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Beste lezer,

De ontvangen reacties op de nieuwe layout en de vormgeving 
zijn uitermate positief. Dat doet ons enorm deugd! Het aantal
bladzijden en ook de inhoud is vanaf deze editie gegroeid
naar maar liefst 64 bladzijden. Meer nieuws en verdieping 
achter de actualiteiten,interessante ondernemers en ‘andere’ 
NederBelgische verhalen.

Zelfs in een tijd van disruptie, tekorten, forse prijsstijgingen, 
besparingen,... moet je het lef hebben om anders, soms 
tegendraads, maar vooral vanuit positiviteit, toekomstgericht te 
denken!

Ik las pas: Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden 
en toekomst. Ik durf te stellen dat deze dialoog ook ingevuld 
wordt met het NederBelgischMagazine. De geschiedenis is in 
deze editie met het verhaal achter het Verhaal van Nederland 
duidelijk aanwezig. Maar omdenken, en wat betekent dit voor 
de toekomst, zoals de dialoog die Liselore teweeg brengt met 
3D printing van museale kwaliteit... wat betekent dat voor de 
toekomst? En criticasters alom in deze dialoog.

Of van creatief omdenken op grote schaal op de grootste
evenementen tot het starten met iets nieuws vanuit een passie 
omdat je vindt en denkt dat het hedentendage ook anders kan! 

Ik wens u opnieuw veel leesplezier!  En ik hoop dat we stilaan met 
alle disruptie in processen, ook wij ontkomen er helaas met het 
NederBelgischMagazine niet helemaal aan, stilaan terug
zonder al te veel vertraging opnieuw regelmaat kunnen
krijgen. Ook voor wat betreft de verzending van uw vernieuwde
maar ook nog steeds vertrouwde magazine!
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Niets uit deze uitgave mag, geheel of gedeeltelijk, worden 
overgenomen en/of vermenigvuldigd door middel van boek-
druk, foto-offset, fotokopie, microfilm of via welke andere 
methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Het NederBelgischMagazine bevat informatie 
en wenken, die met de meeste zorgvuldigheid zijn samen-
gesteld. Aan de inhoud van de artikelen kunnen evenwel 
geen rechten worden ontleend. De redactie, uitgever en  
medewerkers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien 
uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen infor-
matie en wenken. Foto’s  via 123rf.nl & istockphoto.com by 
GettyImages of werden aangeleverd door de partners en de 
geinterviewden. 

Aan deze editie werkten mee:
Robert van Beek, Eline Broeckx, Julie  Boon, Maurice de Clercq, 
Sam Dejaegere, Tillo Dumont, Sandra Gasten, Paul 
Geraedts, Ann-Sophie Smets, Thomas Vermeulen.

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

                                          Tekst: Sandra Gasten

#Historie

Toen hun tiendelige reeks Het verhaal van Nederland op 
televisie kwam, hadden de makers en de verantwoordelijke
omroep NTR nooit kunnen denken dat hun programma
zo’n kijkcijferhit zou worden. De serie, waarin verteller
Daan Schuurmans ons meeneemt langs de verhalen van 
mensen die in Nederland leefden, trok wekelijks gemiddeld
2 miljoen kijkers. Nooit eerder was een serie over 
geschiedenis zo populair. “De combinatie van docu en drama
werkte perfect. Niemand had gedacht dat iets saais als 
geschiedenis op zo’n mooie manier verpakt kon worden.” 

dit land een nieuw leven opbouwen.
Het moesten mooie, pakkende 
verhalen worden.” De serie is ge-
baseerd op het Deense docudrama
Historien om Danmark in 2017 ge-
produceerd door Danmarks Radio.
“Toch hebben we het format
niet letterlijk overgenomen”
legt producent Remco van der Kruk 
uit. “Tijdens de research zijn we 
gaan kijken wat er werkte en wat 
niet. Zo zijn we onze eigen klem-
tonen gaan leggen. Onze scenario
schrijver heeft zich gefocust op 
het drama in plaats van op de 
historische toelichting. We wilden 
entertainment brengen zodat 
geschiedenis voor een brede doel-
groep aantrekkelijk werd.”

Wetenschappelijk onderzoek
Daan Schuurmans neemt de kijker
mee langs de hoogte- en 
dieptepunten van de Nederlandse
geschiedenis. “In de Deense versie
wordt die rol vertolkt door Lars 
Mikkelsen”, zegt Remco. “We 
wilden hetzelfde type verteller
in onze versie: avontuurlijk, 

rad van tong en aantrekkelijk. 
Daan heeft zelf ook veel interesse
in geschiedenis en dook meteen
de boeken in om meer over 
de onderwerpen te weten te 
komen. Bovendien wilden we een 
acteur. In de serie heeft Daan een 
rol als tijdsreiziger die de kijker
meesleurt in tijdsperiodes en daar-
door de fantasie van de kijker laat 
werken. Die vorm werkt goed.”
Als vertrekpunt gebruikten de 
makers de Canon van Neder-
land die als basis in het onderwijs 
wordt gebruikt. “Daarin worden de 
tijdsperiodes van de geschieden-
is mooi afgebakend”, vertelt 
Hasan. “Daarnaast zijn we de 
literatuur ingedoken en hebben 
we de verhalen met de hulp van 
archeologen en historici aan-
gevuld met de meest recente
wetenschappelijke inzichten.
We willen dat deze serie de 
komende vijftien jaar nog actueel
blijft. Zo is de kijker
getuige van de aankomst van 
het Jamna-volk, boeren die met 
hun paarden en wagens uit 

Het format van Het verhaal van 
Nederland lijkt simpel, maar is 
zeer uniek: als kijker word je door 
Daan Schuurmans meegenomen 
naar belangrijke momenten in 
de Nederlandse geschiedenis. 
Acteurs spelen die momenten na 
en deskundigen geven extra inter-
essante details. Het verhaal vertelt 
in tien afleveringen het verhaal van 
onder meer de jagers van 15.000 
voor Chr. over de Romeinen en 
Bataven, de ridders en graven, de 
predikanten, de industriële revolutie
tot de Tweede Wereldoorlog en de 
bevrijding. “De serie brengt geen 
losse feiten of stoffige geschiedenis
lessen”, zegt Hasan Evrengün, 
die eindredactie deed van Het 
verhaal van Nederland en al jaren 
bij de NTR redactie doet voor 
geschiedenisprogramma’s zoals 
Andere Tijden. “Deze serie vertelt 
het verhaal van het land waarin 
we wonen. Over mensen die hier 
ooit leefden. Mensen die voor 
dilemma’s stonden, keuzes 
moesten maken en moesten over-
leven. Die moesten vluchten of in
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de Zuid-Russische steppen in
arriveren. DNA-onderzoek van de laatste 
vijf jaar heeft aangetoond dat wij voor 
twee derde van dat volk afstammen.”
De verhalen die aan bod komen, zijn 
er niet alleen om de Nederlandse 
geschiedenis te bejubelen. Ook de zwarte 
bladzijden komen aan bod: de slavernij 
door de VOC tijdens het kolonialisme, 
de medewerking van Nederlanders aan 
de jodenvervolging in de Tweede Wereld
oorlog … “Alle keuzes die in 
de loop van de geschiedenis
zijn gemaakt, hebben gevolgen
gehad voor de volgende generaties”
legt Remco uit. “Vroeger werden in de 
geschiedenislessen vaak enkel de roos
kleurige verhalen verteld, tegenwoordig
komen ook de minder mooie kanten 
naar boven. We wilden een eerlijk beeld 
schetsen. Nederlanders zijn immers 
niet altijd zo’n lieve mensen geweest.”

Re-enacters en rookmachines
Opvallend is dat de opnames gestart zijn 
in juli 2020, pal in de coronaperiode. En 
dat had volgens de makers heel wat voor-
delen. “Heel wat locaties waren afgesloten 
voor het publiek”, zegt Hasan. “Op een 
heleboel plekken waar het normaal
wemelt van de mensen, was het nu 
redelijk rustig. Soms hebben we wel straten 
of pleinen moeten afsluiten, zoals voor 
de scènes in Dordrecht of Amsterdam.”
Er werd gefilmd op niet minder dan 200 
locaties, verspreid over heel Nederland.
“Locatiescouts zochten voor ons 
de meest historisch, waardevolle 

“We denken al aan een vervolg 
 over het Nederlandse koningshuis”

plekken. Een huzarenstukje, want een pre- 
historisch Nederland bestaat natuurlijk niet 
meer”, pikt Remco in. “Het was een monster-
project. De opnames duurden bijna een jaar en 
meer dan 100 medewerkers deden eraan mee.”
De acteurs die de geschiedenis naspelen, waren 
– naast professionele artiesten en figuranten
- vaak mensen die dat in hun vrijetijd ook 
doen: re-enacters. “Die speelden de scènes 
nauwgezet na. Ze deden dat met veel plezier
en passie”, vertelt Hasan. “Ze hadden veelal 
de gepaste kledij en spullen thuis liggen die 
we in de reeks konden gebruiken. Ze zijn 
gespecialiseerd in bijvoorbeeld de prehistorie 
of de tijd van de Romeinen en waren daarom 
best kritisch over de verhaallijnen en decors.
Alle details over een tijdperk moesten kloppen. 
Zo heb ik geleerd dat de Romeinse soldaten in 
50 voor Chr. andere kleuren droegen dan die 
van 150 na Chr.. Soms wisten zij meer dan wij.”
Voor de geloofwaardigheid werden er een paar 
rookmachines overal mee naartoe genomen. 
De rook was om de juiste sfeer te creëren en 
hedendaagse objecten in het straatbeeld te ver-
bergen. “De sneeuw in februari 2021 heeft ook 
geholpen om Daan bij de opnames over de ijstijd 
in de juiste weersomstandigheden te plaatsen”, 
zegt Hasan. “De objecten die in de musea liggen, 
werden mooi gefilmd. Dankzij de uitleg en het 
enthousiasme van de experten en de context van de 
acteurs, komen die objecten als het ware tot leven.”

Succes versus kritiek
Met gemiddeld 2 miljoen kijkers per aflevering
was het toen een van de meest succesvolle 
programma’s op de Nederlandse televisie.
Remco denkt dat die populariteit te danken was 
aan de combinatie van drama en documentaire.

“Die twee vullen elkaar echt aan”, meent hij. 
“We hadden er blijkbaar behoefte aan om op dit 
moment, na de coronaperiode, naar een
verbindend programma te kunnen kijken. 
Niemand  had gedacht dat iets saais als
geschiedenis op zo’n mooie manier verpakt kon 
worden.
Af en toe klonk er wel kritiek. “Omdat sommige 
delen van de geschiedenis werden overgeslagen,
vonden sommige historici dat het verhaal niet 
helemaal juist werd verteld. Dat begrijpen we, 
maar we moesten realistisch zijn”, zegt Hasan. 
“De geschiedenis is complex, maar we hebben 
niet alle tijd om alles te laten zien. Dus moet je 
dingen weglaten. We hebben het verteld aan de 
hand van verhalen van mensen. Er gebeuren
daarnaast natuurlijk ook nog andere dingen.”
Toch smaakt de serie naar meer. “Dat je 
geschiedenis voor een brede doelgroep interes-
sant kan maken: dat is fantastisch. Deze serie 
doet me beseffen dat er nog zo veel thema’s aan 
bod kunnen komen in tv-series. Er zijn nog zo 
veel verhalen te vertellen.”

Vlaamse versie
Ook in Vlaanderen werd de serie opgemerkt. 
Sinds vorig jaar is productiehuis De Mensen er 
gestart met de opnames van Het verhaal van 
Vlaanderen. Daarin zoekt Tom Waes uit wat 
er sinds de komst van de neanderthalers in 
Vlaanderen is gebeurd. Deze reeks zal ook tien 
afleveringen tellen en komt wellicht eind 2022 op 
de VRT. Ook hier zullen re-enacters en historici 
de kijkers meenemen in de geschiedenis: van de 
Guldensporenslag tot de tijd van de Romeinen tot 
zelfs de badkamer van Filips de Goede.

Net als in Nederland krijgt de serie een vervolg. 

“In Nederland werd voor dit project een 
website gebouwd en een boek gemaakt. 
Er zijn podwalks - tien wandelverhalen 
verspreid over Nederland – bedacht en 
een 10-delige podcast met cabaretier 
Diederik van Vleuten”, vertelt Remco. 

“Voor kinderen van 7 tot 12 jaar legt 
Het verhaal van Nederland HISTORIES
de geschiedenis uit in duidelijke taal. 
En voor het voortgezet onderwijs zijn 
er speciale bewerkingen van de af
leveringen op Schooltv.nl, met bijbehoren-
de lesbrieven. Ook musea krijgen door 
de serie en podwalks meer bezoekers
over de vloer. Een mooi neveneffect.”

De makers van de serie, Tuvalu Media
en Pupkin Film in coproductie met omroep
NTR, hebben de smaak van de 
geschiedenisdocumentaire alleszins te 
pakken en blikken al vooruit naar twee 
vervolgseries. 

“We denken aan een serie over het 
Nederlandse koningshuis en een serie
over Amsterdam dat in 2025 zijn 
750-jarige bestaan viert”, zegt Remco. 

“Vooral die over het Huis Oranje-Nassau
wordt volgens ons een kijkcijferhit. 
We trekken daarvoor naar de streek 
in Frankrijk waar de vele clans zijn 
ontstaan. Misschien komen we daar 
ook wel Belgische families tegen?”

Wie is Tuvalu Media? 
Productiehuis Tuvalu Media creëert 
concepten voor alle publieke
en commerciële omroepen in 
Nederland. Daarnaast werkt het 
ook voor internationale zenders 
zoals Discovery Channel, Viacom,
Disney Channel en National 
Geographic. 

Het is een van de grootste productie
huizen in Nederland met content 
in alle genres zoals entertainment, 
reality, factual entertainment
 en documentaire. 

Bekende programma’s zijn Brug-
klas, Kamp Van Koningsbrugge, 
Maestro (waarin Bekende Neder
landers het als dirigent tegen elkaar
opnemen), BN’ers in het zieken
huis en het tienerdrama H3L
 
Tuvalu.nl 
www.hetverhaalvanNederland.nl
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Kunstwaardering gaat veel
verder dan het materiaal alleen

#Innovatie
Een eeuwenoud kunstwerk is uniek in al zijn eigenschappen. Het is een 
unieke samenkomst van materiaalgebruik en de vaardigheid en ook 
creativiteit van de kunstenaar. Volgens Liselore Tissen,
buitenpromovendus technische kunstgeschiedenis aan Universiteit
Leiden en TU Delft, moeten we van dat idee af. Zij stelt voor om 
kunstwerken in musea gedeeltelijk te vervangen door hoogwaardige 
3D prints die met het blote oog niet van echt te onderscheiden zijn.

             Tekst Paul Geraedts

Het mag geen geheim heten dat 
dit statement door sommigen in de 
kunstwereld als vloeken in de kerk 
- of beter gezegd: het museum
ontvangen wordt. Maar achter  
Tissen’s idee zit een gedachte 
die een betere bescherming van 
unieke werken garandeert, waar-
door kunst voor de eeuwigheid 
veilig bewaard kan blijven. Zelfs 
het aanraken van kunstwerken
en niet alleen voor slecht
zienden of kinderen - om het 
materiaal echt te voelen - kan tot de 
mogelijkheden behoren. Dit is wat 
het Museum Prado in Madrid in 
2015 al deed met 3D replica’s van 
kunstwerken. Wegens succes 
is deze tijdelijke tentoonstelling 
voor onbepaalde tijd verlengd. 

Wat maakt kunst, kunst? 
Een vraag waarover iedere kunst-
liefhebber zich weleens peinzend 
heeft gebogen. Want wat is kunst 
precies? Vaak komt de uitleg dan 
neer op het unieke van het werk.
Tissen: “Kunst raakt ons, daar is 
geen twijfel over mogelijk. Zowel 
emotioneel, als op ritueel, persoon-
lijk en emotioneel vlak. Daarom 
verbinden we hier zoveel waarde 
aan, het materiaal is daarbij eigenlijk
van minder belang. Eigenlijk doe je 
een uniek kunstwerk enorm tekort 
door het te reduceren tot een paar 
verfstreken op een doek.”
Het digitaal scannen en reproduceren
biedt nog meer mogelijkheden, zo 
legt Tissen uit. “Het is een gegeven 
dat kleuren en texturen naar verloop

van tijd anders worden, zelfs met 
- of juist door - restauratie. Door 
een kunstwerk 3D te scannen en 
af te drukken zou je kunnen laten 
zien hoe een werk er uitzag toen 
het net gemaakt was. Zowel voor 
onderzoek als tentoonstelling.”

Musea blij dat de techniek er is
Hoewel het idee om kunstwerken
te vervangen door digitale prints 
voor sommigen wat radicaal in 
de oren klinkt, wordt het juist door 
curatoren van de musea met steeds 
meer enthousiasme gevolgd.
Tissen: “Hoe graag we het ook 
voor altijd zouden willen bewaren, 
kunst is vergankelijk. Door de 
jaren heen gaan kleuren verloren, 
en veel werken zijn niet gemaakt 
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om voor de eeuwigheid bewaard te 
worden. Ik heb de 3D prints van enkele 
kunstwerken aan curatoren voorgelegd
en zij zijn er enthousiast over. Men is 
blij dat de techniek bestaat. 

“Ook voor bijvoorbeeld reizende 
tentoonstellingen zijn er toe-
passingen te vinden voor de 
3D geprinte kunstwerken.
Het schept mogelijkheden om 
kunstwerken te tonen die te fragiel zijn 
om over de wereld te reizen, waardoor 
je als museum toch een complete 
collectie aan kunt bieden. Zo een 
reproductie kan dan verwijzen
naar het originele kunstwerk, 
waardoor het verhaal
toch compleet is. Dan kan een museum 
een mooi volledig verhaal vertellen.” 

Nauwelijks van echt te onderscheiden
Om dit niveau te bereiken, dienen de 
3D geprinte kunstwerken wel van der-
mate goede kwaliteit te zijn dat deze 
kunnen wedijveren met het echte 
werk. Volgens Tissen is dat geen 
probleem. “De prints zijn op het oog 
nauwelijks van echt te onderscheiden. 
Pas wanneer het nader onderzocht 
wordt zie je dat het ander materiaal 
is. Maar met het blote oog is textuur, 
kleur en glans nagenoeg 1-op-1 te re-
produceren.”

De techniek om de kunst
werken te reproduceren is 
van hoogwaardige kwaliteit.

Liselore legt het uit. “Eerst wordt een 
kunstwerk door lasers of fotocamera’s 
gescand, waardoor het reliëf, de kleur en 
de glans nauwkeurig nagebootst wordt 
door hele dunne laagjes plastic op elkaar 
te printen tot de juiste hoogte is bereikt. 
Hierbij gaat het om micrometers, dus 
ontzettend klein en voor ons niet te onder-
scheiden. Daarna komt er kleur overheen 
en eventueel nog een transparante laag 
om een effect te creëren.” 

Kritiek vanuit de kunstwereld
Terwijl musea en curatoren de techniek 
om kunstwerken op deze manier te repro-
duceren met enige interesse volgen, klinkt 
er ook kritiek. Een echt kunstliefhebber en 
de meeste musea schieten bij het horen 
van termen als ‘3D-reproductie van het 
echte werk’ al snel in een kramp. Tissen: 
“Dat is natuurlijk ook logisch. Een groot 
onderdeel van de belevenis van kunst is 
dat het uniek is, van een kunstwerk is er 
maar één op de hele wereld. Reproducties
zijn altijd gemaakt, maar meestal zijn 
die vrij gemakkelijk eruit te halen. Deze 
techniek is zo accuraat, dat dit voor veel 
mensen een beetje eng wordt.” 

Het belang van de 3D-prints werd onlangs 
duidelijk, toen door de oorlog in Oekraïne 
de dertig jaar durende banden van het 
Hermitage Museum te Amsterdam met 
haar naamgenoot in Sint-Petersburg van de 
ene op de andere dag verbroken werden. 
Opeens was het museum, inmiddels
van naam veranderd naar Dutch Heritage 
Museum, een museum zonder kunstwerken

Om dit op te lossen hangen er inmiddels 
bruiklenen. Volgens Tissen, die mede 
over deze recente casus een opiniestuk 
in het NRC Handelsblad schreef, is dit 
incident een uitgelezen kans om van 
3D geprinte replica’s gebruik te maken.
De westerse en de oosterse
manier van kunstbeleving. Maar 
wie komt er kijken naar een replica
van de Mona Lisa? Volgens Tissen is 
het tijd om kunst op een andere manier 
te gaan beleven. “Gezien de fragiliteit
van het kunstwerk betwijfel ik sterk of 
de Mona Lisa die nu in het Louvre hangt 
het ‘echte’ werk van DaVinci is  -maar 
dat terzijde - is dat een terecht vraag-
stuk. In onze westerse cultuur is de 
authenticiteit van kunst vaak de graad-
meter. En eigenlijk is dat pas sinds vrij 
kort zo. Vroeger was men totaal niet bezig
met uniek zijn. Kijk naar de Romeinen, 
zij kopieerden er op los bij de Grieken. 

Maar vanaf de wetenschappelijke revolutie
is er bij ons ingebakken dat een 
kunstwerk uniek en terug naar een 
bepaalde kunstenaar te leiden moet 
zijn, om veel waarde te hebben.”

“In Azië heeft deze verandering van 
denken helemaal niet plaatsgevonden. 
Sterker nog: kopiëren is daar aan de 
orde van de dag, en wordt op zichzelf 
bijna als een kunstvorm gezien. Van 
tassen tot oude meesters, in landen als 
China en Vietnam is het een industrie. 
Een groot deel van die mentaliteit komt 
voort uit een andere belevenis van kunst.

