons ongewijzigd. Op 
onze Vlaamse stranden hebben 750 
deelnemers in totaal 38.000 schelpen 
geteld. Wetenschappers van het Vlaams 
Instituut voor de Zee hielpen de burgers 
om de schelpen nadien ook een juiste 
naam te geven. In Nederland werden 
22.000 schelpen geteld. De verschillen 
met onze Noorderburen zijn vooral te 
merken als je vergelijkt met onze eigen 
Oostkust. Bij ons in Vlaanderen blijft 
de top 5 hetzelfde als de voorbije jaren  
(Nonnetje 37%, Halfgeknotte strand-
schelp 22%, Kokkel 18%, Mossel 9% 
en Amerikaanse zwaardschede 5%). 
In Nederland waren vooral de ‘strand-
schelpen’ (Spisula) dominant, met 49% 
Halfgeknotte strandschelp, 9% Ovale 
strandschelp en 6% Stevige strandschelp. 
Amerikaanse zwaardschede (9%) en de 
Kokkel (8%) vervolledigen daar de top 5

vrt.be / radio2.be

& Natuur

Stikstofdossie: Meer geld (en 
ambitie?)
 
De Vlaamse regering heeft na lang 
onderhandelen een akkoord bereikt om de 
uitstoot van stikstof te beperken. Daarbij
trekt ze 3,6 miljard euro uit voor compen-
saties. In Nederland is het stikstofdossier 
al langer een heet politiek onderwerp. 
Daar houdt de regering een budget van 
25 miljard euro achter de hand. Hoe 
wil ze die ambities waarmaken? Begin 
januari kwam de regering-Rutte IV pas na 
lange en moeizame onderhandelingen tot 
stand. Eén van de struikelstenen was 
precies de discussie over het stikstofbeleid.
Nederland is dan ook ambitieus, het heeft 
tot 2035 wel 25 miljard euro uitgetrokken 
voor de halvering van de uitstoot. Over 
het hoe en wat blijft het regeerakkoord 
vaag, maar één ding staat vast: het aantal
dieren in de veehouderij moet drastisch 
naar beneden. belangenorganisatie 
ZLTO (zeg maar de Boerenbond van 
Zuid-Nederland) jammer. “Wij vinden 
dat er meer geld moet gaan naar inno-
vatie”, zegt voorzitter Wim Bens. “Waar 
boeren willen stoppen, ondersteunen 
we dat ook. Maar wij denken dat we een 
duurzame landbouw kunnen hebben, als 
we meer inzetten op die innovatie.” Maar 
dat lijkt dus niet het pad te zijn, dat de 
Nederlandse regering prioritair wil be-
wandelen.   

vrt.be

Europa speech in Maastricht 
door minister Kaag

8 maart 2022 hield vicepremier en 
minister van Financiën Sigrid Kaag 
in Maastricht een toespraak over de 
Europa-koers van het kabinet Rutte-IV. In 
de speech gaat de minister in op het belang
van goede Europese samenwerking. 
Aansluitend bracht de minister in België 
een werkbezoek aan een grensover-
schrijdend samenwerkingsproject dat 
tot doel heeft om zwerfafval in de Maas 
te verminderen. Minister Kaag vertelt
tijdens haar speech over gemeenschap 
en verbinding als basis van de Europese
eenwording. Die fundamenten lijken we 
vandaag de dag soms uit het zicht te 
zijn verloren. Terwijl juist deze tijd, met 
geopolitieke spanningen, een pandemie
en het klimaatprobleem, vraagt om 
Europese samenwerking. Nederland wil 
een voortrekkersrol spelen in een sterke 
en slagvaardige Unie. In de speech 
vertelt minister Kaag wat daarbij de 
belangrijkste prioriteiten zijn op het 
gebied van financiën, klimaat en de Unie 
als waardengemeenschap. Minister Kaag 
hield haar toespraak in de Sint Janskerk 
aan het Vrijthof, het centrale plein van 
Maastricht. Deze stad is onlosmakelijk 
verbonden met Europa en Europese inte-
gratie via het Verdrag van Maastricht, het 
oprichtingsverdrag van de EU dat precies 
30 jaar geleden in 1992 werd ondertekend

Rijksoverheid.nl
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Marlene Dumas opent het 
kunstseizoen in Venetië

