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Wie denkt aan de lente en de zomer, denkt aan natuur, kunst 
& cultuur. Erop uit gaan en genieten van langere dagen vol 
zonneschijn en volop je focussen op de mooie dingen des levens. 

Het mag dan ook niet verbazen dat deze editie daarom 
volop in het teken staat van kunst, meer dan u 
gewend bent. En ook aandacht voor cultuur en natuur.  
Zoals altijd actuele fiscaliteit en nu ook nieuws uit het beleggings
landschap als gevolg van zowel nieuwe en
gewijzigde wet- en regelgeving als ook recente uitspraken.  

De verschillen in cultuur komen duidelijk naar voren in het
interview met Anouk van Kampen, voormalig
Belgiëcorrespondent voor NRC Handelsblad, die 
absoluut hier wil blijven wonen en verder gaan in journalistiek.  

En dat de natuur doet wat de natuur wil, hoef ik u niet te vertellen,
grenzen veranderen de natuur niet en daarom
is het interessant om te zien en lezen wat twee 
grensoverschrijdende liefhebbers van de natuur denken
en doen. En zelf ook proberen te veranderen
binnen hun  mogelijkheden en met behulp van Natuurpunt.

Kortom mooie verhalen van en over mooie mensen met passies 
en het willen realiseren en waarmaken van hun dromen!

Ik wens u veel leesplezier! 

PS Vanaf deze editie gaat u meermaals per jaar kunnen genieten
van de inzichten van een nieuw aan ons magazine verbonden 
columniste, Anne-Marie van Leggelo- van den Berkmortel die 
ons op haar manier vanuit #Etiquette meeneemt in de verschillen 
tussen Nederlanders en Belgen. 
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                                          Tekst: Eline Broeckx

#Anouk van   
  Kampen
Tot enkele jaren geleden was België voor haar niet meer dan 
een doorreisland met eindeloze files. In maart zwaaide Anouk 
van Kampen na vijf jaar af als Belgiëcorrespondent voor 
NRC Handelsblad. Vijf jaar en een schat aan liefde, verhalen 
en Belgische biertjes later, blikt ze terug en kijkt ze vooruit. 

journalistiek. Ik wilde vooral graag 
schrijven, maar al snel besefte ik 
dat ik met romans schrijven geen 
geld zou verdienen. (lacht) Toen ik 
essays aan het schrijven was, heb 
ik de chef van de opinieredactie van 
NRC Handelsblad leren kennen.
Ik heb hem toen gevraagd of ik er 
stage mocht komen lopen, want 
op dat moment wilde ik columnist 
worden. Maar mijn doel was dus 
niet meteen om er op de buitenland
redactie terecht te komen. Mijn 
passie voor journalistiek is 
gaandeweg gegroeid, wanneer ik 
journalisten om me heen verhalen
zag en hoorde maken. Ik heb 
tijdens mijn stage op de opinie
redactie beseft dat journalist zijn 
een interessante manier is om de 
wereld te begrijpen en leren kennen.’

Je hebt binnen NRC Handels
blad de overstap gemaakt 
naar Belgiëcorrespondent.
Was dat omdat je al een 
band met het land had?
‘Totaal niet. Mijn beeld van België 
is lang beperkt gebleven tot ‘dat 

land waar we altijd veel te lang 
vastzitten op de snelweg’. Hoewel
we vaak boodschappen deden 
in en op vakantie gingen naar 
Frankrijk, hebben we volgens mij 
nooit een tussenstop gemaakt in 
een stad als Antwerpen of Gent. 
Hoe sneller we door België heen 
waren, hoe beter. In de jaren 
voor mijn correspondentschap 
heb ik wel een aantal Belgische 
steden bezocht, zoals Brussel. 
Toen dacht ik al wel bij mezelf: 
‘Misschien wil ik hier ooit wel 
correspondent worden.’ Ik had 
het voordeel dat ik Frans spreek, 
want als je solliciteert voor de 
functie van Belgiëcorrespondent
dan helpt het natuurlijk als je met 
mensen in alle delen van het 
land kunt communiceren. Toch 
had ik niet verwacht dat ik het 
zou worden. Althans niet nu al.’

Wie heeft jou België leren 
kennen? 
‘Ikzelf. Ik heb veel kranten ge-
lezen, veel rondgereisd en 
via via heb ik allerlei mensen 

Anouk van Kampen is geboren in 
Frankrijk en groeide op in Neder-
land. In haar eerste Belgische stekje
in Brussel trok ze vijf jaar geleden 
in, en intussen woont ze met haar 
vriend, een Belg, in Gent. België en 
van Kampen hebben elkaar in die 
vijf jaar zien veranderen. Zo vindt 
ze het interessant om te zien hoe 
het land op een half decennium tijd 
heel anders is beginnen om te gaan 
met haar koloniale verleden, en 
daarin zowel maatschappelijk als 
politiek grote stappen heeft gezet. 
Het viel haar ook op hoe verschillend
België en Nederland de corona
crisis hebben aangepakt. Dankzij 
haar verblijf in België is ze heel 
anders naar beide landen gaan 
kijken. 