Ik heb de 3D prints van enkele kunstwerken aan curatoren 
voorgelegd, en zij zijn er enthousiast over. Men is blij dat 
de techniek bestaat

Tijd voor een omslag in mentaliteit
Kunstwerken 3D printen op de manier die 
Liselore Tissen voor ogen heeft, is zowel
voor oude meesters als voor nieuwere 
werken een oplossing om ze beter voor
de eeuwigheid te behoeden. “Juist de 
modernere kunst is vaak niet met 
conventionele middelen gemaakt
en daardoor veel fragieler. De 
oude meesterwerken zijn uitvoerig
bestudeerd en wereldwijd zijn er enorm veel 
experts beschikbaar voor restauratie. Dat 
neemt niet weg dat een kunstwerk eens in 
de zoveel tijd niet toonbaar is, omdat het 
gerepareerd of gerestaureerd wordt. Op 
zo’n moment kun je dus een 3D-print tonen.” 

Al onze kunstwerken achter slot en grendel 
voor de eeuwigheid bewaren lijkt voorlopig 
nog een beetje teveel van het goede. Om 
de 3D geprinte replica gemeengoed te laten
worden, is volgens Tissen een omslag in 
mentaliteit nodig. “Laten we onze obsessie
met het unieke kunstwerk loslaten. Kunst 
raakt op zoveel meer manieren dan dat alleen.
Ik ben ervan overtuigd dat juist door een 
combinatie van 3D prints en authentieke
kunstwerken tentoon te stellen, er een veel 
completere kunstbeleving plaats kan vinden.” 
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#Circulair 
  Ondernemen
Dit jaar waagde de goedlachse Lotte van der Sluis (23) de sprong om haar 
droom waar te maken: ze zette haar eigen webshop re:wear – ready to wear 
– online. ‘Iets nieuws uit iets ouds creëren’ is waarop haar merk is gebouwd, 
en ook buiten haar carrière leeft ze heel bewust. Het lijkt allemaal nog maar 
pas begonnen te zijn, maar dat kan haar er niet van weerhouden om al groot 
te dromen. Van een ‘shopaholic’ naar een vrouw met een groot hart voor de 
planeet.
                 Tekst Eline Broeckx 

Van der Sluis is geboren in Wilrijk
en heeft twee Nederlandse 
ouders. Met haar moeder en haar 
broer groeide ze op in Schilde en 
sinds kort woont ze samen met 
haar vriend in Antwerpen. Het 
is ook daar waar ze alles voor 
re:wear maakt: ‘In de woonkamer
staan mijn twee stikmachines, 
dus het is altijd wel een stoffige 
boel bij ons thuis.’

‘Shopaholic’
In de lagere school droomde ze 
ervan om een eigen winkel te 
beginnen: ‘Het leek me heerlijk
om die ruimte zelf naar mijn 
smaak in te richten, tot ik wat 
ouder werd en de industrie beter 
leerde kennen. Ik vind trouwens 
dat een fysieke winkel beginnen
niet meer van deze tijd is. Al het 
afval dat het met zich meebrengt
past niet bij de duurzame 
levensstijl die ik mezelf probeer 
aan te meten.’ 

Haar manier van leven kan niet 
meer contrasteren met hoe ze 
vroeger door het leven ging: 
‘Voordat ik begon uit te zoeken 
wat ik wilde doen, had ik een 
shopverslaving. Ik kocht enorm 
veel kleding, helaas vooral bij 
winkelketens zoals Zara, tot ik 
op een gegeven moment besefte 
dat wat ik aan het doen was, te 
belachelijk voor woorden was. 
Ik gaf mijn ‘oude’ kleding dan 
wel weg, maar door te blijven 
kopen, hield ik het systeem mee 
in stand. Toen heb ik me voor
genomen om een maandlang niets 
te kopen. Die maand was verras-
send genoeg snel voorbij. En zo 
passeerden er twee jaar waarin 
ik geen nieuwe kleding kocht.’
Op de middelbare school 
studeerde ze mode, waar ze 
onder meer patronen leerde teke-
nen en kleding leerde ontwerpen, 
maar ze wilde meer: ‘En zo ben ik 
op de Jean School in Amsterdam 

terechtgekomen. Daar heb ik 
jeans en zijn productiewereld op 
een andere manier leren kennen.’

Ready, set, go
Hoewel ze een fysieke winkel 
allang definitief had afgeschreven, 
verdween haar droom om een 
eigen merk te starten niet. Daarom
begon ze op een gegeven 
moment met verschillende stoffen
te experimenteren: ‘Ik vroeg 
mijn vrienden om hun kleerkast 
op te ruimen en om alle kleding 
die ze konden missen aan mij 
te geven. Al snel merkte ik dat 
jeans een hogekwaliteitsproduct 
is en ontdekte ik dat behalve de 
stof aan de knieën en aan het 
bovenste gedeelte van de broeken 
– die plaatsen raken beschadigd
door te zitten en te bewegen – 
de broeken er eigenlijk nog goed 
uitzagen. Daarom heb ik besloten 
om met jeans te gaan werken. 
Om de living wat aan te kleden, 
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goedkopere stuks te steken, zoals 
T-shirts: ‘Die ga ik niet zelf maken, maar 
ik ben aan het kijken of een fabriek dat 
jeans recycleert in onder andere katoenen
T-shirts daarvoor met mij zou willen 
samenwerken. Dan zit er een lichtblauwe 
schijn in de stof.’ Samenwerkingen aan-
gaan is niet zo gemakkelijk, want van der 
Sluis beseft maar al te goed dat het niet 
is omdat er ‘recycled’ of ‘duurzaam’ op 
het label staat, dat dat ook klopt: ‘Ik wil er 
honderd procent zeker van zijn dat ik mijn 
klanten niet voorlieg. Het is tegenwoordig
gemakkelijk om te beweren dat je ‘eco’ 
bent, maar daar staat natuurlijk wel iets 
tegenover.’ Binnenkort zou ze naast 
accessoires dus ook kledingstukken willen
aanbieden: ‘Nu verkoop ik accessoires
die ik mooi en handig vind en waarvan 
ik verwacht dat anderen ze ook kunnen 
gebruiken.’ Dat probeert ze te achterhalen
door het nuttige aan het aangename te 
koppelen: ‘Ik ga met een koffietje op een 
terras zitten, kijk rond om te zien wat 
mensen aanhebben en praat met hen om 
te weten te komen wat ze missen in hun 
leven. Ik probeer dus efficiënt te zijn in 
wat ik op de markt breng. Daardoor houd 
ik er automatisch ook rekening mee dat 
wat ik maak voor iedereen draagbaar is. 
De bucket hat kan je bijvoorbeeld aan 
twee kanten dragen: de ene kant is opval-
lend en de andere wat neutraler.’ 

Een van haar dromen is om haar producten 
one size en uniseks te maken: ‘Ik droom 
van de dag waarop iedereen kan en mag 
dragen waarin hij/zij/die zich goed voelt.’

heb ik jeans eerst in een tas en een 
plantenpotje proberen te verwerken, en 
omdat het zo vlot ging, ben ik ermee 
doorgegaan.’ Ze begon lappen stof te 
maken, patronen te knippen en vertrokken
 was ze. Na een jaar vol researchsessies 
en probeersels, besloot ze om dit jaar in 
het diepe te springen: ‘Het was een vrij 
random moment, maar ik voelde me er 
wel klaar voor. Ik heb mijn website online 
gezet en mijn merk ook meteen actief 
gemaakt op Instagram. Omdat ik bewust 
geen fysieke winkel heb, verzend ik mijn 
producten in een duurzame verpakking en 
met een duurzaam verzendlabel. Ik hoop 
dat ik mensen daarmee kan laten zien 
dat het ook anders kan. Want waarom
voor vijftig procent duurzaam gaan als 
het ook voor honderd procent kan?’

Nu, enkele maanden later
Ondanks dat sommige mensen nog wat 
afwachtend zijn, bijvoorbeeld omdat 
re:wear nog niet veel Instagramvolgers 
heeft, neemt de interesse voor haar 
producten toe: ‘Vrienden en familie 
hebben er veel belangstelling voor, maar 
ik vind dat het pas interessant wordt als ik 
buiten die cirkel van bekenden kan gaan. 
Daarom hou ik er zo van om berichtjes
te krijgen van andere geïnteress-
eerden.’Toch hoopt ze haar doelgroep 
binnenkort nog wat meer te kunnen 
bereiken: ‘Jonge mensen moeten er 
zeker van kunnen zijn dat als ze iets 
kopen, ze daarmee niets slechts doen 
voor het milieu. Dat is dan ook een van 
de doelen van re:wear. Maar omdat het 

‘Ik ga met een koffietje op een terras zitten, kijk rond 
om te zien wat mensen aanhebben en praat met 
hen om te weten te komen wat ze missen in hun 
leven.’

handwerk is en er dus veel tijd in kruipt 
om een stuk te maken, heb ik besloten 
om mijn producten iets duurder te maken. 
Daardoor zijn ze voor de doelgroep die ik 
voor ogen heb soms minder interessant. 
Ik ben daarin dus nog een beetje mijn weg 
aan het zoeken. Het valt wel op dat een 
deel van mijn klanten moeders zijn die 
mijn producten aan hun dochters cadeau 
willen doen. Dat vind ik natuurlijk niet erg, 
want dan weet ik dat het uiteindelijk wel 
bij de juiste personen terechtkomt.’

Ambitieuze toekomstplannen
Ze is op dit moment volop op zoek naar 
manieren om jongere mensen aan te 
trekken. Dat zou ze willen doen door 
bijvoorbeeld in de volgende collectie iets 

broeken knippen, broeken ophalen, 

mensen opbellen – niet om zeven uur 

natuurlijk –, een koffietje gaan drinken 

met andere zelfstandigen of mensen die 

in de modesector werken om te kijken 

hoe zij over bepaalde dingen denken... Af 

en toe doe ik na het avondeten nog wat 

e-mails, maar daarna is het goed geweest.’ 

Ze vindt het dus belangrijk om naast haar 

werk ook te genieten van het leven: ‘Ofwel 

sta je vroeg op, ofwel werk je tot laat door, 

maar een combinatie houd je niet vol. Werk 

moet ook leuk blijven, vind ik. En na een 

werkdag kan ik er echt van genieten om 

samen met mijn vriend iets te eten en gezellig

te praten. ‘Morgen is er weer een dag’, denk 

ik dan. Maar als ik echt eerlijk ben, moet 

ik bekennen dat ik bijvoorbeeld voor een 

fotoshoot drie dagen aan een stuk zonder te 

slapen kan doorwerken. Ik leef in het ene of het 

andere uiterste: ofwel gun ik mezelf rust, 

ofwel moet ik van mezelf doorwerken tot het 

af is.’ Als een van de weinige Gen Z’ers slaagt

ze erin om ’s avonds haar laptop dicht te klappen

en haar telefoon aan de kant te leggen: ‘Ik 

durf te zeggen: ‘Deze zondag doe ik niets 

en laat ik de batterij van mijn telefoon leeg-

lopen.’ Een leven met minder sociale media 

geeft mij rust. Ik haal er ook veel energie uit 

door op vrijdagavond met vriendinnen op 

een terrasje te gaan zitten in de zon. Ik vind 

het belangrijk om tijd te nemen voor mezelf.’

Ook staat workshops geven op haar ver-

langlijstje: ‘Ik zou het geweldig vinden om 

andere mensen op te leiden in wat ik doe. 

Zodra je het begrijpt, is het niet zo moeilijk. 

Ik was toevallig een paar dagen geleden 

in een Levi’s Store en iemand gaf me een 

compliment over mijn handtas. Hij zei dat hij 

het zelf wilde leren maken. En dat gesprek 

heeft me wel tot nadenken gestemd. Daar-

om vind ik het zo vreemd dat als ik mijn 

ideeën en foto’s van mijn producten naar 

fabrieken stuur, ze zeggen dat ze het niet 

kunnen. Dan denk ik: ‘Wat?! Ik doe dat al-

leen thuis, terwijl jullie een fabriek zijn!’ 

Leven als ondernemer
Na een aantal maanden als ondernemer 

kan ze nog niet van een routine spreken: 

‘Mijn vriend heeft pas ijssalon Borgo Gelato 

overgenomen, waardoor onze levens op hun 

kop staan. Maar hoewel het op dit moment 

een beetje chaotisch is, heb ik voor mezelf 

intussen wel kunnen uitdokteren wat voor mij 

werkt en wat niet.’ In het begin gedroeg ze 

zich als een fabriek en hield ze rekening met 

hoeveel small shoppers ze bijvoorbeeld per 

week moest maken om rendabel te zijn. Dan 

stopte ze niet tot alles af was. Intussen pakt 

ze het anders aan: ‘Ik sta altijd rond zeven 

uur op, omdat ik zo het meeste uit mijn dag 

kan halen. En dan schrijf ik voor mezelf de 

planning van de dag op en ga ik van start:

Nog een oude jeans liggen? Stuur een berichtje 
via Instagram – re2wear – of breng je jeans binnen 
in ijssalon Borgo Gelato – Sint-Janstraat 50, 2140 
Borgerhout (Antwerpen).
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In dit vak moet je visionair zijn!

#Creatief 
  &Inventief
Designer Jeroen Schuijf verzorgt circulaire en duurzame structuren
voor grote evenementen als Tomorrowland en de Floriade.
De van oorsprong Amsterdammer streek neer in het Belgische
grensplaatsje Mol, zijn creaties zijn op evenementen in drie 
landen (België, Duitsland, Nederland) te aanschouwen.
Een kijkje op de website van Shellter, is een lust voor wie van 
duurzame esthetiek houdt. Een veelvuldig gebruik van hout en 
andere duurzame materialen, in combinatie met ronde, bijna 
organische vormen kenmerkt het werk van Jeroen Schuijf. Voor  
festivals in binnen-en buitenland is Shellter een bekende naam. 

             Tekst Paul Geraedts

Van Formule 1 naar Floriade
Als ontwerpende ondernemer 
zou je kunnen zeggen dat Jeroen 
Schuijf zijn sporen de afgelopen 
jaren wel heeft verdiend. Van de 
Formule 1 tot de Floriade, Tomor-
rowland en de Tour de France: 
zijn creaties hebben menig 
evenementen terreinen voorzien 
van een design dat in het oog 
springt. Jeroen Schuijf: “Ieder
project heeft unieke 
eigenschappen, trekt een 
geheel eigen publiek en wil 
een bepaalde sfeer nastreven. 
Daarvoor moet je als designer 
flexibel zijn en niet terugschrikken
van een groot project.”

“In dit vak moet je visionair zijn. 

Het is telkens weer een uitdaging om 
met een origineel ontwerp te komen. 
Maar het leuke is dat ik terecht
ben gekomen bij evenementen 
waar je visionair mag zijn. Dus ik 
mag experimenteren, iets wat in 
de traditionele bouw veel minder
kan. Ook gaat het veel sneller. 
Mijn bouwwerken worden ontworp-
en, en binnen drie maanden staan 
ze. Probeer dat maar eens bij 
het bouwen van een permanente 
constructie, daar gaan ellenlange 
processen en procedures aan vooraf.” 

Inspiratie uit videoclips
Als creatief ontwerper haalt Jeroen 
zijn inspiratie van allerlei verschil-
lende plekken. “Het is heel breed. Ik 
heb hele databases vol met kunst, 

architectuur en structuren die 
- hoe zal ik het omschrijven-
anders zijn dan andere 
structuren. Maar een van mijn 
grootste inspiratiebronnen
is muziek, en dan specifiek
de videoclips die tegen-
woordig gemaakt worden.” 
“Die videoclips, daar hoor je 
eigenlijk niet vaak iemand over. 
Terwijl het vaak echt hoogstaande 
hedendaagse kunst is, waarbij 
alles klopt: geluid, beeld, designs 
en sfeer. Ik vind het bizar dat daar 
niet meer aandacht voor is. Men 
zegt dat het nummer goed is, en 
dat is het dan wel zo’n beetje.
Maar kijk eens verder, kijk 
eens hoe de videoclip in elkaar 
steekt. Met name uit de muziek
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stromingen die ik tof vind - dance - 
haal ik een hoop inspiratie.” 

Van tijdelijk naar semipermanent
De afgelopen twee jaar was er in de 
evenementenbranche weinig mogelijk. 
Jeroen: “Voor Shellter een lastige tijd, 
maar door creatief te zijn - en positief 
te blijven - zijn we er toch doorheen 
gekomen. Zo hebben we de afgelopen 
twee jaar geëxperimenteerd met meer 
semipermanente bouw. Structuren op 
evenementen zijn altijd tijdelijk, maar 
als je bijvoorbeeld een restaurant voor 
twee á drie jaar kan neerzetten, heb 
je opeens een geheel andere markt 
die je kan bedienen.” “Het resultaat 
hiervan is de Shellter Box: een houten 
structuur die voor horeca gebruikt kan 
worden, maar ook als tijdelijke winkel 
of beursstand. Dit product wordt nu 
op verschillende plekken in het land 
neergezet. Het is een volledig anders 
concept dan we gewend zijn, maar 
toch heeft het raakvlakken met waar 
wij als bedrijf voor staan: creativiteit, 
duurzaamheid en circulariteit.”

Tomorrowland
Als danceliefhebber is er een project 
waar Jeroen al zijn opgedane inspi-
ratie kwijt kan. Het wereldberoemde 
dancefestival Tomorrowland is een 
plek waar zijn creaties al een paar keer 
te zien waren. Ook dit jaar is Shellter
er weer bij, een grote opluchting.
Jeroen: “Wij zijn verantwoordelijk 
voor een gebied van dertigduizend 

vierkante meter op Tomorrowland. Na 
twee jaar stilstand is het geweldig dat 
dat weer kan.” “Net als in 2019 verzorgt 
Shellter weer een bijzondere entree voor 
Dreamville, een camping waar 45.000 
mensen slapen. Die moeten ook allemaal 
eten en drinken, en daarvoor hebben we 
een compleet winkelcentrum ontworpen, 
de Marketplace. Naast eten en drinken 
kan men daar ook naar de kapper, tattoos 
laten zetten of kleding kopen. Het is super 
tof dat ik daar onderdeel van mag zijn. En 
een ander groot evenement: de Floriade in 
Almere. Dus ik ben dag en nacht in touw 
geweest om dit allemaal vorm te geven.” 

Flexibel en snel anticiperen
Als designer heeft Jeroen de afgelopen 
jaren een aardige naam opgebouwd in 
de evenementenbranche. Maar dat is 
niet de enige reden voor zijn succes: “Ik 
denk dat het ook voor een groot deel een 
kwestie van flexibiliteit is. In een branche 
waarin dingen snel kunnen veranderen, 
moet je snel kunnen anticiperen en vervol-
gens daarnaar kunnen handelen. Ik vind 
dat juist erg leuk, maar snap goed dat er 
mensen zijn die daar totaal niet mee om 
kunnen gaan.” 

“De evenementen waarvoor ik werk laten 
me grotendeels vrij in mijn designkeuzes. 
Dat dwing je natuurlijk ook een beetje af: 
je bent immers degene die zij hebben 
benaderd om het allemaal vorm te geven. 
Uiteindelijk herkennen ze je stijl en aanpak 
en heb je ontzettend veel vrijheid om een 
design uit te werken.

Circulair en duurzaam
Shellter verzorgt ontwerpen voor 
evenementen van 500 tot 500.00 
bezoekers, waarbij een kernteam met meer 
dan 25 jaar ervaring in de evenementen
branche alle aspecten op zich neemt. In 
de tijd dat Jeroen in deze branche werkt, 
heeft hij aardig wat veranderingen gezien.

“Tegenwoordig is alles circulair en 
duurzaam, en dat is maar goed ook. Voor 
ons betekent dat, dat alles wat wij maken 
ook weer uit elkaar gehaald kan worden 
en op een andere plek neergezet wordt. 
En verrassend genoeg zijn er maar weinig
bedrijven die zich daarmee bezighouden.
Onder anderen met de Shellter Box 
probeer ik in die nichemarkt te springen.” 

Is het een utopie dat een festival ooit 
volledig duurzaam georganiseerd 
kan worden? Volgens Jeroen is het 
lastig, maar wel mogelijk. “Ik denk dat de 
huidige evenementen totaal niet 
duurzaam zijn, alleen al als je kijkt 
naar de mensenmassa’s die met trein, 
auto of zelfs het vliegtuig reizen om het 
evenement bij te wonen. 

Het zou beter zijn als evenementen naar 
de bezoeker toe reizen, in plaats van 
andersom. Dus dat alles snel, vakkundig 
en zo duurzaam mogelijk weer opgezet 
en afgebroken kan worden. Hier zou 
enorm veel te winnen zijn op het gebied 
van duurzaamheid. Hier heb ik zelf een 
compleet concept voor ontwikkeld, en 
ik hoop daar meer mee te gaan doen.”

“Wij zijn verantwoordelijk voor een gebied van dertig-
duizend vierkante meter op Tomorrowland.

Werken als Nederlander in België
Met Shellter is Jeroen werkzaam in België, 
het land waar hij ook al jaren woont. Hij 
beweegt zich comfortabel aan beide kanten
van de grens. “Ik geloof niet zo in grote 
verschillen tussen Nederlanders, Belgen of 
Duitsers. Ik doe met iedereen goed zaken. 
Wel ben ik als Hollander wat geduldiger 
geworden, dan kom je hier al snel een stuk 
verder. Als je dat niet doet, word je al snel 
als eigenwijze Hollander gezien. Dus als je 
dat geduld weet op te brengen, is het hier 
prima werken.” 