Kunstenaar Marlene Dumas toont met 
haar expo ‘open-end’ dat ze vrijer en 
radicaler is dan ooit. Met de steun van 
haar bewonderaars uit de Belgische 
kunstwereld werd Marlene Dumas (69) de 
invloedrijkste vrouwelijke kunstenaar van 
deze tijd. Ze opende het kunstseizoen
in Venetië met een overrompelende ten-
toonstelling. ‘Een vrouw die oud, naakt 
en dronken is: meer bad-ass dan dat 
wordt het niet.’ Over minder dan een 
maand zal Venetië overrompeld worden 
door kunsttoeristen uit alle hoeken
van de wereld. Dan gaat de Biënnale 
open, de tweejaarlijkse hoogmis van de 
hedendaagse kunst die vanwege de 
pandemie al twee jaar op rij werd uit-
gesteld. Maar vandaag is het nog opvallend
rustig in de Dogenstad, hoewel de 
lente ineens is aangebroken. Aan de 
kades aan het San Marco-plein en 
aan de Giardini liggen deze keer geen 
oligarchenjachten aangemeerd, en 
op het Canal Grande valt nauwelijks
een pleziervaartuig te bespeuren.
Door de oorlog in Oekraïne is het zelfs in 
Venetië niet langer gondelen as usual. . 

Demorge.be

#Nieuws
Cultuur

Goedkoper in Amsterdam dan 
Brussel: The Rolling Stones

The Rolling Stones komen in juli naar 
ons land, maar veel fans zullen zich in 
hun koffie verslikt hebben toen ze de 
ticketprijzen zagen. Het goedkoopste 
ticket dat geafficheerd werd, was 149 
euro voor een gewone staanplaats. In-
tussen zijn er nu plots ook tickets bij ge-
komen van 99 euro. Toch is ook dat nog 
duurder dan tickets voor dezelfde tournee in 
Amsterdam en Madrid. Zo gaan ze ook 
naar de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.
Nog niet alle ticketprijzen zijn er bekend, 
maar het goedkoopste kaartje gaat er 
volgens concertpromotor Mojo 84 euro 
kosten. Toch nog 15 euro goedkoper dan 
in Brussel. Nog straffer: de band gaat 
tijdens dezelfde tournee ook optreden in 
het Estadio Wanda Metropolitano in de 
Spaanse hoofdstad Madrid. De prijzen 
daar variëren volgens concertpromotor 
Doctor Music tussen 50 en 280 euro. Het 
is met andere woorden mogelijk goed-
koper om met een lagekostenluchtvaart-
maatschappij over en weer te vliegen 
naar Madrid, dan een ticket te kopen 
voor het Koning Boudewijnstadion. Zelfs 
met de nieuwe tickets van 99 euro blijft 
het goedkoopste ticket in Amsterdam 
15 euro goedkoper. De twee zalen zijn 
ongeveer even groot met dus ongeveer 
even veel tickets. Ook de koopkracht in 
België is niet hoger dan in Nederland. 

vrt.be

Grensoverschrijdend festival 
DU, NL en BE

Het lukt schrit_tmacher (schrittmachen 
is Duits voor ‘gangmaken’ en ‘stappen 
zetten’) al ruim dertien jaar om daadw-
erkelijk een grensoverschrijdend festival
te organiseren. Wat bijna dertig jaar geleden
begon als een experiment voor cross-
overs tussen dans en beeldende kunst 
in de museumzalen van het Ludwig
Forum für Internationale Kunst in Aken, 
is uitgegroeid tot een vijf weken durend, 
internationaal rijkgeschakeerd dans
programma in de steden Heerlen, 
Kerkrade, Aken en Eupen. Die laatste stad, 
ligt in Oost-België en vormt met amper
20 duizend inwoners het brandpunt van 
de Duitstalige Gemeenschap. Het smalle 
strookje land tussen het zuidelijkste 
punt van Nederland en het noordelijkste 
deel van Luxemburg is bijna een mini-
staatje op zich, met eigen parlement en 
minister-president. Eupen haakte met het 
Kulturzentrum Alter Schlachthof in 2017 
aan bij schrit_tmacher. De organisatie
van schrit_tmacher liep het afgelopen 
decennium tegen legio verschillen aan 
in het culturele dna van stad, land en 
regio.Festival schrit_tmacher duurde 
dit jaar t/m 10/4 op diverse locaties in 
Heerlen, Kerkrade, Aken en Eupen.. 
 