Heb je er altijd van gedroomd om 
journalist te worden?
‘Niet per se. Ik heb een bachelor
diploma Kunstgeschiedenis en een 
masterdiploma Cultural Analysis
behaald aan de Universiteit
van Amsterdam, en dus iets 
heel anders dan een diploma 
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gecontacteerd en met hen afgespro-
ken. Zo heeft politicoloog Dave Sinardet
me de Belgische staatsstructuur uitgelegd
en voor een artikel over de Bende van 
Nijvel heb ik onder andere journalist
Mark Eeckhout van De Standaard 
gebeld om me daarover bij te  praten. 
Op die manier heb ik het land stukje bij 
beetje leren kennen. Ik was natuurlijk al 
heel snel bijvoorbeeld analyses aan het 
schrijven, maar voordat ik echt begreep 
wat ik meemaakte en alles met wat gezag 
kon duiden, was ik twee jaar verder.’

Zijn er onderwerpen waarrond je het 
liefst hebt gewerkt?
‘Je hebt correspondenten die erop kicken 
om de allerlaatste nieuwtjes te brengen, 
maar ik word daar niet warm of koud van. 
Achtergrond- en humaninterestverhalen
waarin ik me kan verdiepen, boeien me 
veel meer. Helaas heb je als correspondent
niet altijd de kans om ergens helemaal
in te duiken. Ik heb die vrijheid de 
afgelopen jaren wel gekregen. Omdat 
Nederlanders niet veel weten over België, 
kon ik zelf bepaalde nadrukken leggen 
en met nieuwe onderwerpen komen. Zo 
heb ik bijvoorbeeld het koloniale verleden 
bestudeerd. Op een bepaald moment, 
als ik er al wat over had geschreven, 
begon het te leven in mijn hoofd. Vanaf 
dan kon ik er met wat meer autoriteit 
over schrijven, en dat deed me wel iets.’

Als je het voor jou meest interessante
stuk uit je correspondenten
repertoire moet kiezen, welke
kies je dan?
‘Op nummer één zou geen geschreven 
stuk, maar wel een podcast staan. In 
het kader van mijn correspondentschap 
heb ik het afgelopen jaar samen met 

Mijn beeld van België is lang beperkt gebleven tot ‘dat 
land waar we altijd veel te lang vastzitten op de snelweg.’

een collega De Schaduw van Dutroux gemaakt. 
Die podcast gaat over Dutroux en over hoe hij 
de Belgische samenleving en geschiedenis
heeft getekend. Ik zou ook kiezen voor een 
aantal reportages die me zijn bijgebleven.
Zo was ik eens in Luik en het viel me op hoeveel
verslaafden ik op straat tegenkwam. Ik heb de 
kans gekregen om er samen met een straatwerker
een reportage over te maken. Dat zijn het soort 
verhalen die bewijzen wat je als journalist kan 
doen, want iedereen ziet die mensen wel, maar 
niemand gaat met hen in gesprek. Enerzijds
vind ik het heel spannend om dat wel te doen, 
maar anderzijds voelt het als iets belangrijks, net 
omdat anderen dat niet doen. Je kan mensen de 
dingen die zij ‘vreemd’ vinden, leren kennen. Dat 
vind ik een van de mooie dingen aan journalist 
zijn. Met mijn stukken wil ik de thema’s die voor 
veel mensen een ver-van-hun-bedshow zijn, 
naar hen toe brengen.’

Vanwaar het idee voor een podcast?
‘Ik hou van verandering en van nieuwe dingen 
leren. Na verloop van tijd ben ik beginnen te 
beseffen dat verhalen vertellen is wat ik het liefste 
doe, en dat de manier waarop me niet uitmaakt. 
Bij Mediahuis zijn ze heel erg aan het investeren 
in podcasts, dus er werd een oproep gedaan:‘Als 
je een podcast wil maken, stuur dan je ideeën in.’ 
Dat heb ik dan ook maar gedaan. Het voordeel 
van een podcast is dat je je wat langer in een 
onderwerp kan verdiepen, want op papier is daar 
niet altijd ruimte voor.’

Heb je het gevoel dat België in die vijf jaar is 
veranderd?
‘Zeker. In de afgelopen vijf jaar heb ik gezien dat 
Vlaanderen en Wallonië politiek almaar verder 
uit elkaar blijven groeien. Wat me vooral opvalt, 
is dat Franstalig België zich nu meer lijkt af te 
keren van de rest van het land, terwijl vroeger 
vooral het Nederlandssprekende deel dat deed.
Ook vind ik het opmerkelijk om te zien welke grote

 stappen België zowel politiek als maatschappelijk 
heeft gezet in de omgang met haar koloniale ver-
leden. Toen ik hier als correspondent begon, werd 
het nog als een taboe gezien, maar inmiddels 
heeft koning Filip zijn spijt betuigd en hebben de 
experten uit de Bijzondere Commissie 
‘Congo-Koloniaal Verleden’ hun rapport klaar.
Omdat vooral dat laatste me opviel en me 
interesseerde, heb ik de tijd genomen om
in dat thema te duiken.’ 

Is jouw beeld van België dan ook veranderd?
‘Ja. Als ik er nu op terugkijk, dan moet ik zeggen 
dat ik eigenlijk niet veel van het land afwist. Daar-
door heb ik er lang met niet meer dan wat clichés 
over haar en haar inwoners naar gekeken. Ik heb 
moeten leren om daar voorbij te kijken, maar ik 
stond daar zeker voor open. Vijf jaar lang heb ik 
als een buitenstaander naar Nederland gekeken, 
dus mijn beeld van de noorderburen is evengoed 
veranderd. Zo had ik altijd de indruk dat België 
een chaos is en dat bij de Nederlanders altijd 
alles goed is geregeld. Dat gevoel heb ik nu veel 
minder. Daarom: wees lief voor elkaar en elkaars 
land. Als een Belg een Nederlander zou proberen 
uit te leggen hoe zijn land in elkaar zit, dan denk 
ik dat zijn noorderbuur het best wel zou willen 
zien. In ieder geval roep ik alle Nederlanders op 
om met een open blik naar hun zuiderburen te 
kijken.’