Met een flink aantal grote evenementen 
op de agenda is Shellter een goed 2022 
ingegaan. Jeroen. “Covid is natuurlijk een 
enorme aderlating geweest voor de gehele 
evenementensector. Het was geen goede 
tijd, maar deze heeft zich bij mij positief
vertaald. Ik kon ‘dankzij’ covid nu immers 
(semi) permanente bouw aan mijn portfolio 
toevoegen. Verder is het even afwachten 
hoe de wereld er over een half jaartje uitziet.
Maar voor nu zijn de vooruitzichten zeer 
gunstig. Ik heb goede hoop dat alles weer 
doorgaat en dat de ontwerpen van Shellter 
weer te bewonderen zijn. Uiteindelijk is dat 
het grootste compliment op mijn werk.”

www.shellter.eu

Scan de QR code en ontdek op YouTube één van de creaties van Shellter in Brugge

Op het immense terrein van de Floriade in Almere  vind je de creaties van Jeroen en zijn team
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#Nieuws

Dominicanen onthullen nieuwe
Dominicus

Tijdens een studiedag op 7 mei waaraan 
ongeveer honderd mensen uit Nederland
en Vlaanderen deelnamen, werd het 
werk onthuld door de prior van het 
Antwerpse dominicanenklooster, pater
Didier Croonenberghs, en leken
dominicanen Karin Bornhijm en Tommy 
Vandendriesche. Op het schilderij is de 
stichter van de dominicanen - de heilige 
Dominicus - afgebeeld die zittend op 
een muur zijn voeten wat schoonmaakt. 
Dominicus zou volgens verhalen graag 
op blote voeten hebben rondgetrokken,
maar trok zijn schoenen aan als hij 
een stad binnenging. Met het werk 
wil de Groningse kunstenaar Egbert 
Modderman de zachtheid, contemplatie 
en aardsheid van de stichter verbeelden. 
Het schilderij kon gefinancierd worden 
met geld uit het project, crowdfunding 
en een eigen bijdrage. Het schilderij 
is nu nog te zien in de Pauluskerk in 
Antwerpen, maar zal waarschijnlijk
een permanente plek krijgen in de 
nieuwe internationale dominicanen
gemeenschap die in de zomer in Leuven 
gevormd wordt. Tien broeders zullen deel 
uitmaken van deze Engelssprekende 
communiteit, waarvan de Nederlander
Richard Steenvoorde de prior zal zijn. 
Deze nieuwe gemeenschap is een 
van de resultaten van de fusie van de 
Belgische en Nederlandse domini-
canen die eind mei officieel wordt. 

KN.nl

België verlaagt stemrecht naar 
16 jaar Europese verkiezingen 

België verlaagt het stemrecht van 18 naar 
16 jaar bij de Europese verkiezingen. 
Dat betekent dat in 2024, als de volgende
verkiezingen voor het Europees
Parlement op de agenda staan, ongeveer 
270.000 16- en 17-jarige Belgen hun stem 
kunnen uitbrengen. Die afspraak stond al 
in het federale regeerakkoord. De Kamer-
commissie Grondwet zette het licht op 
groen. Alleen het extreemrechtse Vlaams 
Belang en de Nieuw-Vlaamse Alliantie 
(N-VA) van Antwerps burgemeester Bart 
De Wever stemden tegen. Ook Belgische 
jongeren die op de dag van de Europese 
verkiezingen in Nederland of een ander 
EU-land wonen en dan minstens 16 jaar 
zijn zullen mogen stemmen. Nu zijn dat 
circa 13.000 jongeren. Zij moeten zich 
wel eerst inschrijven in het kiesregister. 
Zodra ze geregistreerd zijn, hebben ze 
opkomstplicht. De Vlaamse Jeugdraad 
zei eerder te hopen dat het initiatief een 
eerste stap is naar uitbreiding op feder-
aal, regionaal en lokaal niveau.

ND.nl

Frits van Oostrom ontvangt 
Visser-Neerlandiaprijs 

Universiteitshoogleraar Frits van 
Oostrom ontvangt op 15 oktober 2022 de 
Visser-Neerlandiaprijs van het Algemeen
Nederlands Verbond (ANV). Met als 
doel de Nederlandse taal- en cultuur
gemeenschap te handhaven en ontplooien
rijkt het ANV de prijs elk jaar uit aan 
personen die zich inzetten voor mens, 
maatschappij en hoofdzakelijk de 
Nederlandse taal. “Frits van Oostrom 
krijgt de prijs als beloning voor de wijze 
waarop hij een betekenisvolle bijdrage
heeft geleverd aan de Nederlands-Vlaamse 
samenwerking op wetenschappelijk en 
cultureel gebied”, laat het ANV weten, “en 
zijn grote invloed op het wetenschappelijke
literaire en culturele leven in Nederland 
en Vlaanderen.” “De toekenning van 
deze prijs kwam voor mij als een com-
plete verrassing. Naar ik begreep, kwam 
de voordracht vanuit Vlaanderen, en ik 
voel mij daardoor eens te meer vereerd”, 
laat Van Oostrom weten. “De kiem voor 
mijn vele Vlaamse contacten werd gelegd 
in Utrecht, toen ik als student deelnam 
aan een Utrechts-Brusselse werkgroep 
onder leiding van de collegiaal bevriende 
hoogleraren Wim Gerritsen (UU) en Ria 
Jansen-Sieben (VUB). Verdrietig genoeg 
overleden zij beiden in dezelfde dagen 
van oktober 2019, en ik mis ze.”

UU.nl
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Vlamingen beluisteren veel 
Nederlandse podcasts

Andersom gebeurt dat weinig – terwijl Vlaam-
se podcasts genoeg te bieden hebben.
Op het De Standaard Podcastfestival in 
Oostende spraken we de Vlaamse podcast
professionals Eva Moeraert en Wouter 
Van Driessche. ‘Toch wel ongelooflijk, 
wat een verschil.’ Natuurlijk, dé podcast 
die talloze Nederlanders bekeerde tot 
het podcastevangelie is Vlaams: Bob, uit 
2017. Weliswaar een VPRO-productie
maar een creatie van het Vlaamse audio
collectief Schik. En er zijn wel vaker 
uitwisselingen tussen de Vlaamse en 
Nederlandse podcastwereld: zo zijn er 
elke editie van de Nederlandse minipod-
castwedstrijd Korte Golf wel Vlaamse 
inzenders te horen – veelal afkomstig van 
een van de audiomakersopleidingen die 
Vlaanderen rijk is. Zulke opleidingen zijn 
er überhaupt nauwelijks in Nederland, 
wat de indruk wekt dat onze zuiderburen 
het genre podcast serieuzer nemen. Nee, 
klinkt het: de budgetten zijn toch echt veel 
hoger in Nederland en er worden meer en 
professionelere podcasts gemaakt. Als 
we naar de cijfers kijken, is in elk geval 
duidelijk dat de podcast bij onze buren 
nog niet in dezelfde mate is doorgebro-
ken: een op de drie mensen in Vlaanderen 
beluistert weleens een podcast, in Ned-
erland is dat al grofweg een op de twee.

VPROgids.nl

Els Witte ontvangt de 
Visser-Neerlandiaprijs 

Els Witte, de eerste vrouwelijke rec-
tor van de Vrije Universiteit Brussel 
(1994-2000), heeft voor haar inzet voor 
Nederlands-Vlaamse samenwerking
het Nederlands in Brussel en haar 
historisch onderzoek de Visser-Neerlan-
diaprijs ontvangen. De prijs wordt uit-
gereikt door het Algemeen-Nederlands 
Verbond (ANV) aan personen die zich 
inzetten voor een betere samenleving 
en daarbij de Nederlandse taalgemeen-
schap promoten. Prorector en professor
emeritus Els Witte (80) zet zich al heel 
haar academische leven in voor de 
Nederlandse taal en de wetenschap. Als 
historica van de hedendaagse periode 
is Witte vooral bekend voor haar talrijke 
werken en artikels over de Belgische 
maatschappelijk-politieke en intellectuele
geschiedenis met betrekking tot de 
19de eeuw en het derde kwart van de 
20ste eeuw. Het ANV beloont ieder jaar 
een persoon die dicht aansluit bij de 
idealen van Herman Visser, zoals de 
inzet voor een betere samenleving, 
kritisch denken en de ontplooiing van de 
Nederlandse taal- en cultuurgemeen-
schap waar ook ter wereld. De prijsuit-
reiking vindt op zaterdag 15 oktober plaats 
in het Markiezenhof in Bergen op Zoom.

Bruzz.be / Belga

Plantyn legt hand op 
geplaagde Uitgeverij Averbode

De educatieve uitgeverij Plantyn neemt 
de geplaagde Uitgeverij Averbode/
Editions Erasme uit Scherpenheuvel
Zichem volledig over. Dat melden 
beide bedrijven in een persbericht.
Katleen Lanens wordt de nieuwe 
managing director van de uit-
gever van onder andere Zonnekind
Zonneland en Zonnestraal.  Uitgeverij 
Averbode verkeerde al enkele jaren in 
financieel zwaar weer. Vorig jaar boekte 
de uitgeverij van de norbertijnen nog een 
verlies van 1 miljoen euro op een omzet 
van ongeveer 16 miljoen euro. Door de 
precaire situatie voerde het bedrijf een 
tijdje nog een kleine herstructurering
door, waardoor zes medewerkers, 
onder wie de CEO, hun C4 kregen. 
De norbertijnen waren dan ook op zoek 
naar een overnemer. Met de overname 
door Uitgeverij Plantyn, onderdeel van 
het Nederlandse NPM Capital en zo 
in handen van de miljardairsfamilie 
Fentener van Vlissingen, komt de uitgever 
van onder andere Zonnekind en Zonne
straal in rustiger vaarwater. In eerste 
instantie, in de aanloop naar het volgende
schooljaar 2022-2023, focussen de twee 
uitgeverijen zich op de bestaande activ-
iteiten. Voor de klanten en leveranciers 
verandert er zo voorlopig niets, klinkt 
het. De komende maanden wordt de 
toekomstvisie uitgewerkt, die vanaf 2023 
“geleidelijk geconcretiseerd” zal worden. 

Madein.be / Belga
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5G ook bij Base

De Belgische mobiele operator Base 
startte op 18 april met het aanbieden 
van 5G. De dekking is nog wel beperkt.
De mobiele operator Base, dochter van 
vaste aanbieder Telenet, wil niet wachten
tot de definitieve veiling van het Bel-
gische mobiele spectrum en gaat zijn 
klanten vanaf 18 april 5G aanbieden. 
De dekking van het 5G-netwerk is nog 
beperkt tot de steden Antwerpen en Leuven.
Ook wordt de Belgische kust van actieve 
dekking voorzien. Base wil ook snel in de 
andere Vlaamse steden 5G activeren. De 
mobiele aanbieder rekent voor zijn 5G-
dienstverlening geen extra kosten. 
Voor het activeren van 5G geldt een 
zogenoemde opt-in. Klanten kunnen 
in de app van de mobiele aanbieder
aangeven of zij wel of niet 5G willen 
gebruiken. Volgens de mobiele aanbieder
worden de klanten hiermee in staat 
gesteld zelf te beslissen over 5G en 
dit in eigen tempo te activeren. De 5G-
dienst van de mobiele Telenet-dochter
is voor alle abonnees beschik-
baar, in eerste instantie alleen voor 
consumenten en kleinzakelijke klanten.

Techzine.nl

Endangered Languages 
Project

“Wanneer we het hebben over talen, 
beperken we ons meestal tot de 
officiële landstalen. Nederlands, Frans 
en Duits in België, Italiaans in Italië, 
Duits in Duitsland en ga zo maar door. 
Nochtans houdt het daar helemaal niet 
op. De meeste landen herbergen daar-
naast een veelvoud aan regionale talen, 
waarvan sommige het beter doen dan 
andere ELP toont de meest bedreigde 
talen ter wereld. Wereldwijd zijn er op 
dit moment nog zo’n 7.000 verschillende 
talen. Dat lijkt enorm, maar veel daarvan 
worden bedreigd. Dat wil zeggen dat de 
taal nog maar door een beperkt aantal 
mensen wordt gesproken en dat de kans 
dus groot is dat het in de toekomst een 
zogenaamde dode taal zal worden. 
Volgens het Endangered Languages
Project zouden 2.450 van de 7.000 
talen in de wereld gevaar lopen. Om 
dat wat concreter te maken, stelden ze 
een kaart op met daarop de verschil-
lende bedreigde talen per werelddeel. 
Oceanië is koploper wat dat betreft, 
met maar liefst 733 bedreigde talen 
in de aanbieding. In Europa gaat het 
‘slechts’ om 148 talen, met in ons land 
de Vlaamse Gebarentaal en het Waals. 

Metrotime.be

Groentenprijzen België en 
Nederland wijken af

Winkelprijzen groenten en fruit ontwik-
kelen zich anders in België dan in 
Nederland, bijvoorbeeld bij AH. De 
Belgische winkelprijzen in maart zijn 
gepubliceerd. Bij verse groente kwam 
er gemiddeld 1% bij. Belgische klanten
zien nog altijd een beperkte prijs
stijging bij verse groente, blijkt uit 
gegevens van het Belgische 
statistische bureau StatBel. De verschil-
len zijn het best zichtbaar met Europese 
inflatiecijfers van Eurostat. De Belgische
winkelprijzen komen ver onder het 
Europees gemiddelde. Mogelijk verandert
dat in april. In 2021 vertoonden de 
Belgische winkelprijzen bij de start van 
het Belgische groenteseizoen een fikse 
prijsverhoging. In Europa blijven de 
Belgen afgelopen maand dus nog op 
een laag prijsniveau. De verschillende 
ontwikkeling van de winkelprijzen maakt 
Albert Heijn een interessant vergelijkings
punt. De keten heeft winkels in 
Nederland en België, maar zal dezelfde
inkoopcondities hebben, is de ver
wachting voor beide landen. Een prijs
overzicht laat inderdaad zien dat voor 
een boodschappenmandje van groenten
producten de Belgische groenten 
opgeteld goedkoper zijn. Er zijn ook op
vallende verschillen bij prei, tomaat, rode 
paprika. Alleen bij witlof is de prijs exact 
gelijk bij de winkels in België en Nederland.

GFactueel.nl
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BE: directe energie-import is 
vooral afhankelijk van NL

De Belgische directe energie-import is voor 
vijftig procent afhankelijk van Nederland, 
blijkt uit onderzoek van Vives KU Leuven. 
Rusland komt op de tweede plaats met 
tien procent, Noorwegen op plaats drie 
met zes procent. Het overgrote deel van 
de energiebevoorrading die België impor-
teert, komt dus van buurland Nederland. 
Hoeveel van de energie die uit Nederland 
komt indirect tot in ons land is geraakt, 
en dus bijvoorbeeld vanuit Rusland via 
Nederland gestuurd wordt, is niet onder-
zocht in de studie. Daarvoor is de analyse 
van indirecte handelsstromen nodig. “Op 
dit moment zijn we bezig met een dergelijke
analyse, maar die stromen volledig in 
kaart brengen, vraagt een behoorlijke tijd”, 
zegt onderzoeker Yannick Bormans (KU 
Leuven). Of het realistisch is om volledig 
onafhankelijk te worden van Russische 
energie, is vanuit de studie moeilijk te 
zeggen. Bormans gaat er wel van uit dat 
we door de sancties een stijging van de 
energieprijzen zullen meemaken, 
iets wat we nu al zien op het wereld-
toneel. “Maar op de grootorde van 
de prijsstijgingen hebben we op dit 
moment geen zicht”, zegt Bormans.

HLN.be

CBS: 33 procent stroom uit 
alternatieven

In 2021 was 33 procent van de stroom 
in Nederland afkomstig van hernieuw-
bare-energiebronnen waaronder wind-
molens, zonnepanelen en biomassa. De 
productie van deze bronnen steeg met 
22 procent. Tegelijkertijd daalde de elek
triciteitsproductie uit fossiele bronnen
met 11 procent. De productie van 
elektriciteit daalde hierdoor afgelopen 
kalenderjaar met 2,2 miljard kilowattuur 
naar 117,9 miljard kilowattuur. De invoer
van stroom is in 2021 met 6 procent 
gestegen naar 20,9 miljard kilowattuur, 
met name in het derde kwartaal nam de 
invoer toe. De uitvoer daalde tegelijkertijd 
met 8 procent naar 20,6 miljard kilowatt
uur. Hierdoor is Nederland per saldo een 
netto-importeur geworden, in tegenstel-
ling tot een jaar eerder toen er sprake 
was van een uitvoersaldo. Met name de 
invoer uit België – goed voor 1,4 miljard 
kilowattuur – liet in 2021 een stijging zien. 
De Belgische kerncentrales hebben 48 
procent meer elektriciteit geproduceerd. 
Daarnaast voerde België een overschot 
aan Franse elektriciteit uit kernenergie 
door. Voor Nederland nam met name 
de uitvoer naar Duitsland af met 1,0 
miljard kilowattuur; oftewel 12 procent.

Solarmagazine.nl

Colruyt investeert fors in 
zeewier

Het is enorm veelzijdig en kan verwerkt 
worden in voeding, dierenvoeder, mest
stoffen en zelfs als alternatief voor plastic 
in verpakkingen.  Het wil op termijn ook 
zelf zeewier kweken in een zeeboerderij 
die voor de kust van Nieuwpoort moet 
komen en bij de eigen windmolens op 
zee. Colruyt Group vergroot het belang 
in het Nederlandse zeewierplatform The 
Seaweed Company. De retailgroep was 
al een aantal jaren minderheidsaandeel-
houder, maar breidt nu zijn belang uit naar 
21%. Het bedrijf ziet veel potentieel in zee-
wier, zowel voor consumentenvoeding
als voor diervoeder, mest en zelfs 
verpakkingen. “We investeren in The Sea-
weed Company omdat we ervan overtuigd
zijn dat zij duurzame oplossingen kunnen
aanreiken in verschillende sectoren
Beide bedrijven onderzoeken hoe ze 
nauwer kunnen samenwerken om de 
landbouw en het voedselaanbod te 
verduurzamen. The Seaweed Company
werd in 2018 opgericht en produceert 
zeewier in eigen zeewierfarms in Ier-
land, India, Marokko en Nederland. 
Colruyt bouwt momenteel voor de 
Zeeuwse kust bij Nieuwpoort een zee-
boerderij die naast mosselen op termijn
ook oesters en zeewier zal kweken.

Made-in.be / foodinspiration.com
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Ineos Grenadier: er is een 
verdeler voor België! 

Terwijl de Ineos oorspronkelijk ging voor 
een online verkoopmodel met service via 
Bosch Car Centers, kiest het nu Hedin 
Group als verdeler. De Ineos Grenadier 
is een geval apart. Terwijl Land Rover
met zijn nieuwe Defender een heel 
andere richting uitging, gaat de Britse 
Chemiegroep via zijn automotive afdeling 
zonder verpinken voor een moderne 4x4 
volgens het concept van de oude Defender.
Terwijl het voor zijn in de voormalige 
Smart-fabriek in Frankrijk gebouwde 
offroad-machine ook een nieuw 
distributiemodel bedacht met online 
verkoop en service via onafhankelijke 
Bosch-garages, heeft het nu een over-
eenkomst afgesloten met de Zweedse 
Anders Hedin Group. Die zal instaan voor 
de verdeling en service van de Grenadier 
in België, Nederland, Luxemburg, Zweden
Denemarken, Noorwegen, Finland, Est
land, Letland, Litouwen en Zwitserland! 
Hedin Group is één van de grootste 
groepen van autoverdelers in Europa, 
met 210 dealers die in 6 landen jaarlijks
210.000 nieuwe auto’s aan de man 
brengen, een volume dat zowat de helft 
van de jaarlijkse automarkt groot is. 
Terwijl de groep in Europa een groot aan-
tal merken verdeelt, doet het dat in België
tot nu toe uitsluitend voor de auto’s,
bestel- en vrachtwagens van Mercedes .” 

Vroom.be
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Bijna helft Belgen kiest
voor schone auto! 

De eerstvolgende keer dat ze een nieuwe
auto aanschaffen kiezen ze voor een 
hybride of elektrisch voertuig. Er bestaan 
aardig wat verschillen tussen België en 
Nederland. De staat van het wegdek
bijvoorbeeld. Een minder bekend verschil 
tussen beide landen is het aantal volledig
elektrische auto’s dat zich op de Neder-
landse en de Belgische wegen begeeft:  
volgens het CBS bijna 300.000 (3% van 
het totale wagenpark). In België zijn het 
er volgens statistiekbureau ADom net 
geen 41.000 (0,7% van het totale wagen-
park). Maar dat opvallend lage percent-
age zou de komende jaren weleens snel 
kunnen oplopen, zo blijkt uit een recent 
gepubliceerd onderzoeksrapport van 
Deloitte. Zo is 10% van de Belgen de 
eerstvolgende keer dat ze een auto gaan 
kopen van plan te gaan voor een volledig 
elektrisch voertuig, 35% voor een hybride 
wagen en 3% voor waterstofaandrijving. 
Bij elkaar opgeteld daarmee bijna de 
helft (48%) van de Belgen van plan een 
schonere auto aan te schaffen als deze 
gelegenheid zich voortdoet. Een flink ver-
schil met vorig jaar, toen nog maar een 
derde (33%) aangaf dit voornemen te 
hebben.