Volkskrant.nl

Minister Dalle op bezoek bij 
Huis van het Nederlands

Vlaams minister voor Brussel Benjamin 
Dalle heeft mogen ervaren hoe het Huis 
van het Nederlands Brussel haar klant-
en ontvangt in de vernieuwde onthaal-
ruimte. Op die manier wil het Huis van het 
Nederlands Brussel haar rol als open huis 
voor alle Brusselaars waarmaken. De 
klantvriendelijkheid en de openheid staan 
sinds de verbouwingen voorop bij het Huis 
van het Nederlands Brussel. De inkom-
hal werd bewust groter, ruimer en lichter 
gemaakt. Het moet een echte ontmoetings
ruimte worden waar niet enkel binnen 
gewandeld wordt voor een afspraak. De 
leeshoek, de zithoek met koffiemachine of 
de luisterpunten die met een QR-code te 
bedienen zijn, moeten daarvoor zorgen.
Digitale schermen geven de bezoek-
ers alle nodige informatie. “We maken 
van het onthaal een exploratieruimte. 
Brusselaars zullen als ze ons gebouw 
voorbijwandelen en als ze binnenkomen 
geprikkeld worden om het Nederlands te 
ontdekken”, vertelt Patrick Manghelinckx, 
directeur van het Huis van het Nederlands
Brussel. Wie binnenwandelt in het huis, 
kan meteen bediend worden. “Het Huis 
van het Nederlands Brussel kan zo nog 
beter haar rol opnemen in Brussel: een 
open huis zijn voor al die Brusselaars 
die interesse hebben in het Nederlands. 

Knack.be / Belga

NL & Vlaanderen gastland op 
Leipziger Buchmesse 2024

Nadat Nederland en Vlaanderen in 2016 
gastland waren op de Frankfurter Buch-
messe, zal dat in 2024 het geval zijn op 
de Leipziger Buchmesse. Op die manier
moet een nieuwe generatie auteurs 
en kunstenaars uit de buurlanden in 
Duitsland meer bekendheid krijgen. Er 
is een actieve uitwisseling gepland met 
andere kunstdisciplines zoals podium-
kunsten, beeldende kunsten, de creatieve
industrie en film. Gerenommeerde 
Nederlandse, Vlaamse en Duitse 
culturele partners zullen bij de program-
mering worden betrokken. Het Nederlands
Letterenfonds in Amsterdam, Flanders 
Literature in Antwerpen en de Neder-
landse Ambassade en de vertegenwoor-
diging van Vlaanderen in Berlijn zijn 
verantwoordelijk voor de realisatie van 
de Nederlands-Vlaamse bijdrage aan 
de Leipziger Buchmesse. Oliver Zille, 
directeur van de Leipziger Buchmesse, is 
blij Nederland en Vlaanderen in 2024 als 
gastland te mogen verwelkomen: “Neder-
landse en Vlaamse auteurs zijn al jaren 
publiekslievelingen op de Buchmesse 
en bij ‘Leipzig liest’ en blijven verrassen
met hun verfrissende invalshoeken en 
thema’s. De Leipziger Buchmesse is 
een ideaal platform voor nieuwe vormen
van presentatie en wij verheugen ons 
op een jonge generatie van schrijvers 
en kunstenaars en hun uitgevers.”
Aha24x7.com

Winnaars 1e Boon-boekprijzen

De Vlaamse auteur en illustrator Pieter
Gaudesaboos en de Nederlandse schrijver
Marieke Lucas Rijneveld slaan allebei 
een dubbelslag, met zowel de jury- als de 
publieksprijs van de gloednieuwe 
Boon-boekenprijzen. Rijneveld wint 
met de roman “Mijn lieve gunsteling”
en wordt geprezen als “unieke, 
rijke stem die boven de anderen uit-
steekt”. Het prentenboek “Een zee 
van liefde” van Pieter Gaudesaboos
noemt de jury een “moderne klassieker”. 
De allereerste winnaars van de Boon, 
de nieuwe Vlaamse literatuurprijzen, zijn 
bekendgemaakt in Oostende: een Vlaming
en een Nederlander. In de categorie fictie 
en non-fictie koos de jury voor de roman 
“Mijn lieve gunsteling” van de Nederland-
er Marieke Lucas Rijneveld. Voor kinder
en jeugdliteratuur gaat de Boon naar 
het prentenboek “Een zee van liefde”
van de Bruggeling Pieter Gaudesaboos.
Zowel Rijneveld als Gaudesaboos 
haalt ook de publieksprijs binnen. Daar 
hebben zo’n 10.000 lezers voor mee-
gestemd via de VRT, en De Standaard. 
Winnaars Rijneveld en Gaudesaboos 
ontvangen elk 50.000 euro van de jury 
en daarbovenop nog eens elk 5.000 euro 
voor hun publieksprijs. En een zilveren
zegelring in de vorm van een boon.
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