Heb je al een idee van wat de toekomst voor 
jou in petto heeft?
‘Ik blijf hier, in België. De twee grote praktische 
redenen daarvoor zijn simpel: ik ben de liefde 
hier tegen het lijf gelopen en, eerlijk, wonen is hier 
iets betaalbaarder dan in Nederland. Ik vind het 
hier ook gewoon heel fijn. Ook blijf ik journalist.
Op dit moment werk ik als freelancer voor deBuren
en daarnaast ben ik met allerlei journalistieke 
projecten bezig die ik hier hoop verder te zetten. Ik 
zeg de journalistiek dus geen vaarwel, maar ik ben 
niet van plan om weer correspondent te worden.’



9

#Nieuws

Vlaanderen investeert in 
“gamehub”

Een fysieke locatie waar game
ontwikkelaars kunnen samenwerken 
en ideeën uitwisselen. De gamehub is 
een van de speerpunten in de nieuwe 
visienota ‘Level Up’ van Vlaams minister 
van Media Benjamin Dalle (CD&V), die 
werd voorgesteld op het FACTS-festival 
in Gent. De gamesector blijft in opmars, 
zowel in Vlaanderen als wereldwijd. 
Tussen 2017 en 2020 nam het aantal
Belgische gamebedrijven toe van 65 
tot 84. Het merendeel daarvan is in 
Vlaanderen actief. Ook wereldwijd winnen
games aan belang: de afgelopen vier 
jaar nam de wereldwijde omzet van de 
gamessector toe met 52 procent, tot 
bijna 180 miljard. In de nota staan 25 
voorstellen voor de komende jaren. Met 
deze visienota brengen we de Vlaamse 
gamesector naar een hoger niveau. Tal 
van voorbeelden uit het buitenland (zoals 
Finland en Nederland) bewijzen volgens 
minister Dalle dat zo’n hub een enorme 
boost kan geven aan de gamesector. Een 
andere uitdaging voor de lokale game-
sector is vaak het vinden van voldoende 
financiële middelen om projecten te 
realiseren. Daarom wordt ook 
het budget van het Gamefonds 
van het VAF, het Vlaams Audio-
visueel Fonds, fors opgetrokken.

 

Vrt.be / Belga

#UltimasChallenge: creatieve 
odes aan Vlaamse cultuur

Na een succesvolle eerste editie in 2021 
is de #UltimasChallenge opnieuw live op 
sociale media. Daarmee daagt de Vlaamse
overheid creatievelingen uit om zelf 
een kunstwerk te maken geïnspireerd
op de Vlaamse cultuur: een creatieve 
ode aan een kunstenaar, schrijver, 
gezelschap, architecturaal pareltje… in 
eerder welke vorm. Van een (digitale) 
tekening, schilderij met plakkaatverf, 
collage uit pasta of keramiek tot een 
voorgedragen gedicht of drumsolo. Op 
10 mei zetten ze de mooiste, grappigste, 
meest ontroerende inzendingen in de 
kijker tijdens de Ultimas 2021-uitreiking 
in deSingel. Elke deelnemer maakte ook 
kans op een museumpas, kunstboek, 
Knack-abonnement of de hoofdprijs: een 
‘Logeren in Vlaanderen’-vakantiecheque 
ter waarde van €500. Dit jaar werden er 
13 prijzen in evenveel categorieën uit-
gereikt aan toonaangevende kunstenaars
organisaties of gezelschappen. Er waren 
twee nieuwe categorieën: Opkomend 
Talent en een Publieksprijs die werd 
uitgereikt door Knack en Radio 1. Onder 
de genomineerden van de Publieksprijs
waren onder andere Werchter Parklife
Tomorrowland – Around the World 
2021, Bart Peeters, Meskerem Mees, 
DOCVILLE, The Crystal Ship Oostende
en Surprise #LikeMe te vinden

Ultimas.prezly.com

Nederlandse en Vlaamse 
franciscanen zijn gefuseerd

De nieuwe minister-generaal Massimo 
Fusarelli van de minderbroeders francis-
canen heeft op het eerste gezamenlijke 
Vlaams-Nederlandse kapittel het decreet 
voorgelezen waarmee de nieuwe, een
gemaakte provincie van de Nederlandse
en Vlaamse minderbroeders officieel 
een feit werd. De nieuwe provincie 
telt 95 broeders, verdeeld over tien 
communiteiten, waarvan drie in Vlaanderen
en zeven in Nederland. Ze draagt de naam 
Martelaren van Gorcum. De naam werd 
gekozen omdat er onder de negentien 
religieuzen, die in 1572 (tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog) door de Watergeuzen
ter dood werden gebracht, ook elf minder
broeders franciscanen uit zowel 
Vlaanderen als Nederland waren Sinds 
mei 2013 vormden de Vlaamse minder
broeders al een ‘afhankelijke custo-
die’ van de Nederlandse provincie. 
Dat wil zeggen dat ze nog redelijk 
zelfstandig functioneerden, maar dat 
taken zoals de vorming van nieuwe
broeders al aan de Nederlanders werden 
toevertrouwd. De samengang werd 
zowel economisch, juridisch en kerk
juridisch als ook ‘in het dagelijkse leven’ 
drie jaar lang grondig voorbereid. Dat 
proces is overigens nog niet afgelopen, 
want de eenwording moet nu ook in 
de praktijk verder groeien en versterkt 
worden zonder hun eigenheid verliezen. 