Consultancy.nl

Tesla omgebouwd tot 
rouwwagen 

Een begrafenisondernemer uit Maas-
mechelen heeft een elektrische rouw-
wagen in gebruik genomen, dat is een 
primeur in Limburg. De Tesla werd door 
een Nederlandse firma aangepast tot 
rouwwagen. “Elektrische overbreng-
wagens van Mercedes bestonden al 
langer”, vertelt Maarten Stulens van 
Papillon Uitvaartzorg uit Maasmechelen.
“Maar elektrische rouwwagens nog niet. 
We hebben onze wagen, een Tesla
door een firma uit Nederland laten aan-
passen.” Nu moeten we niet meer met een 
ronkende motor voor de familie uitrijden in 
een rouwstoet. Zo’n Tesla heeft natuurlijk
een prijskaartje. “Dat brengt de nodige 
kosten met zich mee, maar het is ook 
een visitekaartje”, gaat Stulens verder.
“Meer en meer sectoren schakelen 
over op elektrische wagens. Ik vind het 
belangrijk om ook in de uitvaartsector 
innoverend te zijn. En in zo’n rouwstoet
is het mooi dat alles nu geruisloos 
is, en dat we niet met een ronkende
motor voor de familie moeten uitrijden.”

Vrt.be

Geen snelheidsbeperking 100 
km/u autosnelwegen 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia 
Peeters verwerpt het voorstel van Groen 
om een algemene snelheidsverlaging 
van 100 per uur door te voeren op de 
Vlaamse autosnelwegen. Volgens de 
Open Vld-minister kunnen weggebruikers 
perfect zelf beslissen hun rijgedrag aan te 
passen en zuiniger te rijden, maar is een 
algemene snelheidsverlaging niet nodig. 
aldus Peeters. De snelweginfrastructuur 
leent zich vaak tot hogere snelheden 
dan 100 kilometer per uur en we hebben 
dynamische borden boven onze snel-
wegen voor aanpassing naargelang de 
omstandigheden.’Oppositiepartij Groen 
stelt voor om tijdelijk overdag een snel-
heidsbeperking van 100 kilometer per uur 
in te voeren op de autosnelwegen. “Dat 
is niet alleen goed voor de portemonnee: 
door iets trager te rijden, zorgen we ook 
voor veiliger verkeer, gezondere lucht en 
minder lawaai”, zegt Vlaams parlements
lid Stijn Bex. Door de maatregel zouden 
bestuurders zo’n 0,7 tot 1,5 liter brand-
stof per 100 kilometer kunnen besparen. 
“Het is goed voor alles en iedereen, 
behalve voor Poetin”, aldus Bex. Peeters: 
“Niet in het regeerakkoord en het Vlaams 
Klimaatplan, en eerlijk, ik denk niet dat heel 
veel Vlamingen hierop zitten te wachten.” 

Knack.be / Belga
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ElectricBrands komt naar 
België! 

Het Duitse merk ElectricBrands wordt 
binnenkort ingevoerd op de Belgische 
markt. Zijn eerste model, de elektrische 
XBUS, wordt bij ons aangeboden voor 
een prijs van amper € 17.672! Herinner 
je je nog de “eBussy” die ElectricBrands 
in de zomer van 2020 voorstelde? Wel, 
het Duitse merk achter dit sympathieke 
project heeft een invoerder gevonden 
voor de Belgische markt. Bariseau 
Mottrie N.V., met sites in Kortrijk, Roeselare
Ieper en Waregem, is benoemd tot de 
eerste officiële concessiehouder voor 
onze markt. Maar ook nog zes andere 
concessiehouders werden geselecteerd 
door GWI Electric Vehicles, het Neder-
landse bedrijf dat met ElectricBrands 
een contract tekende voor de exclusieve 
invoer in de Benelux. Het objectief is om 
van de XBUS, het eerste product van 
ElectricBrands, makkelijk toegankelijk 
te maken voor iedereen dankzij 25 ver-
kooppunten in België en Luxemburg. De 
elektrische XBUS, die doet denken aan de 
T1 en T2 minibus van Volkswagen (maar 
die een stuk compacter is dan de recent 
voorgestelde VW ID. Buzz), wordt bij ons 
op de markt verwacht in de loop van 2023.

Vroom.be

Vanaf 2023 verplichte motor
keuring in België 

De Vlaamse regering heeft definitief 
goedgekeurd dat de motorkeuring er vanaf
begin volgend jaar komt. De belangrijk-
ste vragen hebben wij voor jullie op een 
rij gezet, want natuurlijk leeft dit ook in 
Nederland. Dit is geen periodieke keur-
ing. Het gebeurt enkel bij verkoop van een 
tweedehandsmotor of na een ongeval. 
Geldt voor motorfietsen, driewielers
en vierwielers met een verbrandingsmotor 
met een cilinderinhoud van meer dan 125 
cc. De motoren voor een A1-rijbewijs en 
voor houders van een rijbewijs B, vallen 
daar dus niet onder. De keuring geldt ook 
voor elektrische of hybride motorfietsen
met een maximumvermogen groter dan 
11 kilowatt en een maximumsnelheid 
hoger dan 45 kilometer per uur. De prijs 
voor een motorkeuring is vastgelegd op 
€ 60,-. De Vlaamse regering laat weten 
dat er ‘een beperkt aantal keuringscentra
in Vlaanderen’ worden opgezet. De helft 
van de Nederlanders vindt motorrijden 
net iets te spannend en onveilig. De 
keuringen vinden plaats in 
bestaande keuringscentra waar
een speciale lijn voor motoren wordt 
gebouwd. De erkende keuringsinstel-
lingen zullen de komende maanden in 
de nodige investeringen en opleidingen
voor het personeel voorzien.

Motor.nl
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‘Als we even zorgzaam met de aarde omgaan als met ons koffiekopje, dan moet het toch wel goedkomen?’

Ook scheuren
dragen schoonheid
in zich

Creatieve miljoenpoot Petra Noordzij (30) leeft voor haar passies keramiek
en beeldhouwen. Wat begon als een hobby, behoort intussen tot haar 
basisbehoeften. Binnenkort opent ze een webshop en verhuist ze naar 
haar nieuwe huis met atelier in Zwijndrecht. En daarbovenop is ze ook 
nog verpleegkundige in ZNA Stuivenberg en geeft ze les. Waar vindt ze  
de tijd om te slapen?

               Tekst Eline Broeckx

Haar familienaam verraadt het 
ongetwijfeld al: Petra Noordzij
komt uit Nederland. Toen haar 
vader tien jaar geleden in 
Antwerpen is komen wonen, is 
ze bij hem ingetrokken: ‘Ik wilde 
een beeldhouwopleiding volgen 
aan de Academie voor Schone 
Kunsten. En dan ben ik hier 
blijven plakken, zoals je ziet. Na die 
opleiding wilde ik nog iets met klei 
doen, dus volgde ik in Mechelen
aan het Instituut voor Kunst en 
Ambacht een opleiding keramiek.’
Al bijna drie jaar combineert ze 
haar passies in haar gedeelde
atelier in de Beatrijslaan op 
Linkeroever: ‘Ben ik even niet als 
verpleegkundige in ZNA Stuiven-
berg aan het werk, dan ben ik hier 
wel te vinden. Het is een uit de 
hand gelopen hobby die mij keer 
op keer een boost geeft en waarin 
ik mijn creativiteit kwijt kan.’

Vroeger, nu en later
Het begon dus allemaal met haar 
liefde voor portretten maken: ‘Ik 
heb jarenlang gebeeldhouwd,
maar op een gegeven moment
had ik zin in een nieuwe 
uitdaging. Het gebrek aan kleur 
bij beeldhouwen is vooral wat 
maakt dat ik ben begonnen met 
keramiek.’ Hoewel ze zich op 
dit moment vooral met keramiek
bezighoudt, koestert ze de 
herinneringen die ze heeft 
aan de portretten die 
ze maakte: ‘Ik vind een 
portret maken iets heel 
bijzonders. Iemand komt 
immers zes keer model
zitten. Er is enerzijds het 
resultaat: het beeld dat net 
als een foto een soort van 
tijdsdocument is. Anderzijds 
houd je herinneringen over aan 
de gesprekken die je tijdens 
die sessies met elkaar had.’  

In 2019 nam Noordzij deel aan 
een expositie in Londen. Ze 
ging erheen met een portret 
van de conciërge van de kunst-
academie: ‘Die man heeft echt 
een karakterkop. Dat beeld reisde
naar Londen en is daar veel 
bekeken geweest. Het is dus een 
beeld met een verhaal voor mij.’

Ook maakte ze portretten van 
haar familie: ‘Ik heb er een 
van mijn zus gemaakt toen ze 
vijf jaar geleden zwanger was 
van haar eerste kindje. Tijdens 
een van de sessies waren we
aan het brainstormen over een 
tweede naam voor haar kind. De 
naam die toen in ons opkwam, 
is het ook geworden.’ Op termijn 
zou ze graag de wereld van het 
beeldhouwen en die van keramiek
meer met elkaar willen verzoenen.
Daar is het kunstwerk op de 
foto een eerste voorbeeld van.
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Nieuwe stek
Ze heeft een tijdje geleden wel besloten 
om haar atelier op Linkeroever in te ruilen 
voor een huis met atelier in Zwijndrecht:
‘Ik huur het pand samen met twee andere 
kunstenaars, maar ze gaan de huur op-
zeggen, omdat ze intussen beiden thuis 
een atelier hebben. Daarom heb ik ook 
beslist om samen met mijn vriend op 
zoek te gaan naar een huis met ruimte 
voor een atelier. Dat hebben we in 
Zwijndrecht gevonden. Het is een bel-
etage waarvan we de garage tot een atelier
willen ombouwen.’ Ze krijgen de sleutel
in augustus, maar het is duidelijk dat 
Noordzij nu al popelt van ongeduld om 
de garagepoort in te ruilen voor een 
etalageraam: ‘Zo kan de garage mijn atelier
maar later ook een winkeltje worden.’

Langverwachte webshop
Al maanden staat haar webshop klaar, 
maar ze heeft hem nog niet online gezet: 
‘Zonder de webshop krijg ik al veel 
opdrachten, via Instagram bijvoorbeeld. 
Zo vroeg er iemand die ik nog niet 
kende me om geboortekopjes te maken
Via het netwerk van mijn moeder en 
dat van mezelf krijg ik ook veel vragen. 
Die lopen enorm uiteen: van cadeautjes
voor familieleden of vrienden tot een 
project voor een vzw en een aantal
tentoonstellingen. 
Het plan om binnenkort de webshop
te openen is er nog altijd, maar 
omdat we gaan verhuizen in 
augustus, wil ik het pas doen als het 
huis in orde is en we zijn gesetteld.
.
Werk en passie
Noordzij doet dus meer dan kopjes maken.
Zo zet ze ook graag haar schouders 
onder de projecten van haar collega’s’

 

in Stuivenberg, waar ze halftijds als 
verpleegkundige aan de slag is. Twee 
jaar geleden richtte het ziekenhuis-
personeel de vzw Hematoplus op: ‘Die 
werd opgericht met het idee om oncologie-
en hematologiepatiënten die een 
chemokuur volgen, te ondersteunen. Ze 
vroegen me om het symbool van de stichting
voor Cadix, het nieuwe ziekenhuis,
te maken. Ik ben nu volop aan het 
brainstormen over een idee daarvoor.’

Verhaal achter de foto
Een kennis met een galerij in Drenthe 
vroeg Noordzij of ze zin had om deel te 
nemen aan haar nieuwe tentoonstelling 
met als thema bijzonder klimaat. Eerst 
leek haar dat onoverkomelijk breed, tot 
ze op de bank op een avond een ingeving
kreeg: ‘In die opdracht zijn de wereld van 
keramiek en beeldhouwen samenge-
komen. Het resultaat is een hand dat 
een blauw kopje – een wereldbol – 
vasthoudt. Het idee daarachter is dat 
mensen onze planeet net als hun kop-
je koffie willen koesteren, zodat het niet 
breekt. En ik dacht: ‘Het klimaat moet 
toch ook zo simpel zijn? Als we even zorg-
zaam met de aarde omgaan als met ons 
koffiekopje, dan moet het toch wel goed-
komen?’ Ik heb het kopje gebroken en de 
scherven weer aan elkaar gelijmd met 
goudlijm. Kintsugi, wordt dat genoemd. 
In Japan vinden ze het niet jammer 
als iemand iets breekt, maar zien ze het 
net als een kans om het een tweede 
leven te geven. De goudlijm gebruiken 
ze om te benadrukken dat ook scheuren 
schoonheid in zich dragen. Ik vond dat 
een mooie en passende gedachte.’

Workshops en lesgeven
Niet alleen creëert ze graag, maar ook

deelt ze haar liefde voor en kennis van 
keramiek en beeldhouwen graag. Daarom
vult ze haar maandag- en dinsdagavond 
met lesgeven in Hulst. De cursus die ze er 
geeft, gaat uit van de Stichting Kreatieve 
Vorming Hulst. Officieel heet haar cursus 
‘keramieklessen’, maar cursisten kunnen
er ook beeldhouwen en portretten maken:
‘Ik geef er les aan maximaal tien personen
die na hun werk of in hun vrije tijd iets 
willen bijleren. Zelf mogen ze aangeven 
wat ze willen doen en ik draag dan ideeën 
of voorbeelden aan. Omdat ze me de 
meest uiteenlopende vragen stellen, da-
gen ze me telkens weer uit. Eigenlijk is 
het werk, maar omdat ik het graag doe, 
voelt het niet zo.’ Ze gaf er ook al een 
aantal glazuurworkshops: ‘De bedoeling 
was om die in het atelier op Linkeroever
te geven, tot we het idee kregen om te 
verhuizen. Misschien ga ik ook in de 
atelierruimte in ons nieuwe huis work-
shops geven, bijvoorbeeld voor vier 
geïnteresseerden per keer. Af en toe een 
workshop geven op een unieke locatie, 
zoals op een kinderfeestje, zie ik zeker 
ook wel zitten. Maar mijn passie blijft om 
zelf te creëren en mijn creaties dan te 
verkopen of tentoon te stellen.’ 

De expositie Bijzonder klimaat loopt van 
1 september tot 1 december in galerie 
Kracht van Kunst in Ruinen (Drenthe).

Meer
#Nieuws

Amerikaanse zangvogel gespot

Een Amerikaanse zanger trekt sinds 
kort heel wat bekijks in Prosperpolder. 
De zanggors is er neergestreken en 
vogelaars komen in groten getale op 
het vogeltje af. ,,Er zijn op één dag 
250 mensen geweest.” Ter hoogte 
van de Petrusstraat in Prosperpolder
is het normaal gezien erg rustig. 
Op de grens tussen Nederland en 
België liggen polderwegen en er staan een 
aantal boerderijen. Maar sinds een week 
is het ineens dé plek voor vogelspotters. 
Auto’s reden de afgelopen dagen af en 
aan, statieven worden uitgeladen en 
het geluid van klikkende camera’s klinkt 
er. De reden: een zanggors. ,,Het is iets 
unieks”, vertelt Alex Wieland, ecoloog en 
boswachter bij Het Zeeuwse Landschap. 
,,Het is een vogel uit Amerika, die voor 
de tweede keer in Nederland is gezien.

PZC.nl

Muskusratten in Zeeland

Het aantal muskusratten dat in Zeeuwse 
binnenwateren wordt gevangen, neemt 
toe. Dat is slecht nieuws voor de boeren
en het waterschap Scheldestromen. De 
dieren zijn schadelijk omdat ze gangen
en holen in dijken, kaden en oevers graven
en vraatschade veroorzaken aan land-
bouwgewassen. Het waterschap gaat 
mogelijk meer velduren maken om de 
ratten te bestrijden. De muskusrat is een 
exoot die rond 1946 naar Nederland is 
verhuisd. Ze hebben hier vrijwel geen 
natuurlijke vijanden. Ook eten ze van land-
bouwgewassen zoals maïs, granen, gras 
en suikerbieten. Doordat muskusratten
zich ook nog razendsnel voortplanten, met 
zo’n twintig nakomelingen per jaar, vorm-
den ze al snel een plaag. Het bestrijden
van de muskusrat is een kerntaak van 
het waterschap, maar het werk is pas de 
afgelopen vijftien jaar succesvol. Rond 
de eeuwwisseling werden er in Neder-
land ruim 400.000 muskusratten gevan-
gen. In 2020 waren dat er bijna 48.000. 
Sinds 2015 (3.188 muskusratten) is er in 
Zeeland ook een daling van het aantal 
vangsten. Maar waar er in 2019 2.177 
muskusratten werden gevangen, was dat 
aantal vorig jaar (4.936).

Stal-en-akker.nl

Nederlanders gaan vooral naar 
buurland België met Pasen

Waar in 2021 ruim driekwart van de 
Nederlandse boekingen met het Paas-
weekend in eigen land was, is dat dit jaar 
nog maar 33%. Tijdens de Paasperiode 
kunnen we vooral toeristen uit Duitsland 
verwachten. Dat blijkt uit cijfers van 
Belvilla. Bijna de helft (44%) van de 
Nederlandse vakantiegangers tijdens
Pasen gaat dit jaar naar België. 
Nederland komt met 33% van de boekingen
op nummer twee als Paasbestemming.
Dit was vorig jaar nog 15%. De rest 
van de Nederlanders gaat dit jaar 
naar Duitsland (7%) en Denemarken
(4%). Hanita van der Meer, director
PR & Communication van Belvilla
by OYO: “52% van de boekingen naar 
Nederland is in de paasperiode gemaakt 
door Duitsers. Dat is bijna drie keer 
zoveel als in 2021. Toen was het aantal 
boekingen van Duitsers naar Nederland 
17,5%.” 3% van de boekingen tijdens de 
paasvakantie wordt gedaan door Belgen.
In 2021 was dit minder dan 1%. Ter 
vergelijking: in de paasvakantie 2019, 
nog voor de pandemie, kwam 40% van 
de vakantiegangers in Nederland uit 
Duitsland, 20% kwam uit België, 27% uit 
Nederland.”

Verkeersbureaus.info
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Weinig kunstenaars zijn zo iconisch en onlosmakelijk verbonden met Antwerpen als Fred Bervoets. In het 
jubileumjaar 2022 waarin de kunstenaar zijn tachtigste verjaardag viert en ook Museum De Reede vijf kaarsen 
mag uitblazen, hoeft de overzichtstentoonstelling “Gewoon Ongewoon”, een samenvatting van meer dan 60 jaar 
kunstenaarschap, dan ook niet te verbazen. De tentoonstelling zet de poorten van Bervoets’ fantasie wagenwijd
open en laat de bezoeker kennismaken met een wereld vol fantastische figuren en groteske personages, 
monumentale scenes en intimistische zelfportretten. Een leven vol kunst, samengevat in de vorm van werken op papier.

Voorzitter Harry Rutten: “Ik draai er niet omheen: toen in januari 2016 het ‘lot’ bepaalde dat er in Antwerpen een 
museum gewijd aan grafische kunst ging komen, had ik van een Fred Bervoets nog nooit gehoord. Als verzachtende 
omstandigheid mag gelden dat ik toen nog niet woonachtig was in ‘t Stad...

Evenementen

Gewoon         
Ongewoon
Fred Bervoets
27 mei - 5 september 2022 Museum De Reede Antwerpen
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Days of Elegance
by Interclassics

18 & 19 juni 2022
Chateau St Gerlach Valkenburg

Dit evenement, georganiseerd door het automotive team van MECC 
Maastricht, moet uitgroeien tot het meest luxueuze auto-evenement van 
Nederland. Er worden de meest exclusieve classic cars gepresenteerd 
in diverse categorieën en gejureerd door een internationaal gerenom-
meerde jury tijdens het ‘Concours of Elegance’. 

Op zaterdag kunnen bezitters van klassieke auto’s en moderne 
super-cars deelnemen aan een sportieve Classic Rally & GT Rally, door 
de Limburgse heuvelsen het Belgische en Duitse achter landschap met 
vertrek en aankomst bij Chateau Neercanne. De zaterdag zal worden af-
gesloten met de ‘Night of Elegance’ gala avond bij Chateau St. Gerlach.

Tijdens het hele beursweekend worden de mooiste en meest 
exclusieve lifestyle producten aangeboden en ook  nieuwe exclusieve 
auto’s. 

Het gastronomisch team van Les Salons, het restaurant van Chateau 
St. Gerlach, zal zorgdragen voor de culinaire invulling van het weekend 
met ingrediënten die lokaal zijn ingekocht en geoogst uit de tuinen van 
het landgoed.

De website interclassics.events geeft  het volledig aanbod van alle 
activiteiten.

Het NederBelgischMagazine is ook aanwezig!
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Splendid Isolation SMAK 
Gent 
Na de collectieve ervaring van afzondering
tijdens de afgelopen twee jaar, is Splendid
Isolation gewijd aan de bijzondere 
omstandigheden van een leven en 
werken in isolement. Hoe voedt een leven
in eenzaamheid de creatieve impulsen 
van kunstenaars? S.M.A.K. maakte een 
selectie van honderd kunstwerken 
gemaakt door 22 kunstenaars uit 
alle uithoeken van de wereld die 
creëerden vanuit een overlevings
drang, escapisme of verzet.

Met werken van o.a. Adrien Vescovi, 
Asim Abu Shakra, Danny Bergeman, 
David Byrd, Derek Jarman, Dom Sylvester
Houédard, Eugenio Dittborn, Forrest 
Bess, Frank Walter, Hélène Amouzou, 
Hervé Yamguen, Hessie, Irma Blank, 
Judith Scott, Luciano Perna, Majd 
Abdel Hamid, Louise Bourgeois e.a.

Nog tot en met 18 september Gent
www.smak.be

Kalender

Mous Lamrabat: Blessings 
from Mousganistan@FOAM
Foam presenteert met trots Blessings 
from Mousganistan, een solotentoon-
stelling met werk van de autodidactische
 fotograaf Mous Lamrabat (Marokko, 
1983). Hoop en schoonheid staan cen-
traal in het werk van Lamrabat. Zijn werk 
prikkelt en laat soms een confronterende 
samensmelting zien van de verschillende 
werelden waarin hij opgroeide. Hierbij
gebruikt de kunstenaar esthetiek en humor
om krachtige, nieuwe verhalen te creëren 
rondom gevoelige onderwerpen zoals 
racisme, religie en vrouwenrechten.
De wereld van Mous Lamrabat is een plek 
waarin mensen elkaar vredig liefhebben, 
ongeacht hun afkomst of ambities. Dit is 
de ervaring die de kunstenaar wil over-
brengen in de tentoonstelling Blessings
from Mousganistan: je stapt in de 
fascinerende utopie die de kunstenaar 
heeft gecreëerd binnen het museum. 
.
Nog tot en met 16 october Amsterdam
www.FOAM.org

Tall Ships Races

De beroemde Tall Ships Races zijn er 
weer!  Van 14 - 17 juli 2022 organiseert 
Harlingen Sail de Tall Ships Races Harlingen
(TSRH). In 2014 is voor het eerst in 
de geschiedenis van de Tall Ships 
Races een Nederlandse haven 
gasthaven van de internationale zeil-
race. Het evenement trok in de laatste
editie zo’n 335.000 bezoekers. 

Van 22 t.e.m. 25 juli zullen
ze opnieuw aanmeren in Antwerpen. 
Het zal al de 7de keer zijn dat het zeil
evenement plaats vindt in de 
Scheldestad. De vorige editie was in 2016 
en trok toen meer dan 500.000 bezoekers. 

Een indrukwekkende vloot, spet-
terende optredens, spectaculair
vuurwerk en nog veel meer...

14-17 en 22-25 juli 
harlingensail.com tallships.antwerpen.be

Ommegang Brussel 

De Ommegang dateert uit het midden 
van de 14e eeuw. Oorspronkelijk was het 
een processie ter ere van Onze-Lieve-
Vrouw van de Zavel, die georganiseerd 
werd door het grote eedverbond van de 
kruisboogschutters. De processie 
van 1549 is een van de bekendste 
voorbeelden. Dat jaar stelde keizer
Karel V zijn zoon en opvolger, de 
toekomstige koning Filips II, voor aan 
onze gewesten. Bij die gelegenheid 
probeerde elke stad zich op zijn best 
te tonen. Brussel deed dat door een 
Ommegang te organiseren die schit-
terender was dan ooit. Het historisch
spektakel van de Ommegang vindt plaats 
op de Grote Markt, telkens vanaf 20u45. 
De voorstelling is een stukje Brusselse 
folklore geworden, met 1400 figuranten
groepen, paarden marionetten
theater, reuzen, vlaggen …

29 juni tem 1 juli Brussel Grote Markt
www.ommegang.be.
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Beer experience

Tweedaagse brouwexpo met meer dan 
50 exposanten, biertastings en netwerk-
momenten gedurende het evenement. 
Voor Craft Brouwers, microbrouwers, 
thuisbrouwers en bierliefhebbers.

BEER EXPERIENCE is er voor iedereen
 gepassioneerd door bier. Er is van alles
te beleven, zowel voor de beginnende
als voor de ervaren brouwer. Geïnteress-
eerd in bier? Starter? Reeds een tijdje 
aan het brouwen? BEER EXPERIENCE 
is de ideale beurs voor u. Volg uw passie!

Craft Brewers, thuisbrouwers, biergeeks, 
marketeers, leveranciers, opiniemakers, 
café-eigenaars... u wordt op de beurs 
verwacht. BEER EXPERIENCE is een 
niet te missen evenement voor brouw-
ers en de personen werkzaam in de bier
sector. 

17 en 18 juni Waagnatie Antwerpen
www.beerexperience.be

Live is live 2022

Live is Live kondigt Bazart, Anouk, Tourist 
LeMC en BLØF aan. De festivalzomer is 
stilaan in zicht. Steeds meer evenementen
maken dan ook de line-up voor hun 
komende editie bekend. De organisatoren
kondigden ondertussen ook de laatste 
reeks namen aan. Met namen zoals 
Bazart, Anouk, Tourist LeMC en BLØF 
belooft het een muzikale match tussen 
België en Nederland te worden.  Muziek
liefhebbers kunnen deze zomer vanaf 
vrijdag 17 juni tot en met zondag 19 juni 
genieten van de eerste editie van Live is 
Live op het strand van Zeebrugge. Op 
zaterdag 18 juni maken er nog enkele 
grote namen uit de Nederlandse en 
Vlaamse muziekscène hun opwachting. 
Naast talent van eigen bodem staan er 
ook internationale namen op de affiche. 
Artiesten zoals Mika en Duran Duran 
werden eerder al aangekondigd.

Zeebrugge 17-19 juni
www.liveislive.be 
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#Evenement
Het NederBelgischMagazine was erbij...

Na 3 jaar was er weer een Koningsdag in de residentie van de consul-generaal. Consul Bert van Lingen
was verheugd dat hij live genodigden kon bedanken voor hun komst naar Wilrijk. In zijn toespraak herinnert
hij zich hoe het consulaat weinig zichtbaar gevestigd was ergens in een groot gebouw aan de buitenring. 

Na 2 jaar onderhandelen in Den Haag kon een keuze worden gemaakt voor een zeer geschikte plek op de Grote 
Markt: uitzicht op ‘t Schoon Verdiep en café Den Engel als buur. “Na het moeten loslaten van consulaire taken is
het als economische post goed zo dicht bij Antwerpse bestuurders te werken”, aldus de Nederlandse diplomaat.

Koningsdag 
2022
Met een klein team richt het consulaat zich op BE-NL samen
werkingen op 3 terreinen. Als eerste is er de  duurzame 
circulaire infrastructuur. De twee andere aandachtsvelden zijn 
energietransitie  en havenontwikkelingen.

Op 19 en 20 mei was er dan ook een handelsmissie
georganiseerd voor 60 NL bedrijven onder leiding van een NL 
en een BE minister. 

Begin juni is er een meeting voor bedrijven in de 
waterstofproductie-industrie en tot slot wordt op 30 juni een 
symposium georganiseerd in Rotterdam over energietransitie
voor haven-gerelateerde bedrijven.

V.l.n.r.: Professor Marc Huybrechts, Bert van der Lingen, professor Anton van der Geld, Commandant Rudi Ryckebosch, 
consul Monique De Decker-Deprez en Gerard Huiting
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Thalassa Top

Zo willen beide landen het samen
ontwikkelen en aankopen van nieuwe
fregatten, verkenningsdrones en 
mijnenbestrijdingsvaartuigen uitbreiden 
naar andere Europese landen.

Nederland en België slaan ook de handen 
in elkaar op het vlak van cyberveiligheid en 
gaan gezamenlijke inspanningen leveren 
om hun weerbaarheid tegen hybride oor-
logsvoering te vergroten, waaronder het 
tegengaan van georganiseerde desinfor-
matiecampagnes, vaak vanuit het buiten-
land opgezet. Ook delen beide landen het 
voornemen om de buitenlandse financier-
ing van diverse vormen van extremisme 
onder de loep te nemen.

Partners in Europa
Deze gebeurtenissen hebben ons des te 
meer duidelijk gemaakt dat de Unie een 
waardengemeenschap is met een hoog 
welvaarts- en beschermingsniveau waarin 
mensen omzien naar elkaar en solidair zijn 
met de ander. België en Nederland spannen
zich in Benelux-verband onverminderd in 
voor bescherming van de rechtsstaat en 
de fundamentele waarden van de Unie.  
Een belangrijk kompas voor onze landen 
in de komende periode zijn de omvangrijke
burgerdialogen die in het kader van de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
het afgelopen jaar plaatsvonden. Deze 
burgerdialogen gaven duidelijk aan wat 
onze burgers verwachten van Europa. 
Zij willen dat Europese samenwerking 
zich vooral richt op de grote gezamenlijke 
belangen en vragen meer transparantie en 
inzicht in Europese besluiten en hoe zij tot 
stand zijn gekomen.

België en Nederland gaan 
meer samenwerken

Tijdens een gezamenlijk regeringsoverleg 
in Gent maakten de Belgische en Neder-
landse regering op 19 april jl. afspraken 
om nauwer te gaan samenwerken op 
het vlak van veiligheid, duurzaamheid 
en grensoverschrijdende samenwerking. 
Het Belgisch-Nederlandse regeringsover-
leg illustreert de bijzonder hechte band 
tussen Nederland en België en de wil 
van beide landen om Europees en 
internationaal samen op te trekken.
Het is de 4e keer dat de Belgische en 
Nederlandse regering een uitgebreid 
gezamenlijk regeringsoverleg houden.
Het Thalassa-overleg dankt zijn 
naam aan het schip waar het overleg
in 2003 voor het eerst plaats vond.  

Versterkte militaire samenwerking
Deze 4e editie vindt plaats tegen de 
achtergrond van de Russische in-
vasie in Oekraïne. De Belgische en 
Nederlandse regering zijn van oordeel 
dat de nieuwe Europese veiligheids-
situatie een nog hechtere veiligheids-
samenwerking vereist, zowel tussen 
onze landen, binnen Europa en met 
onze bondgenoten binnen de NAVO. 
Vandaag is de defensiesamenwerking
tussen België en Nederland al 
bijzonder hecht, bijvoorbeeld op het vlak 
van special forces, de geïntegreerde 
marine en de gezamenlijke bewaking
van het luchtruim. Voor België en 
Nederland moet dit samenwerkingsmodel
de opstap vormen naar een hechtere
Europese defensiesamenwerking.

Ook moet de EU vaker en het liefst 
blijvend de dialoog aangaan met de burger.
Het is daarbij niet alleen belangrijk dat 
er rekening wordt gehouden met ver-
schillende belangen, maar ook dat men 
sneller tot besluiten komt.

België en Nederland blijven zich inzetten 
voor waarheidsvinding, gerechtigheid 
en rekenschap voor de 298 slachtoffers 
van het neerhalen van vlucht MH17 en 
hun nabestaanden, in het bijzonder als 
partners binnen het Joint Investigation 
Team. Onze landen zetten zich in voor het 
tegengaan van straffeloosheid inzake de 
Russische invasie. Plegers van oorlogs
misdrijven en andere misdrijven in 
Oekraïne zullen verantwoording moeten
afleggen. Het is van groot belang dat
 onderzoek wordt gedaan naar schendingen
van mensenrechten en humanitair oor-
logsrecht, en dat bewijs wordt verzameld 
voor gebruikt in toekomstige rechtszaken.
Onze landen steunen het onderzoek van 
het Internationaal Strafhof en de door 
de VN-Mensenrechtenraad opgerichte 
Commission of Inquiry. Deze sporen spelen
een sleutelrol bij het verzamelen van 
bewijs. 

Gezamenlijke aanpak drugs
Om de invoer van drugs en druggerela-
teerde criminaliteit aan te pakken, willen 
België en Nederland de gerechtelijke en 
politiediensten nog nauwer met mekaar
laten samenwerken. Een multidisci-
plinaire aanpak staat daarbij centraal: 
van preventie en bestuurlijke handhaving
tot opsporing, veroordeling en het 
aanpakken van criminele  vermogens

NL & BE

Ze zullen ook kijken naar de noodzaak 
transnationale infrastructuur. Als hightech
regio’s beseffen Nederland en België dat 
de energietransitie een belangrijke kans 
is op nieuwe banen en het versterken van 
de industriële basis om zo economische 
koplopers te blijven in Europa. De havens 
van de Schelde-Maas delta vormen een 
krachtige hefboom om deze duurzaam-
heidsomslag te realiseren.

Rijksoverheid.nl
Mocht u interesse hebben in de volledige
slotverklaring? Deze kunt u online 
teruglezen op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
diplomatieke-verklaringen/2022/04/19/
thalassa-top-slotverklaring en ook op 
www.premier.be

Ook de havens van Antwerpen en Rotter-
dam worden aangemoedigd hun samen-
werking op dit vlak te intensiveren.
In de loop van 2022 treedt tevens een 
nieuw Benelux-verdrag voor politie
samenwerking in werking. Dit verdrag en 
de verdere uitvoeringsakkoorden zullen 
de informatie-uitwisseling tussen Neder-
landse en Belgische politiediensten een 
belangrijke impuls geven.

Hernieuwbare en betaalbare energie 
Nederland en België spraken samen de 
vaste wil uit om voortrekkers te zijn op 
weg naar duurzame en rechtvaardige 
energietransitie, waarbij niemand wordt 
achtergelaten en de betaalbaarheid 
van energie voor gezinnen en bedrijven 
centraal staat. Een versnelde energie
omslag versterkt bovendien onze 
strategische autonomie en maakt ons 
minder afhankelijk van het buitenland, in
het bijzonder van Rusland. Als kennis-
intensieve economieën willen België 
en Nederland de energieomslag naar 
hernieuwbare energie verder versnellen
door de uitbouw van nieuwe techno
logieën, zoals energieproductie uit water-
stof en koolstofopvang en -opslag. Ook is 
er de gezamenlijke ambitie om gebouwen 
energie-efficiënter te maken. Het elektrif-
iceren van de energievraag voor zowel 
gebouwen als transport vormt een van de 
belangrijkste hefbomen in het tegengaan 
van de klimaatverandering. 

Banen en economische koplopers
België en Nederland gaan tevens hun
nationale plannen voor de uitrol van 
waterstofinfrastructuur coördineren.
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Acerta : ‘15 % werknemers in 
Antwerpen is niet-Belg’ 

Goed 15 % van de werknemers in 
Antwerpen heeft niet de Belgische 
nationaliteit, datzelfde aandeel zien we 
ook algemeen in België. Dat stelt hr-
dienstverlener Acerta vast op basis van 
een onderzoek bij zo’n 28.500 bedrijven, 
waarvan 6.500 uit Antwerpen. Buurland 
Nederland, Roemenië en Marokko zijn 
in Antwerpen het best vertegenwoordigd 
van alle buitenlandse nationaliteiten. In 
Antwerpen zijn de meeste niet-Belgen
actief in de sector van vervoer & 
logistiek en verder vooral in de horeca 
en de voedingsnijverheid. “Het is een 
logische en positieve evolutie, gezien 
de huidige arbeidskrapte en diversiteit 
van de maatschappij. Maar meer diverse 
nationaliteiten betekent niet automatisch 
dat je een meer inclusieve werkomgeving
creëert”, stelt Acerta Het aandeel 
niet-Belgen op de Antwerpse arbeids-
markt steeg de afgelopen vijf jaar met 
een vierde (+27,0 %). Het aandeel en 
de stijging van niet-Belgische werk
nemers in Antwerpen is daarmee groter 
dan de evolutie die we algemeen voor 
België zien. De 15 % niet-Belgen in de 
provincie Antwerpen is samengesteld 
uit 6,6 % werknemers uit een EU-land 
en 8,7 % van buiten de Europese Unie.

Nnieuws.be / Acerta

Belgen verdienen gemiddeld 
per maand meer 

Volgens de laatste cijfers van het Belgische
statistiekbureau Statbel (uit 2019) ligt het 
gemiddelde loon in België op 3.758 euro. 
Let op: het gaat hier om een brutomaand-
loon, Voor 59 procent van de werknemers 
ligt het brutoloon lager dan het gemiddelde.
Naast het gemiddelde kunnen we ook 
kijken naar het mediaanloon, een bedrag
van 3.486 euro. Dit houdt in dat 50 
procent van de werknemers maximaal 
een salaris van 3.486 verdient en 50 
procent juist daarboven. Ook in Neder-
land komen de meest actuele cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) over het gemiddelde salaris uit 
2019. Zo’n 40.200 euro, ongeveer 3.350 
euro per maand. De Belgen doen het 
op het gebied van salaris dus net iets 
beter. En dat terwijl de kosten van het 
levensonderhoud in België te vergelijken
zijn met die in Nederland. Ook qua 
huizenprijzen doet België het beter 
dan in Nederland. Begin 2021 was de 
gemiddelde huizenprijs in Nederland 
bijna 52 procent hoger dan in 2015. Bij onze 
zuiderburen steeg de gemiddelde huizen-
prijs in die periode met ruim 28 procent. 

metronieuws.nl

Rijkentaks: geld halen waar 
het zit 

Ook onze zuiderburen kampen met hoge 
energieprijzen en flinke inflatie. Om dat 
te bestrijden wil een groot deel van de 
federale coalitiepartijen in België 
miljonairs een ‘oorlogsbijdrage’ laten 
betalen. De Belgische regering heeft 
zowel de btw op aardgas en elektriciteit 
als de accijnzen op benzine al tijdelijk ver-
laagd. Maar door de oorlog in Oekraïne is 
het einde van de hoge energieprijzen nog 
niet in zicht. De Belgische coalitie zoekt 
daarom naar nieuwe inkomsten om de 
rekening van extra koopkrachtreparaties 
te betalen. Vijf van de zeven regerings
partijen zien een nieuwe inkomstenbron 
in de 1 procent rijkste Belgen. Zo pleiten
de sociaaldemocraten voor een heffing
van 1 procent op alle vermogens 
boven de 1 miljoen. Daarmee willen 
ze de loonbelasting voor de midden-
klasse verlagen. Als alternatief spreekt 
deze groep over een verhoging van de 
vennootschapsbelasting van 10 procent 
voor de meest winstgevende bedrijven. 
Ook in Nederland beraadt het kabinet 
zich op lastenverzwaringen voor het 
bedrijfsleven en vermogenden. De Frans
talige liberale regeringspartij MR verzet 
zich tegen wat in rechtse kringen ook wel 
de ‘jaloeziebelasting’ wordt genoemd.

Linda.nl
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Spanje: Nederlanders groter en 
Belgen  vooral nieuwbouw

Jarenlang was de focus van buitenlanders
die in Spanje in vastgoed investeerden 
gericht op nieuwbouw en dan met name 
aan de kust. Het aantal aankopen door 
buitenlanders in 2021 ligt bovendien 
dichtbij het niveau van vlak voor het klappen
van de huizenbubbel. Buitenlanders 
kochten vooral huizen aan de kust. In 
2021 kocht deze groep in totaal bijna 
61.000 huizen in Spanje. Dat is 30% meer 
dan een jaar eerder en een cijfer dat dicht
in de buurt komt van dat van 2019. Buiten-
landers kochten 13.800 meer nieuw
bouwwoningen, Belgen kopen van alle 
buitenlandse kopers de meeste nieuwe 
woningen in Spanje (33,7% kiest voor 
dit type woning), gevolgd door Noren
(31,82%), Russen (25,82%) en 
Nederlanders (24,19%). België, Noorwegen
en Nederland bezetten respectievelijk
de elfde, derde en zevende plaats in de 
‘ranglijst’ van het BBP per hoofd van 
de Europese landen, aldus Eurostat. 
De nationaliteiten die grotere huizen 
kopen zijn bijvoorbeeld Nederlanders 
(53,96%), Zwitsers (48,45%), Noren 
(46,36%) en Britten (45,15%). “Van het 
eerste tot en met het vierde kwartaal van 
2021 groeide het aantal aankopen van 
Nederlandse klanten met ruim 122%. Ten 
opzichte van 2020 was de stijging 25%. 

Inspanje.nl

Rijkste Fransen parkeren 20 
miljard vermogen in België

Veertig van de 500 rijkste Fransen 
participeren voor 20 miljard euro in
Belgische bedrijven. Ongeveer de helft 
van hen kiest ervoor zich in België te 
domiciliëren. Tien van de honderd rijkste
Franse individuen of families hebben 
belangen ter waarde van 15 miljard 
euro in ondernemingen met zetel in 
België. Dat blijkt uit een onderzoek
van L’Echo. Daar komt nog eens 
5 miljard euro bij wanneer ook de 
namen meegeteld worden die tussen
de honderdste en de vijfhonderdste plaats 
op de lijst prijken. In totaal participeren
veertig van de 500 rijkste Fransen voor 
20 miljard euro in Belgische bedrijven. 
Ongeveer de helft van hen is in België 
gedomicilieerd. Die Franse interesse in 
ons land is nog altijd het gevolg van de 
zogenaamde rijkentaks die de voormalige
Franse president François Hollande
invoerde. Dat was een inkomstenbelasting
van 75 procent die Emmanuel Macron, 
zodra hij president werd, liet aanpassen.
Macron wilde de Franse vermogenden
zo terug naar Frankrijk lokken.
Uit de cijfers van L’Echo blijkt dat een 
groot deel van de centen die gegoede 
Fransen hun weg nog niet terug-
vonden naar het land van de wijn. 
.

Tijd.be

BPM Vrijstelling gegrond

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oor-
deelt dat X en zijn medezaakvoerder van 
de Belgische bv elk 50% van de aandelen
bezitten en gezamenlijk bevoegd zijn, 
zodat X geen beslissende invloed heeft op 
de beslissing in welk land de auto wordt 
geregistreerd. X bezit (indirect) 50% van 
de aandelen in een Belgische bv. De 
andere 50% is (indirect) in handen van 
een derde. Beiden zijn medezaakvoerder 
van de bv. De bv stelt aan X een auto met 
Belgisch kenteken ter beschikking, die 
hoofdzakelijk voor zakelijke doeleinden
buiten Nederland wordt gebruikt en waar 
uitsluitend X en zijn partner gebruik van 
maken. De inspecteur wijst de aanvraag 
‘vergunning BPM-vrijstelling werknemer’
af. Het geschil spitst zich toe op de vraag of 
X invloed kan uitoefenen op de beslissing
in welk land de auto wordt geregistreerd.
De vergunning wordt daarom alsnog 
toegekend. Er is pas sprake van het 
kunnen uitoefenen van invloed op die 
beslissing als X zelf kan beslissen 
in welk land een auto moet worden 
geregistreerd. Het enkel kunnen tegen 
houden van een beslissing, is onvoldoende 
om te kunnen spreken van beslissende 
invloed. Het beroep van X is gegrond.