Bron: Ofm
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Foto: Frank Maes Natuurpunt
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#Natuurpunt
Koen De Smet (70) woonde tien jaar als Belgelander in Nijmegen en Peter 
Smittenaar (66) is nog steeds een van de Nederbelgen in Hoogstraten. Ze 
waren nog maar net op pensioen, of ze zetten zich al actief in voor Natuurpunt. 
Welke evoluties bespeuren ze? En wat met de beleidsverschillen tussen de 
landen? Belgelander Koen De Smet en Nederbelg Peter Smittenaar over leven 
in de Lage Landen, het natuurbeleid en de toekomst. 
                 Tekst Eline Broeckx 

Vrienden met de buren
Smittenaar komt uit het Noorden 
van Nederland, maar hij woont 
intussen de helft van zijn leven in 
Vlaanderen: ‘Ik hoop dat ik in die 
33 jaar al wat ben geïntegreerd. 
De reden voor mijn oversteek 
was de liefde. Mijn vrouw is ook 
Nederlands, maar woonde in haar 
jeugd al in Turnhout. We hebben 
elkaar ontmoet op het werk en 
toen we gingen trouwen, kreeg 
ik een baan pal op de grens in 
de regio Breda. Tijdens onze 
zoektocht naar een woning zijn 
we in Hoogstraten beland.’ De 
Smet heeft zijn hele leven al veel 
met Nederland te maken: ‘Van 
mijn vijfde tot mijn vijftiende heb 
ik in Nijmegen gewoond, dus ik 
was een echte Nijmegenaar. En 
daar is mijn liefde voor de natuur 
ontstaan. Eerst was ik er lid van 
de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie en later ben ik 
overgestapt naar de Belgische. 

Dat was wel een cultuurshock.’ 
Ook in zijn carrière, buiten de 
periodes in het buitenland
gerekend- De Smet heeft onder 
andere in Algiers gewoond-
is hij veel met Nederland in 
contact gekomen: ‘Zo ver-
tegenwoordigde ik België in 
de Internationale Schelde-
commissie. Er gebeurde ook 
grensoverschrijdend overleg rond 
het Merkske – een Natuurpunts
symbooldossier –, dus ik ken
de geplogenheden aan de twee
kanten zowel bij Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten in 
Nederland als bij Agentschap
Natuur en Bos en Natuurpunt
in België

Liefde voor de natuur
In de periode voor zijn pensioen 
heeft De Smet zich op afstand 
proberen te houden van Natuur-
punt: ‘Ik was de baas van het 
Agentschap voor Natuur en Bos

En controleerde Natuurpunt. Om 
me meer te kunnen bezighouden
met The Sahara Conservation
Fund, waarvan ik nog altijd
secretaris ben, ben ik op vervroegd
pensioen gegaan. Toen ben ik 
ook werkzaam geworden in het 
natuurgebied Molenbeekvallei.
Daar ben ik zeer actief lid van de 
werkgroep.’ Smittenaar was voor
zijn pensioen nog niet zoveel 
met natuur bezig als De Smet: 
‘Ik ben jurist en econoom van 
opleiding en was tot vijf jaar 
geleden bestuurder in de gezond-
heidszorg. En net als Koen wel 
altijd een grote liefde voor de natuur 
gehad. Zo heb ik een mooie tuin 
en een stuk bos bij mijn huis dat 
ik ecologisch probeer te beheren.’ 
Na jaren van passief lid zijn, werd 
hij nu ruim vijf jaar geleden actief 
bij Natuurpunt: ‘Ik had een drukke 
baan in de gezondheidszorg, net 
over de grens, wat het moeilijk
maakte om alles op alles 
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België toen nog het biodiversiteitsparadijs
was. Omdat de natuurvernietiging in België
later is begonnen, is bij de Belgische Jan 
met de pet de mentaliteitsommekeer later
gekomen.’’ Ook Smittenaar noemt de 
grens random: ‘Dat is een gekke lijn die ze 
ooit hebben getrokken, maar waar bijvoor-
beeld reeën zich niets van aantrekken.
Die lopen in Nederland, maar evengoed 
in mijn stuk bos. Een grens is niet meer 
dan iets administratiefs. We werken hier 
samen met Staatsbosbeheer, Brabants
Landschap en Natuurmonumenten
omdat we beseffen dat we samen instaan
voor de kwaliteit van de natuur en het land-
schap. Natuurlijk hebben we met verschil-
lende overheden en dergelijke te maken, 
maar als Nederbelg begrijp ik beide
kanten. Vorig jaar heeft onze afdeling
bijvoorbeeld een stuk grond gekocht
van een boer bij het Merkske, wat in 
Nederland en België ligt. Daardoor
hadden we met onder andere twee ver-
schillende typen notarissen en subsidie-
mogelijkheden te maken. Dan is het 
mijn taak om alles in goede banen te 
leiden om samen, grensoverschrijdend 
een oplossing te vinden voor de natuur.’

Evoluties
De vraag die iedereen zich weleens 
stelt: zijn we nu eigenlijk goed bezig? 
De Smet is alvast voorzichtig hoopvol: 
‘Ik vind van wel. Het is een multiplicator
effect: ‘Hij kwam, hij zag en hij deed meer.’
En we zitten nu in die laatste fase. 
Mensen zeggen regelmatig tegen mij: 
‘O, bestaat dat nog in onze gemeente? 

te zetten voor de vereniging.’ Hij was nog 
maar een paar maanden op pensioen, of 
Smittenaar liep Drej Oomen, tot voor kort 
de voorzitter van de afdeling Natuurpunt 
Markvallei, tegen het lijf: ‘Ik vertelde hem 
dat ik wel wat voor de vereniging wilde 
doen. Op dat moment had de afdeling 
haar eerste grote aankoop in Noorder-
kempen afgerond. Dat was die van Den 
Rooy op de Belgisch-Nederlandse grens. 
‘Jij mag de opening van Den Rooy regelen’
zei hij.’ Een jaar later werd hij verkozen 
tot secretaris van de afdeling: ‘Dat kwam 
vooral doordat ik vanuit mijn bestuurlijke
achtergrond op organisatorisch vlak 
al ondersteuning had kunnen bieden 
bij veranderingen binnen de afdeling 
Natuurpunt Markvallei. Destijds heb ik 
vrijblijvend wat adviezen gedaan over de 
aanpassing van statuten, reglementen
en andere juridische zaken. Intussen ben 
ik ook bij Natuurpunt Mechelen verzeild 
geraakt. Daar houd ik me meer op de 
achtergrond bezig met governance en 
daaraan gerelateerde juridische zaken. Ik 
hoop dat we uiteindelijk ook de politiek op 
het vlak van onder andere milieu zullen 
kunnen beïnvloeden. Ik ben dan wel geen 
bioloog, maar ik heb wel al veel geleerd 
van andere vrijwilligers in de afgelopen 
vijf jaar.’

Grens van verschillen?
Volgens De Smet is de Belgisch-Neder-
landse grens geen lijn tussen twee groepen
mensen die zich verschillend gedra-
gen: ‘Peter uit Noord-Nederland en ik 
uit Zuid-Nederland verschillen evenveel 

‘Het gras is niet groener bij de buren’

als een Belg en een Nederlander.’ Wel 
moet hij toegeven dat ze anders met 
natuur omgaan: ‘Het natuurminded zijn 
van de gemiddelde Belg is iets recents. 
Vroeger was ‘de natuur’ voor de zuider
buren met de duiven spelen en 
leeuweriken eten. En die paar mensen 
die naar zeldzame vogels keken, werden 
idioten genoemd. De brede interesse 
voor natuur is er pas gekomen sinds 
Natuurreservaten en De Wielewaal 
zijn samengegaan tot wat Natuur-
punt nu is.’ Nederland heeft namelijk
een eerder stadium van natuurvernie-
tiging gekend: ‘De grote ruilverkaveling
 was iets van na de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland. Daar zijn ze met de grove 
borstel door alles heen gegaan, terwijl 

Peter Smittenaar
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echt nog iets redden van wat er nu alle-

maal al is verloren gegaan.’ De Smet is het 

daarmee eens, maar noemt ook de strijd om 

grond: ‘Voor een slecht hooiland moeten wij 

tegenwoordig twaalf euro per vierkante meter

betalen, gewoon omdat wij geen landbouwers

zijn. De eigenaars denken: ‘Twaalf euro? 

Dat is twee jaar mijn paard op stal. Dan 

blijft mijn grond waard en mijn paard staat 

daar goed.’ Of: ‘Wie weet kunnen mijn 

kinderen daar ooit wel een villa bouwen.’ Hoe 

mensen ook vaak denken is: ‘Dat gaan we 

toch niet aan de groene jongens verkopen?

Dan is het helemaal om zeep.’ Het is ook 

de grondeigendom die speelt, vooral aan de 

grens. 

Dat is toch goed wat jullie hier doen. We doen 

mee.’ Dat is een tendens van de laatste twee, 

drie jaar, dus de pandemie heeft mee voor 

meer bekendheid met en appreciatie voor de 

natuur gezorgd. Dus het gaat vooruit, maar 

globaal gaat het nog altijd achteruit. Ik heb 

gisteren mijn eerste boerenzwaluw gezien

van het jaar. Kan je je dat voorstellen? We 

hebben ook geen veldleeuwerik meer.

Op dat vlak kan ik niet zeggen dat we 

vooruitgaan. Maar onze graslanden worden 

niet meer doodgespoten en staan nu vol 

met kleurenpracht van wilde planten. En dat  

appreciëren de mensen.’ Ook Smittenaar 

vindt dat we goede stappen zetten, zowel

in België als in Nederland: ‘Het gras is niet 

groener bij de buren. Ook in Nederland

loopt niet alles op wieltjes, ook al lijken 

ze daar soms verder te staan. Lang-

zamerhand gaan we ongeveer gelijk op.

De toekomst

Smittenaar hoopt dat het spanningsveld 

tussen natuur en landbouw op een dag zal 

verdwijnen en dat de twee echt met elkaar

in gesprek zullen gaan, in plaats van 

elkaar te bevechten: ‘Er zijn al boeren die 

de communicatie beginnen op te starten, 

met elkaar én met ons, maar ik denk dat 

er vooral structurele veranderingen in het 

denken nodig zijn. Uiteindelijk moet er ook 

fundamenteel iets veranderen, willen we

‘Vroeger was ‘de natuur’ voor de zuiderburen met 
de duiven spelen en leeuweriken eten. En die paar 
mensen die nog naar zeldzame vogels keken, 
werden idioten genoemd.’

Oude adellijke families zeggen daar 

nu: ‘Het is toch om zeep, dus wij willen 

verkopen.’ Maar de kinderen klagen over 

de prijzen, omdat ze boeren in Nederland 

aan het onteigenen zijn en die landbouwers

dus Belgische grond gaan beginnen te kopen.