Taxlive.nl
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Nederlandse pensioeninkomsten: 
België verleent vrijstelling zonder 
progressievoorbehoud
Als Belgisch fiscaal inwoner bent u in principe
belastbaar op uw wereldwijde inkomen. 
Dit betekent dat u ook uw inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (bijvoorbeeld een 
Nederlands aanvullend pensioen) dient 
te rapporteren in uw aangifte Belgische 
personenbelasting, ook indien de heffings
bevoegdheid over deze inkomsten op 
basis van een dubbelbelastingverdrag 
wordt toegewezen aan een andere staat. 
België verleent namelijk slechts een 
vrijstelling met ‘progressievoorbehoud’. Dit 
betekent dat uw (vrijgestelde) buitenlandse
inkomsten wel meetellen om het toe
passelijke progressieve belastingtarief te 
bepalen dat van toepassing is op de andere 
– in België – belastbare inkomsten van de 
belastingplichtige. Door dit ‘opduw-effect’ 
worden deze inkomsten mogelijks belast 
aan een hoger belastingtarief. Opvallend 
genoeg paste de Belgische fiscus deze 
vrijstelling met progressievoorbehoud ook 
toe op inkomsten die – mochten deze in 
België belastbaar zijn – aan een afzonderlijk 
tarief zouden worden belast (en geenszins 
een invloed zouden hebben op de algemene 
progressieve tarieven zoals die bijvoorbeeld
gelden voor beroepsinkomsten). Dit is  
het geval voor Nederlandse aanvullende 
pensioenen die op basis van de definitief
verworven-rechtentheorie afzonderlijk
belastbaar zouden zijn als lijfrente 
in België, maar waarbij de heffings
bevoegdheid door toepassing van 
het dubbelbelastingverdrag wordt

Fiscaal Nieuws

toegewezen aan Nederland. Deze visie
van de Belgische fiscus werd al 
meerdere malen veroor-
deeld door de Belgische
rechtspraak, aangezien dit in strijd is met 
de bepalingen inzake de voorkoming
van dubbele belasting uit het Belgisch
Nederlands dubbelbelastingverdrag.

Wetswijziging met terugwerkende kracht tot 
inkomsten uit 2020
Als vervolg op voormelde rechtspraak werd 
de Belgische nationale fiscale wet- en 
regelgeving recent gewijzigd. Deze wijziging
zorgt ervoor dat inkomsten die in beginsel
belastbaar zijn tegen een afzonderlijk tarief 
(niet tegen de algemene progressieve 
tarieven), maar ingevolge toepassing van 
een verdrag) vrijgesteld zijn omwille van 
hun buitenlandse oorsprong, voortaan
zullen worden vrijgesteld zonder 
progressievoorbehoud. Graag merken wij 
op dat deze wijziging reeds van toepassing 
zal zijn vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslag-
jaar 2021), waarvoor de aangiftetermijn al 
verstreken is. Het komt er bijgevolg op aan 
om uw aanslagbiljet goed te controleren. 
Mocht deze wetswijziging niet correct 
worden verwerkt door de fiscus, dan is het 
indienen van een bezwaarschrift
noodzakelijk.

Impact op Nederlandse (pensioen)inkom-
sten?
Deze wijziging is goed nieuws voor Belgische
inwoners met een Nederlands aanvullend
pensioen dat op basis van het verdrag
in Nederland wordt belast. België zal hierop

vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslag-
jaar 2021) immers geen vrijstelling met 
progressievoorbehoud meer mogen 
toepassen, indien dit inkomen in België 
aan een afzonderlijk tarief zou worden 
belast (bijvoorbeeld als ware het een 
lijfrente, ingevolge toepassing van de 
definitief-verworven-rechtentheorie). 
Concreet komt het erop neer dat deze 
buitenlandse inkomsten niet langer 
onterecht aanleiding zullen geven tot een 
verhoging van het progressief tarief dat 
van toepassing is op de in België aan 
algemeen tarief belastbare inkomsten. 
Vrijstelling zonder progressievoorbe-
houd is slechts pyrrusoverwinning voor 
Nederlandse aanvullende pensioenen. 
Merk op dat het belang van deze wets
wijziging naar onze mening slechts 
beperkt zal zijn, aangezien de Belgische 
wetgever met ingang van aanslagjaar 
2022 (inkomsten 2021) de toepassing 
van de zogenoemde definitief-verworven
rechtentheorie definitief heeft beëin-
digd. De kwalificatie van dergelijk 
pensioen als ‘lijfrente’ wordt bijgevolg niet 
langer aanvaard. Dit betekent concreet 
dat Nederlandse aanvullende pensioenen
op basis van het Belgisch-Nederlands
dubbelbelastingverdrag voortaan 
progressief belastbaar zijn in België.

Julie Boon en Ann-Sophie Smets

Fiscale vestigingsplaats van 
vennootschappen in Nederland 
en België
Nederland
Op basis van Nederlandse fiscale wet- 
en regelgeving wordt waar iemand 
woont (de ‘fiscale woonplaats’) en waar 
een lichaam gevestigd is (de ‘fiscale 
vestigingsplaats’) naar de omstandig
heden beoordeeld. Met de omstandig
heden worden bedoeld ‘alle relevante 
feiten en omstandigheden’ en derhalve 
is sprake van een open norm, die is uit-
gewerkt in een grote hoeveelheid aan 
jurisprudentie. Voor de fiscale vestigings
plaats van vennootschappen is hierbij 
vaak doorslaggevend waar het lichaam 
feitelijk wordt geleid (zie ook hieronder), 
maar op basis van de Nederlandse 
regels spelen meer factoren een rol. Denkt
u aan de plaats waar de statutaire zetel 
is gevestigd, waar de onderneming wordt 
gedreven, waar de algemene vergadering
van aandeelhouders wordt gehouden of 
de plaats waar de boekhouding wordt 
gevoerd. Bovendien zijn er in diverse 
belastingen, zoals de vennootschaps
belasting, dividendbelasting en 
conditionele bronbelasting op rente en 
royalty’s, vestigingsplaatsficties opge-
nomen. Indien de oprichting van een 
lichaam heeft plaatsgevonden naar 
Nederlands recht (of indien een Europese
vennootschap wordt beheerst
door Nederlands recht), dan wordt 
voor de toepassing van de ven-
nootschapsbelasting het lichaam steeds 
geacht in Nederland te zijn gevestigd.

uit België 

Nederlandse Hoge Raad: invloed op 
feitelijke leiding door belastingadviseur?
In een arrest uit juli 2021 heeft de 
Nederlandse Hoge Raad zich ander-
maal uitgelaten over de fiscale vestigings
plaats van vennootschappen voor Neder-
landse wet- en regelgeving. Hierin komt 
naar voren dat de plaats van de werkelijke
leiding niet zonder meer de plaats is waar 
de formele (statutaire) bestuurders zijn 
gevestigd. Er kan niet slechts rekening 
worden gehouden met een bestuur dat niet 
meer doet dan beslissingen automatisch
goedkeuren, terwijl die beslissingen
in werkelijkheid ergens anders zijn ge-
nomen. In de onderliggende casus was 
sprake van een vennootschap die is op-
gericht naar Nederlands recht, waarbij
de statutaire directie was verplaatst 
naar Singapore. De aandeelhouder
woont in Sint-Maarten, maar de 
Nederlandse zoon van de aandeel-
houder en het belastingadvieskantoor 
in Nederland hebben meerdere malen 
initiërend en coördinerend opgetreden 
met betrekking tot de kernbeslissingen 
van de vennootschap, al dan niet in 
samenspraak met de aandeelhouder. 
Omdat zij daarbij de formele directie in 
Singapore belangrijke aanwijzingen en 
instructies hebben gegeven die blind 
werden opgevolgd, kwalificeert de ven-
nootschap volgens de Hoge Raad – op 
basis van alle relevante feiten en omstan-
digheden – als inwoner van Nederland.

België
In België wordt een vennootschap

aangemerkt als ‘fiscaal inwon-
er’ indien haar voornaamste 
inrichting of haar zetel van bestuur 
of beheer in België is gevestigd.
Een vennootschap die haar statutaire
zetel in België heeft, wordt echter 
vermoed ook haar voornaamste inricht-
ing of haar zetel van beheer of bestuur 
in België te hebben. De weerlegging van 
dit vermoeden gebeurt in twee stappen. 
In een eerste stap zal het vermoeden 
weerlegd kunnen worden door het tegen-
bewijs te leveren dat de werkelijke zetel 
of zetel van bestuur of beheer in een 
andere staat is gelegen. In een tweede 
stap dient te worden aangetoond dat 
deze fiscaal inwoner is van een andere 
staat volgens de fiscale wetgeving van 
die andere staat. Hiermee wordt dubbele
niet-heffing van belasting vermeden. 
De plaats van de maatschappelijke
zetel is volgens de Belgische wetgeving 
steeds ondergeschikt aan de plaats van 
de voornaamste inrichting of de zetel van 
bestuur of beheer van waaruit de ven-
nootschap effectief geleid wordt. De voor-
naamste inrichting is dus ook in België
een feitelijk criterium en verwijst 
volgens de geldende rechtspraak naar de 
plaats van waaruit de controle gebeurt. 

Denk hierbij aan de plaats waar:
de algemene vergadering van de 
aandeelhouders/leden alsook de raden 
van bestuur worden georganiseerd;
de belangrijkste beslissingen 
worden genomen; de centrale 
boekhouding wordt gehouden.
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Het betreft bijgevolg de plaats van de reële 
leiding. Het is de plaats waar vennootschap-
pen hun werkzaamheden leiden, besturen 
of beheren, ongeacht waar de werkzaam-
heden worden uitgeoefend. In lijn met 
de Nederlandse rechtspraak stelt ook de 
Belgische rechtspraak dat het loutere feit 
dat de beslissingen worden voorbereid 
in België niet volstaat. Ook het feit dat de 
aandeelhouder of zaakvoerder zich in België
bevindt, is op zichzelf onvoldoende.
De Belgische Minister van Financiën heeft 
bovendien nadrukkelijk bevestigd dat het 
adres van de fiscaal raadgever niet kan 
worden aanvaard als administratieve zetel
aangezien een vennootschap, normaal gezien
nooit van daaruit wordt beheerd of geleid.

Het belastingverdrag tussen Nederland en 
België
De toegang tot een belastingverdrag wordt 
bepaald door fiscaal inwonerschap in een 
of beide verdragsstaten. Bovendien is 
de verdeling van heffingsrechten in een 
verdrag eveneens afhankelijk van het 
inwonerschap. Het belastingverdrag tussen
België en Nederland (het ‘verdrag’) 
verwijst voor het begrip ‘inwoner’ naar het 
nationale recht van de verdragsluitende 
staten. Indien een vennootschap echter op 
basis van de nationale wetgeving van België 
én Nederland als inwoner wordt aangemerkt,
dan bepaalt de ‘tiebreaker’ in het 
verdrag waar de vennootschap gevestigd
is voor toepassing van het verdrag. Op 
basis van de tiebreaker is de vennootschap 
alleen inwoner van het land waar de plaats 
van haar ‘werkelijke leiding’ is gelegen. De 
tiebreaker in het verdrag wijkt af van de 
tiebreaker die het multilateraal instrument

Fiscaal Nieuws

(‘MLI’) voorschrijft. Het MLI biedt als tiebreaker
 namelijk de optie om te kiezen voor een 
zogenoemde onderlinge overlegprocedure 
(‘MAP’). Omdat België vooralsnog een voor-
behoud maakt voor toepassing van deze 
bepaling, is deze MAP vooralsnog niet van 
toepassing voor het verdrag en blijft de 
plaats van werkelijke leiding bepalend (ook 
al heeft Nederland hier wel voor geopteerd).

Mark Foesenek, Laura de Man en Ann-
Sophie Smets

Meerwaardebelasting: invulling be-
grip ‘normaal beheer privévermogen’ 
voldoende duidelijk volgens Belgis-
che Grondwettelijk Hof

Het begrip ‘normaal beheer van privévermogen’
 is een belangrijk begrip voor de heffing van 
Belgische meerwaardebelasting. Het geeft 
in praktijk vaak aanleiding tot discussie
met de Belgische fiscus. De invulling 
van dit fiscale begrip is namelijk niet bij 
wet gedefinieerd, waardoor het voor een 
belastingplichtige vaak moeilijk is om de 
gevolgen (en dus belastbaarheid) van 
zijn handelen in te schatten. Recent heeft 
het Belgische Grondwettelijk Hof een 
antwoord gegeven op de vraag of de 
Belgische meerwaardebelasting wel in lijn is 
met het legaliteits- en/of gelijkheidsbeginsel.

Waarover gaat het?
Meerwaarden die u verwezenlijkt op be-
standdelen uit uw privévermogen (bijvoor-
beeld aandelen of kunst) zijn in België be-
lastingvrij voor zover deze kaderen binnen 
het normale beheer van uw privévermogen.

In dat geval is geen sprake van speculatief 
beheer van het vermogen. Indien niet voldaan 
is aan deze voorwaarden, zal de meerwaarde 
op een vermogensbestanddeel belastbaar 
zijn als divers inkomen tegen een afzonderlijk 
tarief van 33% (exclusief gemeentebelasting). 

De vraag wat precies normale verrichtingen 
van beheer zijn is niet bij wet gedefinieerd 
en blijft daarom een feitenkwestie. Uit de 
voorbereidende werkzaamheden bij de wet 
blijkt dat het normaal beheer van het privé
vermogen kan gedefinieerd worden als “(...) 
het beleid dat een gemiddeld voorzichtig 
huisvader/moeder waarneemt over zijn/haar 
privé goederen.” Concreet kan van ‘een goed 
huisvader’ worden verwacht dat hij naast het
behoud ook de aangroei van zijn vermogen 
nastreeft. Hij mag daarentegen niet speculeren
en bij het nastreven van aangroei van het 
vermogen abnormale (hoge) risico’s nemen.

De grens tussen wat als normaal dan 
wel abnormaal beheer moet worden 
verstaan, is vaag en abstract. In de praktijk 
wordt het begrip ‘normaal beheer’ ingevuld
door de gepubliceerde rulingpraktijk en 
rechtspraak, die er overigens vaak verschil-
lende visies op nahouden. Het spreekt voor 
zich dat de abstracte invulling van dit begrip 
heel wat rechtsonzekerheid oplevert voor 
de belastingplichtige (en zijn adviseurs).

Beoordeling door het Grondwettelijk Hof
In navolging van deze problematiek 
heeft een Belgische belastingplichtige
bij het Hof van Cassatie het stand-
punt ingenomen dat de invulling van het 
begrip normaal beheer in strijd is met het 
grondwettelijk verankerde legaliteitsbeginsel.

Dit beginsel vereist dat de (belasting)
wet voldoende nauwkeurig en duidelijk 
geformuleerd moet zijn, opdat de 
belastingplichtige de gevolgen van zijn 
handelen correct kan inschatten. Het Hof 
van Cassatie heeft daarom het Belgis-
che Grondwettelijk Hof gevraagd of het 
Belgische meerwaardestelsel 
al dan niet beantwoordt aan het 
legaliteitsbeginsel (en dus voldoende
duidelijk en voorzienbaar is)..

In navolging van dit verzoek heeft het 
Grondwettelijk Hof op 24 februari 2022 
geoordeeld dat de invulling van het be-
grip normaal beheer voldoende duidelijk 
is. Het is de wetgever toegestaan om 
een ‘open norm’ te hanteren, die inhoud-
elijk – rekening houdend met de huidige 
tijdsgeest en concrete situatie van de 
belastingplichtige – door de fiscus (en 
onder controle van de rechtspraak) mag 
worden ingevuld. Bovendien beschikt de 
belastingplichtige over voldoende waar-
borgen die hem beschermen tegen wille-
keur. Zo kan de belastingplichtige – naast 
de bestaande rechtspraak – terugvallen 
op gepubliceerde anonieme rulings om 
zijn rechtspositie in te schatten. Daar-
naast kan hij ook steeds ervoor opteren 
om zelf een rulingtraject te doorlopen 
(wat hem absolute zekerheid verschaft). 

Tot slot oordeelde het Grondwettelijk Hof 
dat mogelijke uiteenlopende interpre-
taties nog kunnen worden bijgestuurd 
door de beschikbare beroepsprocedures.
Het gevelde arrest is een gemiste
kans om de rechtszekerheid van 
belastingplichtigen te bevorderen. 

uit België

Belastingplichtigen zullen voorlopig en-
kel ‘zekerheid’ kunnen bekomen middels 
een voorafgaandelijke bindende besliss-
ing van de rulingdienst. Indien u op het 
punt staat om een belangrijke meer-
waarde te realiseren en u bent niet zeker 
omtrent de fiscale behandeling daarvan, 
aarzel dan niet om ons te contacteren.

Julie Boon en Ann-Sophie Smets

Het Vlaamse gunstregime voor de 
overdracht van familiebedrijven: 
binnenkort volledig uitgesloten bij 
residentieel vastgoed?

In het Vlaamse Parlement werd recent 
een nieuw voorstel van decreet ingediend
inzake het gunstregime voor de over-
dracht van familiebedrijven in de Vlaamse
schenk- en erfbelasting. Het voorstel 
voorziet dat vennootschappen worden 
uitgesloten van het gunstregime, zodra 
er ook maar het minste residentieel vast-
goed aanwezig is in de vennootschap 
of in een dochtervennootschap. Onder 
de huidige regeling is een dergelijke 
uitsluiting niet voorzien voor zover de 
vennootschap een reële economische 
activiteit uitoefent. Hoewel het voorstel
voorlopig enkel uitgaat van de oppositie
partijen in het parlement, dient dit 
wel te worden geviseerd. Indien het 
voorstel effectief wordt goedgekeurd
kan de impact hiervan in bepaalde
gevallen immers aanzienlijk zijn.

Het Vlaamse gunstregime voor de 
overdracht van familiebedrijven

Het gunstregime voor de overdracht 
van familiale vennootschappen laat 
toe om aandelen van het familiebedrijf 
belastingvrij te schenken, of te laten 
vererven aan een gunsttarief van 3% 
of 7% erfbelasting (naargelang de 
verkrijger). Daartoe moet wel een reeks 
voorwaarden vervuld zijn. Een van de 
voorwaarden stelt dat de vennootschap 
(zelf of via een dochtervennootschap) 
op het ogenblik van de schenking of 
het overlijden een kwalificerende eco
nomische activiteit tot voorwerp heeft en 
deze ook effectief uitoefent. Daarbij geldt 
evenwel een wettelijk vermoeden dat de 
vennootschap geen ‘reële’ economische 
activiteit heeft indien er twee boekhoud-
kundige parameters cumulatief voldaan 
zijn in een van de drie jaren die vooraf-
gaan aan de schenking of het overlijden 
van de aandeelhouder. Wanneer in een 
van die drie jaren het balanstotaal uit 
meer dan 50% vastgoed bestaat én de 
personeelslasten 1,5% of minder 
bedragen van het balanstotaal, dan 
geldt het vermoeden dat de 
vennootschap geen reële economische
activiteit heeft, waardoor het 
gunstregime in principe uitgesloten is.

Dit wettelijk vermoeden is echter 
weerlegbaar door het tegenbewijs te 
leveren dat de vennootschap – ondanks 
haar teveel aan vastgoed en te lage 
personeelskost – toch een reële 
economisch activiteit voert. Bij het 
succesvol leveren van tegenbewijs
komt een vennootschap toch in aan-
merking voor het gunstregime.
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Het standpunt van de Vlaamse Belast-
ingdienst
Bij de beoordeling van dit tegenbewijs
stelt de Vlaamse Belastingdienst 
(‘Vlabel’) zich echter erg streng op. In een 
omzendbrief uit 2015 wordt gesteld dat 
de belastingplichtige moet aantonen “(...) 
dat alle onroerende goederen die aan-
wezig zijn in de vennootschap worden 
aangewend voor de economische
activiteit van de vennootschap, en derh-
alve geen privaat patrimonium betreffen.” 
Hieruit volgt dat het volgens Vlabel per 
definitie onmogelijk is om dit tegenbewijs
te leveren zodra de vennootschap ook 
maar enig onroerend goed aanhoudt dat 
niet wordt aangewend voor de econo-
mische activiteit van de vennootschap. 
Onder deze argumentatie kan zelfs geen 
tegenbewijs worden geleverd indien het 
onroerend goed verhuurd wordt aan 
derden (private huur of handelshuur). 
Als argument haalt de belasting
administratie daarbij aan dat het nooit de 
bedoeling is geweest van de decreetgever 
om privaat vastgoed te kunnen schenken 
of laten vererven aan de gunsttarieven.

Hof van Beroep te Gent verwerpt 
standpunt Vlabel
In een vonnis van 4 februari 2020 werd 
Vlabel een eerste maal teruggefloten door 
de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
In eerste aanleg oordeelde de rechtbank 
dat de interpretatie van Vlabel niet strookt 
met de tekst van de wetgeving. Tegen dit 
vonnis werd hoger beroep aangetekend 
door Vlabel, maar in een tussenarrest 
van 1 juni 2021 bevestigde het Hof van 
Beroep te Gent de eerdere uitspraak 
van de rechtbank van eerste aanleg 
Het Hof bevestigde daarmee dat er wel 
degelijk kan worden aangetoond dat een 
vennootschap een reële economische
activiteit heeft, zelfs indien dezelfde.

vennootschap privaat vastgoed aanhoudt.