Wat in het ene land gebeurt, heeft 

zijn repercussies op het andere land.’ 

Smittenaar noemt nog zo’n systeemfout: 

‘Toen ze in Noord-Brabant geen tomaten

kwekerijen mochten bouwen, zijn Brabanders 

achter mij in Hoogstraten gigantische serres 

komen bouwen. Vijfhonderd meter verderop 

mochten ze dat nu eenmaal niet meer. De 

overheden moeten dus ook grensover-

schrijdend denken in hun maatregelen.’ 

Koen De Smet
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#Naerebout
Een internationaal bekend kunstenares en kleurrijke Nederlandse.
Al van jongs af aan reist ze de hele wereld rond, op zoek 
naar wat haar kan verbazen en verrassen. Onderweg 
ontdekte ze een passie voor kunst die ze altijd al had en leerde ze 
de taal van haar werken te spreken. Dit is Marianne Naerebout! 

             Tekst Eline Broeckx

Buitenland, thuisland
Ze is geboren in Nederland en 
was pas drie maanden oud toen 
ze samen met haar ouders naar 
Curaçao verhuisde: ‘Mijn leven
bestaat grotendeels uit in 
het buitenland wonen, in het 
begin met mijn ouders en na mijn 
studies alleen.’ Ook woonde ze 
al in onder andere Oman, Syrië, 
Maleisië, Albanië, Gabon en 
Amerika. En nog steeds reist ze 
naar Tanzania, waar ze een huis 
met atelier heeft: ‘Als ik naar het 
buitenland ga, word ik graag ver-
baasd en verrast. Daarom ga ik 
naar landen waarvan ik nog geen 
indruk heb. Ik ben vertrokken 
naar Oman toen er nog geen
toeristen toegestaan waren. Het 

was alsof ik Duizend-en-een-nacht 
binnentrad. ‘Wauw’, dacht ik, ‘In het 
leven dat ik nu leef, zijn er dus meer-
dere werelden die mij verbazen.’’

Een onverwachte wending
Aan het eind van haar middelbare-
schooltijd vertelde Naerebout haar 
ouders dat ze leerkracht wilde 
worden: ‘Mijn ouders waren verrast. 
Ze hadden een kunstacademie voor 
mij in gedachten.’ Ze beloofde hen 
dat ze na de onderwijsopleiding 
aan de Pedagogische Academie 
in Rotterdam nog een toelatings
examen voor een kunstacade-
mie zou doen: ‘‘Dat zien we dan 
wel weer’, dacht ik, maar toen het 
zover was, heb ik me ingeschreven 
op drie kunstacademies. 

De St. Joost School of Art & Design
in Breda was de eerste die me 
toeliet.’ Daarna ging ze in het 
buitenland op internationale 
scholen lesgeven: ‘Je zoekt als 
kunstenaar eigenlijk niet naar 
werk. Om genoeg tijd over te 
houden voor mijn kunstenaar-
schap, gaf ik wekelijks 23 uur 
les.’ Met haar kunst kon ze zich 
buiten de werkuren bezighouden
‘Ik ging vaak naar exposities, 
waardoor ze me na een tijdje 
begonnen op te merken. En dan 
volgde het ‘bankhangen’ – nu 
noemen we dat ‘netwerken’: ik 
hing rond met galeriehouders
en kunstenaars, we filoso-
feerden, we praatten over kunst. 
Zo kwam van het een het ander.’
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Recycling
Die passie voor kunst had ze altijd al in 
zich: ‘Op het moment dat mijn ouders 
zeiden dat ze een kunstacademie voor 
mij in gedachten hadden, had ik nog 
niet door dat kunst mijn leven was of 
zou worden.’ Toen ze jong was, vond 
ze al belangrijk waar ze nu nog steeds 
veel belang aan hecht: recycling: 
‘Als mijn ouders thuis een feestje 
organiseerden, lag ik onder de 
tafel te slapen tot alle gasten weg 
waren. Ik ruimde het afval op 
zonder dingen in de vuilnisbak te 
gooien. Ik bond bijvoorbeeld met 
een gevonden touw een gebroken 
glas aan een stuk hout: ‘Een mooi 
popartstuk’, noemde mijn vader het. 

Bij sommige mensen gaat er plots 
een lichtje branden. Bij mij was het 
licht zonder dat ik het wist altijd al 
aan.’ Dat hart voor recycling heeft ze 
nog steeds: ‘Ik werk op dit moment 
aan een hart gemaakt uit doppen. Dat 
idee is ontstaan toen ik in Italië aan 
het werk was. Op een marktje zag ik 
een overvolle vuilnisbak staan vol met 
flesjes waarvan de dop naar buiten 
stak. En ik kon alleen maar naar al 
die kleuren kijken. Toen ben ik doppen 
beginnen te verzamelen. Het wordt 
een kleurrijk recycled hart met een 
oude ziel, en ik noem het Open up: 
het gaat erom wat erin zit als je de dop 
eraf draait. Zo is dat ook bij mensen: 
iedereen heeft zo zijn eigen dop.’

De elementen
Naerebouts werk valt in meerdere op
zichten op, maar dan toch vooral door haar 
kleurgebruik. Haar eerste levensjaren op.
Curaçao hebben mee bepaald hoe haar 
kunst er nu uitziet: ‘De Caraïben zijn kleur. 
En het is zeker dat kleur me nooit meer 
zal loslaten. Sterker nog, naarmate ik 
ouder word, kom ik meer in die orkaan van 
kleuren terecht. Ze geven mij en hopelijk 
ook anderen energie.’ Naerebout gebruikt 
niet alleen veel kleur, maar schildert ook 
vanuit het idee van the circle of life: ‘Je 
moet het je voorstellen: je staat op het 
strand en staat met je voeten in het zand 
in contact met de aarde, je kijkt uit over de 
zee naar de horizon en de lucht, en komt 
dan weer bij jezelf. De thema’s in mijn 
werken zijn aarde, water, lucht en vuur. 
Aarde verwijst naar de creaturen, water 
naar alles wat in het water leeft, lucht 
naar de vogels en vuur naar kleur. We 
gaan allemaal een kant op en what goes 
around comes around: the circle of life. 
En er komen ook altijd ogen – weer een 
cirkelvorm – terug in mijn werken. Daarom 
werk ik ook graag met flesdoppen. Door 
de ogen die ze bezitten, hebben ook mijn 
werken hun mening over de wereld. Ze 
delen die altijd weer via de kleuren van de 
hoop.’

Scan en herbekijk

het interview met

Marianne Naerbout

door Rik Felderhof op

Curacao  

Wat het werk wil
Naerebout houdt evenveel van beeld
houwen als van tekenen en schilderen: 
‘Het is net de afwisseling die ik leuk vind. Als 
ik binnenwandel, zijn er altijd wel dingen
die me opvallen. Het is alsof mijn werken
roepen: ‘Dit is nog niet af’, of: ‘Toen je 
gisteren wegging, had je voor mij nog 
geen idee in gedachten.’’ Ook houdt ze 
ervan om af te wisselen met vormen en 
materialen en soms in plaats van met op
vallende kleuren met zwart en wit te 
werken. Ze kan aan het eind van de dag 
dus denken dat een werk af is en er de 
volgende dag toch opnieuw aan beginnen
te werken: ‘Een werk is pas af als het me 
aankijkt en er een stilte valt. Wanneer 
dat gebeurt, is puur gevoel. En pas dan 
kan het een eigen leven gaan leiden.’

Voor zuiverheid, tegen hokjesdenken
Haar inspiratie put ze alleen uit zichzelf. 
Zo probeert ze zich zo weinig mogelijk
te laten beïnvloeden door andere 
kunstenaars: ‘Elke ervaring die ik heb, 
neem ik natuurlijk mee, maar mijn 
zuiverheid probeer ik zo weinig mogelijk
kwijt te raken. In Nederland hoor ik 
weleens dat mijn werken op Cobra lijken, 
maar ik wil helemaal niet dat mensen 
me in een hokje duwen. ‘Naereboutstijl’, 
noem ik het zelf.’ Over die stijl ontdekt 
ze dagelijks nog nieuwe dingen door aan 
zelfreflectie te doen: ‘Op een gegeven 
moment merk je dat je allang een stille 
dialoog voert. Een kunstwerk waaraan ik 
werk, praat niet terug, maar vertelt wel veel 
zonder daarvoor woorden te gebruiken.

‘Naarmate ik ouder word, kom ik meer in die orkaan van 
kleuren terecht.’
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Ik krijg er een gevoel bij, en dat geef ik dan 
ook terug aan het werk. Het kan me vertellen
welke kleur ik moet gebruiken of iets 
anders wat ik moet doen. En plots valt het 
me dan op dat er bepaalde dingen zijn die 
terugkomen. Tijdens die momenten van zelf
reflectie wordt alles duidelijker. Dat vind ik 
ook het leuke aan ouder worden: alles wordt 
steeds duidelijker.’

De VS versus de Lage Landen
Opmerkelijk is dat Naerebout in Nederland 
misschien zelfs minder bekend is dan op 
andere plekken ter wereld. Ze reist de hele 
planeet rond om er te werken en deel te 
nemen aan projecten. Recent nam ze onder 
meer deel aan de Biënnale van Venetië, 
waar haar wandsculptuur de expositie 
Personal Structures mee vormgaf. Haar 
werken zijn vooral gegeerd bij Amerikanen, 
ook al werken die met een ander systeem: 
‘In de Verenigde Staten zijn ze veel met 
kunst bezig, althans in bepaalde staten. In 
tegenstelling tot in de Lage Landen werken
ze met galeries, maar vaker met 
kunstmakelaars. Bouw je bijvoorbeeld 
een huis, dan komt daar een binnenhuis
architect bij te pas die niet alleen het 
interieur samenstelt, maar ook de kunst 
voor in de woning van de opdrachtgever 
verzamelt. In de Verenigde Staten zijn er 
ook veel verzamelaars. Het land telt veel en 
grote privécollecties, terwijl Nederland meer 
bedrijfscollecties heeft.’

Over Marianne Naerebout
Marianne Naerebout is met haar 
kleurrijke kunst zowel nationaal als 
internationaal bekend en is een van 
de best verkopende Nederlandse 
kunstenaars van het moment.

Enkele hoogtepunten
In 2019 nam ze met haar wand-
sculptuur Separatly One deel aan 
de expositie Personal Structures
Identities op de Biënnale van 
Venetië. Haar kunst zit in de 
collectie van Art Gallery Pjez Unik 
in Antwerpen. Haar werken zijn 
opgenomen in de vaste collectie 
van Museum Musiom in Amersfoort
Van 1997 tot 2007 woonde ze in 
Florida en toonde ze er haar kunst 
tijdens shows op Miami Art Week

Exclusief event: 8 september
Voor de NederBelgischeCommunity
lezers en partners van het 
NederBelgischMagazine opent 
Marianne exclusief haar Atelier
in Breda!  Met een zeer speciale
en bijzondere primeur!