Voorstel van decreet neemt resi-
dentieel vastgoed opnieuw in het vizier
Recent werd echter een voorstel van 
decreet ingediend in het Vlaamse Parlement
waarmee de indieners komaf willen
maken met deze mogelijkheid om 
onroerend goed dat voor bewoning bestemd 
is te laten vererven aan het verminderd
tarief of te schenken met een vrijstelling. 
In de toelichting bij dit voorstel wordt 
uitdrukkelijk vermeld dat het begrip ‘reële 
economische activiteit’ volgens de in
dieners wordt uitgehold door rechtspraak 
zoals de voormelde uitspraken van de 
rechtbank en het Hof te Gent. Daarbij 
wordt eveneens in herinnering gebracht 
dat de Vlaamse decreetgever “(...) niet de 
bedoeling [had] om private personen die 
hun privaat patrimonium in vennootschap-
pen onderbrengen en derhalve niet de 
bedoeling hebben een economische 
(maatschappelijke) ondernemingswaarde 
te creëren van de gunstmaatregelen te 
laten meegenieten.” De huidige versie 
van het voorstel voorziet daarom dat een 
vennootschap wordt uitgesloten van het 
gunstregime zodra de vennootschap enig 
onroerend goed aanhoudt dat hoofdzake-
lijk voor private bewoning wordt aange-
wend of bestemd is, en dit ongeacht het 
feit of de vennootschap een kwalificeren-
de economische activiteit uitoefent. Als 
antimisbruikmaatregel geldt de uitsluit-
ing ook als een dergelijk vastgoed zich 
in een dochtervennootschap zou bevin-
den waarvan een holdingvennootschap 
de aandelen aanhoudt. Op die manier 
willen de indieners voorkomen dat de 
uitsluiting ontweken kan worden door de
eigendom van het vastgoed tussen 
gelieerde vennootschappen te verplaatsen. 
Daardoor kunnen alleen vennootschap-
pen met een reële economische activiteit

én waarvan al het vastgoed wordt aange-
wend voor de economische activiteit van 
de vennootschap onder het voorstel nog 
gebruik maken van de gunstregeling. 
Wordt bijvoorbeeld de gezinswoning 
van de bedrijfsleider aangehouden door 
de familiale vennootschap of door een 
dochtervennootschap van de holding, 
dan zouden de aandelen van die (hold-
ing)vennootschap sowieso worden uit-
gesloten van het gunstregime, ongeacht 
de waarde van die woning en ongeacht 
of de vennootschap of de groep een eco
nomische activiteit heeft. Een schenking 
van die aandelen zou dan onderworpen 
zijn aan een tarief van 3% of 7%, terwijl 
een verkrijging via erfenis van die aande-
len onderworpen zou zijn aan de gewone 
successietarieven die in rechte lijn en 
tussen partners oplopen tot 27%. Hetzelfde
zou gelden indien de vennootschap – 
bijvoorbeeld als belegging – geïnvest-
eerd zou hebben in een appartement dat 
verhuurd wordt aan een derde. Indien
de eigenaars het familiebedrijf alsnog 
wensen over te dragen met toepassing 
van het gunstregime, suggereren de 
indieners van het voorstel dat het 
bestaande residentieel vastgoed dus 
eerst zou moeten worden afgesplitst. 
Daarbij moet dan uiteraard worden 
rekening gehouden met onder meer de 
fiscale gevolgen van dergelijke afsplits-
ing op vlak van inkomstenbelasting en 
registratierechten. Of er binnen het 
Vlaamse Parlement voldoende steun
zal worden gevonden voor dit 
voorstel is nog maar de vraag.  

En dan nog lijkt het ons – gelet op 
de hiervoor besproken jurisprudentie 
– de vraag of dit decreet wél vol-
doet aan de tekst van de wetgeving.

Tillo Dumont en Sam Dejaegere
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Tussenstand belastingheff-
ing over sparen en beleggen: 
de toekomst voor Box 3 

Met Kerst 2021 heeft de Nederlandse Hoge 
Raad het huidige Box 3-stelsel, het inkomen 
uit sparen en beleggen, afgeschoten. Er 
wordt druk gezocht naar hoe de toekomst 
van Box 3 eruit zal moeten gaan zien. 
In een contourennota is door de 
Staatsecretaris toegelicht welke richting 
het kabinet op wil. Het is in ieder geval de 
bedoeling om te komen tot een be-
lastingheffing over het werkeli-
jke inkomen, maar ook daarvan zijn 
er verschillende varianten mogelijk. 
De variant waarop nu wordt ingezet is de ver-
mogensaanwasbelasting. Wat houdt dat in?
Bij deze variant wordt er in ieder geval be-
lasting geheven over de inkomsten van be-
leggingen zoals rente, huur of dividend. 

Daarnaast wordt er ook belasting geheven 
over meer- of minderwaarden die er worden 
behaald op beleggingen, bijvoorbeeld de 
waardestijging van een tweede woning. Op 
zich zou het voor de hand liggen dat die be-
lasting pas betaald hoeft te worden bij een 
verkoop, want dan komt het geld ook bin-
nen. Dit heeft voor de overheid als nadeel 
dat iedereen dan gestimuleerd wordt om 
een verkoop (en dus belastingheffing) zo 
lang mogelijk uit te stellen. 

Fiscaal Nieuws

Ook zullen er dan construc-
ties worden opgezet om bewust de 
realisatie zo lang mogelijk te voorkomen. 
Een jaarlijkse, meer vaste belasting is voor 
de overheid veel aantrek kelijker. 

Daarom is er de voorkeur voor een 
systeem waarbij er over de jaarlijk-
se waardestijging wordt betaald, ook 
al is de belegging nog niet verkocht. 

Dat betekent natuurlijk wel dat dit tot 
problemen voor een belastingplichtige kan 
leiden. Als hij bijvoorbeeld een niet-verhuurde 
tweede woning heeft die flink in waarde is 
gestegen, dan heeft hij geen inkom-
sten maar krijgt hij wel een aanslag. 

Waarmee moet hij die aanslag dan gaan 
betalen? In de contourennota wordt aan-
geven dat er een mogelijkheid voor 
uitstel van betaling wordt overwogen, 
maar meer concreet wordt dat nog niet.

Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem 
vanaf 2025 in werking zou moeten gaan 
treden. Maar er wordt nu al bij vermeld 
dat het halen van die termijn wel eens 
heel lastig zou kunnen gaan worden. 
Hierover zal in de tussentijd nog veel 
gezegd en geschreven gaan worden.

Tussenstand belastingheffing
over sparen en beleggen: 
oplossingen voor het verleden 
van Box 3 
Het Kerstarrest van de Hoge Raad verplicht 
de overheid ertoe om iedereen die bezwaar 
heeft gemaakt of voor wie de aanslag over de 
jaren 2017-2020 nog niet definitief vaststaat, 
te compenseren. 

Voor de aangifte 2021 en 2022 zal voor 
iedereen rechtsherstel worden geboden. 
Of ook iedereen waarvan de aanslag over 
de periode 2017-2020 intussen al wel vast-
staat alsnog gecompenseerd zal worden, is 
nog niet zeker. Daarvoor wordt onder meer 
een uitspraak van de Hoge Raad afgewacht 
die waarschijnlijk na deze zomer zal komen.

De vraag is natuurlijk hoe dat rechtsher-
stel eruit gaat zien. Hoewel de Hoge Raad 
een belasting over het werkelijke inkomen 
heeft toegepast, wil de Staatsecretaris een 
andere richting kiezen. Omdat het 
probleem met name ligt bij de spaar
ders (die geen of vrijwel geen rente hebben 
ontvangen), wordt daar vooral de aandacht 
op gericht. De gedachte is om voor hen niet 
aan te sluiten bij de werkelijk ontvangen 
rente, maar bij een forfaitaire rendement 
uit sparen dat aansluit bij het gemiddelde 
echte rendement. Dat zou neerkomen op 
0,25% in 2017 en vervolgens aflopen naar 
ongeveer 0%. Dit forfaitaire rendement 
wordt toegepast op het gehele spaarver-
mogen per belastingplichtige (en dus niet 

-zoals vroeger- verdeeld op 
basis van een wettelijke vast
gelegde forfaitaire verdeling tussen 
spaarvermogen en overig beleggings
vermogen). Dat zou betekenen
dat anderen, waaronder de 
Nederbelgen met niet-verhuurde 
Nederlandse woningen, per saldo 
geen rechtsherstel zouden krijgen. 

De vraag is of de Hoge Raad niet bedoeld 
heeft dat ook zij gecompenseerd moeten 
worden, want ook zij hebben geen (huur)
inkomsten maar hebben wel belasting 
moeten betalen. Het tegenargument van 
de Staatssecretaris zal zijn dat zij wel 
waardestijgingen hebben gehad en dat 
die waardestijgingen ook een belast-
baar voordeel zijn. Daarom zouden ze 
niet gecompenseerd hoeven te worden. 

Kortom, ook hierover is het laatste woord 
nog niet gesproken.

uit Nederland

Tussenstand belastingheffing
over sparen en beleggen:
wat in 2023 en 2024? 

Voor de jaren 2023 en 2024 (en misschien 
nog langer omdat het maar de vraag is 
of er al een nieuw systeem ingevoerd 
kan gaan worden in 2025) moeten er 
tussenoplossingen worden gevonden. 

In ieder geval is duidelijk dat er geen 
plannen zijn om een algemene ver-
mogensbelasting in te voeren.
De richting die lijkt te worden gekozen 
is om voor alle verschillende vermogens
categorieën (denk aan bijvoorbeeld 
spaargeld, onroerend goed, aandelen
en contant geld) een forfaitair 
rendement in te voeren dat aansluit bij 
het gemiddelde werkelijke rendement.
Vervolgens wordt bekeken wat de 
exacte verdeling aan vermogenscat-
egorieën is per belastingplichtige en 
daarop worden de forfaits toegepast. 

Omdat in deze variant het werkelijke
inkomen dichtbij deze forfaits zou 
moeten liggen, is de kans volgens 
de Staatssecretaris groot dat dit 
systeem voldoende tegemoet komt 
aan de bezwaren van de Hoge Raad. 
Bij dit forfaitaire inkomen per 

vermogenscategorie zullen ook waarde
stijgingen zijn inbegrepen. 
Het zal daardoor, bijvoorbeeld 
voor eigenaren van niet-verhuurde 
(tweede) woningen, nog steeds 
kunnen voorkomen dat zij geen 
huurinkomsten ontvangen, maar wel 
belasting moeten betalen. 

De lijn die de Hoge Raad over de jaren 
lijkt te hebben ingezet, is dat die benade-
ring wel is toegestaan. 
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Inwoner Duitsland niet 
kwalificerend buitenlands 
belastingplichtig
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
16 maart 2022

De belastingplichtig woont in Duitsland 
en heeft twee bronnen van inkomen: een 
in Duitsland belast inkomen van € 8.764 
en een in Nederland belast inkomen van 
€ 22.147. In Duitsland betaalt hij geen be-
lasting, en daardoor kan hij daar geen per-
soonlijke tegemoetkomingen claimen. Hij wil 
daarom in Nederland onder meer hypotheek
renteaftrek en stelt kwalificerend buiten-
lands belastingplichtige te zijn.

Om volgens de wet hiervoor in aanmerk-
ing te komen, moet 90% van zijn wereld-
inkomen in Nederland belast worden. Dat is 
in hier duidelijk niet het geval, dus kwalifi-
ceert hij in principe niet. Maar in de situatie 
dat hij niet aan de 90%-eis voldoet, kan hij 
toch als kwalificerend buitenlands belasting
plichtige worden aangemerkt als zijn 
inkomen dermate laag is dat hij daardoor in 
Duitsland geen belasting hoeft te betalen. 
Want in die situatie heeft hij niet de mogelijk
heid om in zijn woonland de persoonlijke 
tegemoetkomingen te realiseren.

Daar lijkt deze belastingplichtige dan een 
punt te hebben, maar toch slaagt hij niet. 
Het feit dat hij in Duitsland geen belasting
betaalt, komt namelijk niet doordat zijn 
inkomen te laag is.

Fiscaal Nieuws

Dit is het gevolg van specifiek Duits (over-
gangs)recht waardoor er geen belasting
wordt geheven heft op dat inkomen. 
Normaal gesproken had hij wel belasting 
moeten betalen en zou hij in zijn woonland 
zijn tegemoetkomingen kunnen realiseren. 
Door deze specifieke Duitse vrijstelling, hoeft 
Nederland dan niet meer tegemoetkomingen 
te gaan geven.

In welk land is een grensambtenaar 
op pensioen, sociaal verzekerd?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
15 februari 2022

De vraag waar iemand sociaal verzekerd is, 
is binnen de EU geregeld in een Verordening
Vo nr. 883/2004. Welk land over inkomsten
mag heffen, is vaak onderling tussen de 
landen afgesproken in belastingverdragen.
Het komt meer dan eens voor dat de 
sociale zekerheid volgens de Verordening 
niet aansluit bij de belastingverdeling onder 
een belastingverdrag. Dit leidt natuurlijk tot 
ingewikkelde situaties en onduidelijkheid. 

In deze zaak voor de Rechtbank woont 
een gepensioneerde ambtenaar in Ned-
erland. Tijdens zijn werkzame leven 
werkte hij in overheidsdienst in België. Het 
pensioen dat hij ontvangt vanuit België zal, 
op grond van een specifieke bepaling in het 
belastingverdrag tussen Nederland en Bel-
gië, ter belastingheffing zijn toegewezen aan 
België. Bij de uitkering van het Belgische
ambtenarenpensioen zal er ook 

bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. 
Het is daarom ook niet vreemd dat deze 
gepensioneerde verwacht dat hij ook in België 
sociaal verzekerd is: hij heeft daarom in zijn 
Nederlandse belastingaangifte opgenomen 
dat hij niet in Nederland premieplichtig is voor 
de AOW, ANW en Wlz (de volksverzekeringen). 

De inspecteur en uiteindelijk ook de 
Rechtbank volgen dit standpunt niet. 
Belangrijk is namelijk dat deze 
gepensioneerde nog niet de AOW-leeftijd
heeft bereikt, terwijl hij ook niet meer 
actief werkzaam is. In dat geval bepaalt
de Verordening dat hij verplicht 
verzekerd is in zijn woonland, Nederland. 
Hij is daarom premieplichtig voor de AOW 
en voor de ANW. Voor de Wlz is hij daar-
tegen niet in Nederland premieplichtig. 

Voor deze specifieke situatie is het 
overigens mogelijk om aan de SVB te 
verzoeken om vrijgesteld te worden van 
premieheffing. Als de SVB dat goedkeurt
dan kan de premieheffing vanaf dat
 moment worden stopgezet. Maar dat betekent 
tegelijkertijd ook dat zijn rechten, en dan 
met name de AOW,  niet verder meer 
worden opgebouwd. Er komt dan een 
korting op de uiteindelijk te ontvangen 
AOW-uitkering. Of dat gunstig is of niet, 
zal sterk afhangen van de situatie en 
zal per geval bekeken moeten worden. 

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

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

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

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

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

Onze advocaten houden zich buiten de 
fiscale zaken (belastingrecht) ook bezig 
met de volgende rechtsgebieden: strafre-
cht, huurrecht, algemeen bestuursrecht 
en arbeidsrecht. Rechtsbijstand wordt 
zowel op betalende basis alsmede op 
basis van gesubsidieerde rechtsbijstand 
verleend.
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Uw 
successieplanning.
Onze expertise. 

Aandacht
Advies
Actie 

De Italiaanse stad Florence staat bekend om 
haar lederwaren van topkwaliteit. En laat dat 
nu net de stad zijn waar in 1988 Dante Del 
Vecchio’s passie voor pennen is ontstaan. Het is 
ook daar waar de producten van zijn merk Visconti
met de hand worden gemaakt. De collectie
Visconti van Gogh is nu uitgebreid
met Oiran en Sunflowers.

Visconti
De meesters uit Florence tilden de kwaliteit
en het gebruiksgemak van de pennen van Visconti
naar het hoogste niveau. Elke pen weerspiegelt
de schoonheid die de stad te bieden heeft en 
vindt inspiratie in de klassieke kunst en de 
juweel- en lederwarennijverheid die er te vinden
zijn. Zo is de Visconti Medici-collectie vernoemd naar 
de invloedrijke mecenassen die de kunstgeschiedenis 
van de stad mee verrijkten.Ook worden bijvoorbeeld de 
Nederlandse schilders Vincent van Gogh en Rembrandt 
van Rijn in de schrijfwaren herdacht. De pennen worden 
net als hun schilderijengekenmerkt door intense kleuren 
en gedetailleerde patronen.

Vincent van Gogh
Van Gogh is een van de meest toonaangevende 
schilders in de kunstgeschiedenis. Daarom 
inspireerde Visconti zich op zijn werken voor de 
creatie van luxepennen, als een  eerbetoon   aan   hem.
De pennen  in  natuurlijke hars  herinterpreteren
de olieverfkleuren, texturen en emoties van zijn 
werken. De zorgvuldige selectie van materialen en 
samensmelting in verschillende kleuren resulteerde 
in 2002 voor het eerst in een innovatief en tegelijkertijd
uniek resultaat: de luxueuze Visconti
van Gogh-pennen.

Visconti van Gogh
Collectie

Nieuw in de Visconti van Gogh-collectie
In de collectie zijn vier nieuwe pennen opgenomen. 
Twee daarvan zijn geïnspireerd op van 
Goghs beroemde schilderij Oiran uit 1887. 
Felle kleuren en vette contouren typeren dit werk, 
en van Gogh baseerde zich hiervoor op een 
houtsnede van de Japanse kunstenaar Keisai Eisen. 
De andere zijn geïnspireerd op Zonnebloemen 
uit 1888, een ander wereldberoemd schilderij van 
hem. Hij maakte het schilderij om de logeerkamer
in het Gele Huis voor Paul Gauguin aan te kleden.
Van Goghs naam en de namen van zijn werken zijn 
subtiel gegraveerd in de ring van de pen en ieder
schrijfwaar kan worden gepersonaliseerd met
iemands initialen, dierenriemteken of halfedelsteen. 
Elke pen is verpakt in een unieke geschenkdoos met een 
replica van het schilderij waarop hij is 
gebaseerd, en bij een vulpen is een inktpot voorzien.
De vulpennen hebben een punt van staal, zijn 
verkrijgbaar in verschillende lijndikten en gebruiken
standaard internationale inktpatronen of een
converter.
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In een vorige editie van het 
NederBelgischMagazine las ik met 
veel interesse dat de Belgische
wetgever met een wetswijzing 
van 21 januari 2022 voortaan, dat 
is met ingang van 1 januari 2021, 
bepaalt dat Nederlandse aanvul-
lende pensioenen altijd belastbaar 
zijn aan het progressief tarief. 
Tot vorig jaar is mijn Nederlands 
aanvullend pensioen, dat minder 
bedraagt dan 25.000,00 euro op 
jaarbasis, als lijfrente (code 1158) 
belast. Moet ik mijn Nederland-
se aanvullende pensioen toch in 
code 1211 in de aangifte vermel-
den?

Met de Wet van 21 januari 2022 houd-
ende diverse fiscale bepalingen heeft 
de wetgever inderdaad in een gewijzigd 
artikel 39, §2, 2° WIB 1992 bepaald dat 
Nederlandse aanvullende pensioenen 
niet meer kunnen worden vrijgesteld 
als uitgesteld bedrijfsinkomen. De Ned-
erlandse aanvullende pensioenen zijn 
voortaan in België belastbaar als pen-
sioenen. Pensioenen zijn in België over-
eenkomstig artikel 34, §1, 2° WIB 1992 
progressief belastbaar. Dit betekent dat 
volgens de strikte lezing van de wet de 
Nederlandse aanvullende pensioenen in 
de aangifte in de personenbelasting over 
aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) in 
code 1211/2211 moeten worden vermeld. 
Indien u de wet volgt, en uw pensioenen 
progressief laat belasten, dan zal de Bel-
gische belastingdienst uw aangifte aan-
vaarden. U zal wel aanmerkelijk méér 
belasting betalen dan de vorige jaren. 

#Lezersvragen

Tegen de wetswijziging 
wordt momenteel een ver-
nietigingsberoep bij het 
Grondwettelijk Hof voorbereid.  
Kunt u mij hierover nader in-
formeren?

Een vernietigingsberoep heeft tot doel een 
wet of wetsbepaling door het Grondwet-
telijk Hof nietig te laten verklaren omdat 
die wet of wetsbepaling in strijd is met de 
Grondwet. Een vernietigingsberoep moet 
ingediend worden binnen en termijn van 
zes maanden vanaf de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad van de betreffende 
wet of wetsbepaling. Aangezien de wet 
van 21 januari 2022 is gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 28 januari 
2022, zal het vernietigingsberoep worden 
ingediend tegen uiterlijk 28 juli 2022. 

Ik ben inderdaad volop bezig met het 
vernietigingsberoep tegen artikel 28 van 
de Wet van 21 januari 2022 houdende 
diverse fiscale bepalingen. Het vernie-
tigingsberoep steunt op volgende argu-
menten : de (juridische én feitelijke) retro-
activiteit van de betreffende wetsbepaling 
en de schending van het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel.

Mocht de nieuwe wet vernietigd worden, 
en u heeft uw Nederlands aanvullend 
pensioen in de aangifte met betrekking 
tot aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) 
in code 1211/2211 vermeld (conform de 
nieuwe wet), dan zal u via een procedure 
de aanslag moeten aanvechten om de 
overtollig betaalde belastingen te recu-
pereren. U kan een bezwaar indienen 
binnen de 6 maanden na de aanslag en 
argumenteren dat het pensioen toch als 
een “lijfrente” moet worden belast. 

Indien de bezwaartermijn voorbij zou zijn 
op het moment dat het Grondwettelijk Hof 
de wet vernietigt, dan zal u via een ver-
zoek tot ambtshalve ontheffing de over-
tollig betaalde belastingen moeten recu-
pereren. Gelet op de nakende indiening 
van het vernietigingsberoep, waarvan 
de kansen op succes zeker niet gering 
zijn, kan u ook beslissen om de nieuwe 
(doch uiterst betwistbare) wetsbepaling 
niet toe te passen en in uw aangifte in de 
personenbelasting hetzelfde standpunt in 
te nemen zoals in de aangifte in de per-
sonenbelasting over aanslagjaar 2021 
(inkomsten 2020). 

In dit geval bestaat de kans dat de be-
lastingadministratie uw aangifte zal willen 
wijzigen. Op het moment dat de belasting
dienst aangeeft dat zij niet akkoord is met 
uw aangifte, kan u zich nog altijd zich 
schikken naar het standpunt van de be-
lastingdienst om zo een gerechtelijke pro-
cedure te vermijden. Ondertussen is de 
uitkomst van de vernietigingsprocedure 
wellicht bekend. 

Indien de Belgische wet, zoals verhoopt, 
wordt vernietigd, en u heeft eenzelfde 
standpunt ingenomen als het vorige jaar, 
dan heeft de belastingdienst het moeilijk
om uw aangifte te betwisten. Indien de 
Belgische wet onverhoopt niet wordt ver-
nietigd, dan zal de Belgische belasting
dienst uw aangifte willen wijzigen. Zeker
in dossiers waarin de pensioenopbouw 
vóór 2004 is gebeurd, zijn er echter 
bijkomende argumenten om de pro-
gressieve heffing te betwisten. Uw positie
is sterker wanneer in de aangifte het 
standpunt werd ingenomen dat de 
pensioenen niet progressief belastbaar 
zijn.

Tot nu toe is mijn Nederlands 
aanvullend pensioen, dat lager is 
dan 25.000,00 euro op jaarbasis, 
in België belast als een lijfrente 
(code 1158). De rechtbank heeft 
dit zo beslist en de belasting- 
administratie heeft berust in het 
vonnis. Heeft dit definitief ge-
worden vonnis voorrang op de 
nieuwe wet ?

Helaas is het zo dat de nieuwe wet 
primeert. In de memorie van toelichting 
bij de nieuwe wetsbepaling wordt zelfs 
letterlijk gesteld dat de nieuwe wet tot 
doel heeft de gevestigde rechtspraak 
inzake Nederlandse pensioenen schaak-
mat te zetten. Als de wet verandert, dan 
moet de wet in principe worden toege-
past. Het vernietigingsberoep dat weldra 
zal worden ingediend en de gunstige 
uitspraak van de rechtbank zijn wel argu-
menten op grond waarvan u in de aangifte 
in de personenbelasting het standpunt 
kan blijven innemen dat uw pensioen als 
lijfrente belastbaar is in België. 

Na jaren belasting over mijn 
Nederlands pensioen te hebben
betaald in België (heffing als 
lijfrente), heeft de Nederlandse
belastingdienst sinds eind 2017 
beslist dat mijn pensioen in 
Nederland belastbaar is. Ik begrijp 
dat middels een nieuwe Belgische 
wet mijn Nederlands pensioen 
terug in België moet worden belast
tegen progressieve tarieven. In 
het NederBelgischMagazine lees 
ik dat deze nieuwe Belgische
wet mogelijks in strijd is met 
de Belgische Grondwet en 
mogelijks zal worden vernietigd. 

Ik ben van mening dat men de 
spelregels niet kan wijzigen 
tijdens het spel en dus geloof ik in 
de slaagkansen van het vernietig-
ingsberoep. Ik wil in mijn aangifte 
personenbelasting over inkomsten
2021 terug  een vrijstelling vragen 
voor het Nederlandse pensioen, 
dat in Nederland wordt belast.
Kan de Belgische belasting
dienst een belastingverhoging 
opleggen wanneer ik de nieuwe
Belgische wet niet toepas?

De Belgische belastingdienst kan in princ-
ipe een belastingverhoging opleggen
wanneer zij vaststelt dat de belasting-
plichtige een onvolledige of onjuiste 
aangifte heeft ingediend. De belasting-
verhoging wordt toegepast op het over 
het niet-aangegeven inkomstengedeelte 
verschuldigde belastingen. De belasting
verhoging wordt bepaald naar gelang 
van de aard en de ernst van de over-
treding, volgens een schaal waarvan de 
trappen door de Koning worden vast-
gesteld en gaande van 10% tot 200% van 
de op het niet-aangegeven inkomsten
gedeelte verschuldigde belastingen.
Het is wettelijk voorzien dat bij ontsten-
tenis van kwade trouw kan worden 
afgezien van het minimum van 10% 
belastingverhoging (artikel 444, derde lid 
WIB 1992). De belastingdienst aanziet 
een principekwestie als een vorm van 
‘afwezigheid van kwade trouw”. In de 
administratieve commentaar (zie Com.IB 
444/23, vijfde lid) lezen we immers : “om 
te beoordelen of de Administratie afziet 
van de toepassing van het tarief van 10% 
verhoging dient het volgende in aanmerk-
ing te worden genomen […] het feit of het 
al dan niet gaat om een principekwestie.”

Het begrip ‘principekwestie’ komt als 
dusdanig niet voor in het Belgisch fiscaal 
wetboek. 

Op grond van de rechtspraak kunnen we 
stellen dat er sprake is van een princi-
pekwestie wanneer de belastingplichtige 
zich verzet tegen een standpunt van de 
belastingadministratie over de toepass-
ing van een bepaling. Een principekwes-
tie staat tegenover een kwestie die een 
feitelijke beoordeling vergt, zoals de ber-
oepsmatigheid van kosten. 

Aangezien tegen de betreffende Bel-
gische wetsbepaling een vernietigings-
beroep zal worden ingesteld én er in de 
memorie van toelichting letterlijk wordt 
gemeld dat de wetsbepaling ingaat 
tegen de gevestigde rechtspraak én de 
betreffende Belgische wetsbepaling er 
zou voor zorgen dat de heffingsbevoegd-
heid met betrekking tot uw Nederlandse 
pensioen zou ‘verhuizen’ van Neder-
land naar België, is duidelijk dat u een 
principieel standpunt inneemt in uw aan-
gifte in de personenbelasting wanneer 
u uw Nederlands pensioen niet als pro-
gressief belastbaar pensioen vermeldt.  
Ook het Hof van Beroep te Gent heeft in 
een arrest van 3 november 2020 beves-
tigd dat een geschil een principieel karak-
ter heeft wanneer het gaat om discussies 
waarvoor de rechtspraak de principes 
die de wettelijke regeling beheersen nog 
moet uitklaren. 

U heeft dan ook goede argumenten om 
de belastingdienst te overtuigen om geen 
belastingverhoging op te leggen. 
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         advocaat bij Hendrickx Taxlaw 

Juridisch - fiscaal advies en bijstand voor 
ondernemingen en particulieren in het
bijzonder in een Belgisch-Nederlandse 
context. 

Uw expert voor:
Belgisch/Nederlandse tewerkstelling en 
salariëring (detachering, salary split, em-
ployee benefits), Belgisch/Nederlandse 
pensioenen (pensioenopbouw, pensio-
enuitkeringen, fiscaliteit en parafiscaliteit)

Vragen? Contacteer ons vrijblijvend voor 
meer info op info@hendrickx-taxlaw.be

Advocatenkantoor Chantal Hendrickx 
Konijnestraat 160 
B-1602 Sint-Pieters-Leeuw

Tel +32 (0)2 307 61 67 
chantal.hendrickx@hendrickx-taxlaw.be

Ik geniet een pensioenuitkering 
vanuit Nederland die hoger is dan 
25.000 euro.  In 2018 heeft de Ned-
erlandse belastingdienst mij na-
vorderingsaanslagen opgelegd. 
Op dit moment wordt er loon-
heffing ingehouden op mijn 
pensioenuitkeringen. Hoe moet 
ik in mijn aangifte in de per-
sonenbelasting over inkomsten-
jaar 2021 omgaan met de nieuwe
Belgische wetswijziging? 

Indien op dit moment Nederland heff-
ingsbevoegd is en er werd loonheffing 
ingehouden, dan kan u de uitkomst van 
de vernietigingsprocedure  afwachten en 
intussen hetzelfde standpunt aanhouden. 
Indien de Belgische wet wordt vernietigd, 
moet u geen rechtzettingen in Neder-
land (met rekenrente!) doen. Mocht de 
Belgische wet onverhoopt niet worden 
vernietigd, dan kan u uw pensioenen in 
België alsnog progressief laten belasten 
(nalatigheidsinteresten beginnen in Bel-
gië pas te lopen na verloop van de betal-
ingstermijn van de aanslag) en de inge-
houden loonheffing terugvragen (men 
heeft hiervoor 5 jaar de tijd). 

Om nu al de Nederlandse loonheffing ter-
ug te vragen die in 2021 werd ingehoud-
en, zoals gesuggereerd op de website 
van FOD Financiën, lijkt mij iets té voort-
varend. Op grond van het Verdrag tussen 
België en Nederland kan op dit moment 
immers nog niet worden aangetoond 
dat Nederland niet heffingsbevoegd 
zou zijn. De aanslag waaruit blijkt dat 
het Nederlandse pensioen progressief 
belast wordt in België, zal pas ten 
vroegste einde 2022 opgelegd worden.

Heeft  u zelf ook een of meerdere 
vragen bijvoorbeeld over uw pen-
sioen,  belastingen of de sociale 
zekerheid als Nederlander
in Belgie? In de rubriek
Lezersvragen maken we 
een selectie en bespreken
en beantwoorden we deze vragen 
op anonieme basis.

Aan de hand van alle door onze 
lezers ingezonden vragen, kunnen
we ook een nog betere inschatting
maken of wellicht een bijeenkomst
later dit jaar zinvol is. En verschillende
onderwerpen op de agenda zetten
om zo een interessant programma
samen te stellen en u verder informeren 
onder  het genot van een drankje en hapje
tijdens een aansluitende receptie

Stuurt u een mail met een 
korte beschrijving van uw situatie 
en welke vraag of vragen u heeft 
naar Chantal Hendrickx  of naar 
Nede rBe lgMagaz ine@gma i l . com

Wellicht wordt ook uw vraag in 
een komende editie beantwoord!

#Globetrotter

South Holland is een village in Chicago (Cook County, Illinois) in 1846 door Nederlandse immigranten opgericht.
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Nederlandse 
Pensioenen

Als iemand in je omgeving de gratis gouden tip geeft hoe je door beleggen in 
korte tijd rijk kunt worden, dan is deze tip vaak waardeloos en zeker geen goud 
waard. Je leest ook nu niet hoe je even snel financieel onafhankelijk wordt door 
beleggen. Wel beschrijft dit artikel een wijze van beleggen die de afgelopen jaren 
snel terrein wint: indexbeleggen. Vaak wordt hieronder verstaan beleggen in 
ETF’s, welke in de Euronext-landen ook wel trackers worden genoemd. In dit 
artikel worden, net als in de beleggingswereld, de termen ETF en tracker door 
elkaar gebruikt. En starten we om onduidelijkheid te voorkomen vanaf de basis.
Het Engelse woord ‘tracken’ betekent
volgen en dit is ook precies wat 
deze beleggingsproducten in de 
kern doen. Het zo nauwkeurig 
mogelijk volgen van een index. 

Vandaag de dag is een index
belegging op de S&P 500 een 
van de meest verhandelde
aandelen ter wereld. De 
500 grootste Amerikaanse
bedrijven zijn gemeten naar hun 
marktkapitalisatie opgenomen in 
deze index. Denk hierbij aan multi-
nationals zoals Alphabet, Amazon, 
Google en Mastercard. In Neder-
land is de AEX de bekendste index
In deze index zijn 25 bedrijven 
opgenomen.  Bekende namen 
in deze index zijn ASML, ING en 
Koninklijke Olie. De index in België 
is de BEL 20, met hierin de in België
bekende grote ondernemingen 
zoals KBC Groep, Solvay en WDP. 

Wat is een ETF?
Een Exchange Traded Fund (ETF) of 
tracker is een open-end beleggings
fonds dat zo goed mogelijk een 
index volgt. Open-end betekent dat 
het continu mogelijk is om nieuwe 
ETF’s te creëren. Ook als er on-
voldoende koop- of verkooporders 

vanuit de markt voorhanden zijn 
kan er tegen een marktconforme 
prijs worden gehandeld. 

De kenmerken van deze  
‘passieve’ fondsen zijn eenvoud, 
flexibiliteit, transparantie en 
liquiditeit. De meest eenvoudige
ETF’s volgen hun onder-
liggende index passief. Dit 
betekent dat deze ETF’s 
alleen qua samenstelling
wijzigen als de onderliggende 
index dit ook doet. Deze ETF’s 
voeren geen actief beleid - zoals 
een actief beleggingsfonds - 
waarbij een fondsmanager (team 
van beleggingsexperts) bepaalde
aandelen wel opneemt in het 
fonds en andere niet. Als belegger
koop je zowel de winnaars als de 
verliezers van morgen. Uiteraard 
wil iedereen alleen de winnaars 
in de portefeuille. Maar omdat op 
voorhand niemand weet wie deze 
winnaars zijn, is het beter om alle 
onderliggende aandelen in de 
index te kopen dan om te gaan 
speculeren wie de winnaars 
worden. In 2005 al kwamen 
particuliere beleggers in Nederland
voor het eerst in aanraking met het 
nieuwe fenomeen indexbeleggen

In dat jaar liet fondshuis Ishares 
(nu onderdeel van Black Rock) 
dertien trackers noteren op de 
Euronext Amsterdam. Momen
teel is de markt in ETF’s gegroeid 
naar vele duizenden en dit aantal 
neemt nog altijd toe. ETF’s zijn 
er in alle beleggingscategorieën, 
en in alle soorten en maten 
(aandelen, obligaties en alter-
natieve beleggingen, zoals, 
grondstoffen, private equity en 
hedgefunds).  Ook zien we steeds 
meer ETF’s ontstaan op basis van 
thema’s. Wat te denken van een 
ETF in videogaming- en eSports, 
in water, cybersecurity of artificial 
intelligence en robotica.  Maar 
ook duurzaam beleggen, op basis 
van ESG criteria (afkorting voor: 
Environmental, Social & 
Governance) via ETF’s is sterk in 
opkomst.

Onderzoek 
Naast de hiervoor genoemde 
indexen zijn er nog tientallen meer 
indexen waarin je als belegger via 
een ETF kan beleggen. Met één 
product beleg je in een groot deel 
van de wereld. Dit is zonder een 
ETF vrijwel onmogelijk of vaak 
duurder via een klassiek fonds..

Saai beleggen is goed
beleggen…
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Er is in de afgelopen jaren veel onder-
zoek gedaan naar de prestaties van 
ETF’s versus actieve beleggings
fondsen, waaronder door Morningstar. 
Uiteraard zijn er actieve fondsen welke 
achteraf gezien betere resultaten hebben 
laten zien. Gemiddeld echter doen 
ETF’s het beter. Al in 1900 schreef de 
Franse wiskundige Louis Bachelier een 
artikel over de ‘industries dark secret’ 
waarin hij aangaf dat het moeilijk zo niet 
onmogelijk is om met de selectie van in-
dividuele aandelen gedurende lange tijd 
de markt te verslaan. Sindsdien hebben
honderden academische studies de 
bevindingen van Bachelier ondersteund. 

Waarom ETF’s?
Op de vraag waarom iemand zou moeten
kiezen om te beleggen in index
fondsen of ETF’s kunnen de volgende
drie antwoorden worden gegeven:
1. Indexbeleggen is in de basis eenvoudig.
2.Met indexbeleggen stopt men niet de 
spreekwoordelijke eieren allemaal in 
hetzelfde mandje. Ofwel het beleggings
risico wordt gespreid, want met slechts 
één indexfonds of ETF’s wordt belegd in 
enkele tientallen, honderden of soms wel 
meer dan duizend aandelen. Door meer-
dere ETF’s op te nemen in een beleggings
portefeuille kan worden belegd in vele 
duizenden bedrijven in plaats van in een 
paar zoals nog altijd veel beleggers doen.  
3.Indexbeleggen is in de basis
goedkoop, het is goed voor het 
rendement en de vermogens
opbouw om de kosten laag te houden. 

Zelf doen of uitbesteden?
Uiteraard kun je zelf via een online-broker 
beleggen in ETF’s. De vraag is dan wel, 
welke te kiezen uit de vele beschikbare
ETF’s? En ook welke ETF-aanbieders
selecteer je? De in Nederland 
verkrijgbare ETF’s worden aangeboden
door onder andere de volgen-
de wellicht bekende en minder 
bekende fondshuizen: Amundi, 
BNP Paribas, Xtrackers, First Trust 
HSBC, Invesco, iShares, LGIM, Lyxor
PIMCO, State Street, UBS, 
VanEck, Vanguard en WisdomTree. 

Let op het aanbod van geregistreerde 
ETF’s in Nederland is niet per definitie
hetzelfde. Zou je (een deel van) 
je vermogen op een Belgische
effectenrekening aanhouden kun
je op die rekening niet dezelfde
ETF’s aan- of verkopen
als in Nederland. 

Veel beleggers kiezen voor index
beleggen vanwege de lage kosten en de 
eenvoud van de producten. In werkelijk-
heid zijn er verschillende soorten index-
producten van eenvoudig tot complex. 
Ook qua kosten zijn er grote verschillen
in de diverse indexproducten.  Een 
vermogensbeheerder kan je helpen 
om een goede portefeuille op te 
bouwen welke past bij je risicohouding en 
bij je beleggingsdoel(en). Ook zal deze 
vermogensbeheerder de juiste ETF’s 
kiezen bij de diverse aanbieders en deze 
kunnen monitoren. 

Fiscaliteit
Tot slot is het belangrijk om ook kort 
bij het fiscale aspect stil te staan.
Er is weliswaar geen vermogens
belasting van toepassing voor Belgisch
ingezetenen. Maar de  Belgische
overheid heeft op verschillende
fronten in de afgelopen jaren wel heffingen
en taksen geintroduceerd. 
Het is dus belangrijk om te kijken welke 
belastingen voor de belegger en meer 
specifiek in dit artikel met een focus 
op de Index- of ETF belegger gelden. 
Temeer ook omdat die belastingen
in Nederland niet van 
toepassing danwel anders zijn. 
De belangrijkste, en ook zelf enigszins 
te beinvloeden  taks is de zogenaamde 
beurstaks, die ook verschuldigd is bij
andere beleggingsinstrumenten. 
Als een ETF NIET geregistreerd
is in de EER dan kost een ETF 
kopen of verkopen 0,35% per transactie.
Is een ETF in België geregistreerd  
en van het type accumulerend (er 
worden geen dividenden uitgekeerd) 
dan bedraagt de beurstaks 1,32%. 
Is er wel sprake van  dividenden die 
periodiek uitgekeerd worden, bedraagt 
dezelfde taks 0,12 % bij aan- en verkoop.
Een belangrijk verschil bestaat 
ook voor ETFs dat   verschillende
compartimenten heeft.  Zodra één van de 
compartimenten in België geregistreerd
is, beschouwt de Belgische 
fiscus alle compartimenten als 
geregistreerd en bedraagt de 
heffing  1,32 % in plaats van 0,12%. 

De kenmerken: eenvoud, flexibiliteit, 
transparantie en liquiditeit. 

Behalve de beurstaks is er net zoals voor 
andere beleggingen ook de belasting op 
dividenden, de Reynders-taks (belasting 
op kapitaalwinst voor obligaties) en de 
Effectentaks, oftewel de belastingheffing 
op beleggingsrekeningen van meer dan 
1 mln euro.

Na financiële planning pas beleggen!
Tot slot, veel beleggers starten
met beleggen zonder eerst een 
financieel of vermogensplan
te laten opstellen. Dit is onverstandig. Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat diegenen 
die over een financieel plan met ook een 
degelijke onderbouwing van fiscaliteit rond 
de beleggingen, beschikken een betere 
controle hebben over hun financiën, 
alsook betere financiële beslissingen 
nemen.  

Een financieel plan helpt bij het 
optimaliseren van de totale juridische
en fiscale situatie, zowel op het 
gebied van privé als de onderneming(en). 
Mensen met een financieel plan kennen 
een positievere vermogensontwikkeling 
dan mensen zonder plan. Ze blijken ook 
eerder hun privé- en ondernemings- 
doelstellingen te realiseren.  Uit een 
financieel plan kan verder naar voren 
komen dat je als belegger minder beleg-
gingsrisico nodig hebt om je doelstelling 
te bereiken. Dit is voor velen een fijne 
boodschap, veel beleggers lopen nog 
altijd liever minder dan meer beleggings-
risico.

       Ramón Wernsen CFP® MFP
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In Nederland en België  zijn meer dan
100 banken en vermogens-
beheerders actief. Een aantal
is gespecialiseerd in indexbeleggen.
Een gratis en  onafhankelijk
selectie rapport is op te vragen via

www.vermogensbeheer.nl.
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