Stuur een email met uw 
naam,  adres, woonplaats 
en telefoonnummer naar:
nederbelgmagazine@gmail.com. 
U ontvangt een persoonlijke
uitnodiging met het programma en 
details.

Grote voorbeeld
Een inspiratiebron voor haar kunst vindt ze dus 
niet in die van haar collega-kunstenaars. Uit hun 
levensstijl kan ze daarentegen wel inspiratie 
halen voor haar eigen leven: ‘Als ik aan een 
favoriete kunstenaar denk, dan gaat dat vaak 
over de stijl van leven van die persoon. Gauguin
ging twee eeuwen geleden bijvoorbeeld 
helemaal naar Tahiti. Dat hij in die tijd naar 
zo’n land besloot te vertrekken, vind ik indruk
wekkend. ‘Hoe leef je daar en hoe maak je daar 
kunst?’, vraag ik me dan af. Wat ik bijvoorbeeld 
leuk vond om te horen, was dat een zeefdruk 
van Warhol voor 185 miljoen euro werd geveild.’ 
Naerebout mag op artistiek vlak dan zelf geen 
voorbeelden hebben, maar zij is dat voor anderen
zonder twijfel wel.

‘‘Een werk is pas af als het me 
aankijkt, en er een stilte valt...’’
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#KRACHT
Na haar carrière in een bank begon Niña Van den Bosch 
in 2008 haar eerste galerij in dé kunstenaarsgemeente van 
België: Sint-Martens-Latem. Inmiddels heeft de Oost-Vlaamse
al meerdere galerijen op haar naam staan. In de kunstwerken
die ze tentoonstelt, staat de kracht van de vrouw centraal..

        Tekst Eline Broeckx en Niña Van den Bosch

Internationaal vanuit Zottegem
Haar idee voor een eigen kunst
gallery, in hét dorp waar een 
belangrijk deel van de Vlaamse 
kunstgeschiedenis zich heeft af-
gespeeld en dat nog steeds doet: 
Sint-Martens-Latem, kreeg ze 
in de ridderzaal van het Egmont
kasteel in Zottegem. Ze had er een 
expositie georganiseerd voor haar 
jeugdvriendin en beeldhouwster
Linde Ergo. De tentoonstelling
werd een voltreffer, en dat deed 
haar groot dromen. Daarom 
raadde een vriend haar aan om 
eens een kijkje te gaan nemen 
in een leegstaand huurpand in 
Sint-Martens-Latem. Ze waagde 
de sprong, kocht het pand twee 
jaar later, en intussen heeft ze het 

uitgebreid met een tuin, een patio,
een expositieruimte en een kijk
appartement waarin kunst is geïnte-
greerd. In de zomer van 2011 opende 
Van den Bosch een tweede gallery
ruimte in Knokke. Enkele jaren 
later, in 2014, breidde ze haar 
eerste gallery uit, en nog eens 
twee jaar later kocht ze een pand 
aan de overkant van de straat: 
haar derde gallery. Dat was ideaal
want het aantal kunstenaars groeide
snel en een nieuwe expo ruimte 
inrichten is voor haar altijd een 
feest. Ze kan haar creativiteit
erin kwijt en tijdens het 
inrichten, voelt ze al aan welke 
kunstwerken ze er gaat plaatsen.
Kort nadien, in het voorjaar van 
2017, breidde ze het pand in Knokke

uit en met de verbouwing
kreeg ze meer visibiliteit op 
de zeedijk. In 2019 opende ze 
haar vierde en eerste buiten-
landse gallery, in Laren – de 
Nederlandse kunstenaarsplaats
in het Gooi.

De kracht van de vrouw
Van den Bosch stelt Art Center 
Horus voor als een gallery waar 
iedereen zich kan en mag thuis 
voelen. Niet alleen wil ze dat de 
kunst die ze tentoonstelt passie en 
enthousiasme uitstraalt, maar ze 
wil vooral dat de werken de vrouw 
tonen in haar kracht, schoonheid 
en kwetsbaarheid, en de perfectie
in haar imperfectie. De vrouw 
neemt een prominente plaats in  
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de collectie in. Zowel in de beelden die 
er staan als in de schilderijen die er 
hangen, want ze ziet het als haar plicht
om met de kunst die ze exposeert
mee te timmeren aan de weg naar 
de totale bevrijding van de vrouw. 
Van den Bosch heeft als missie om 
belangrijke boodschappen in schoon-
heid over te brengen door de vrouw 
in haar volle kracht en potentieel 
naar voren te brengen. Volgens haar 
weerspiegelen vrouwen immers de 
oerkracht van het universum: ze delen 
en geven leven, en zetten het voort. 
Niña kiest de kunstenaars waar 
ze mee samenwerkt, dan ook 
zorgvuldig uit. In ieder geval moeten
hun werken schoonheid en mooie
waarden uitstralen en moeten ze 
inspireren vanuit een authenticiteit 
en betrokkenheid. In de werken die 
ze tentoonstelt, staat ook vrijheid 
centraal. Ook dat doet ze vanuit een 
soort van activistische plicht. Van 
den Bosch ziet dat we vanaf onze 
geboorte worden beperkt en worden 
overladen met schuldgevoelens en 
verplichtingen. Het valt haar op dat we 
vooral de ander op de eerste plaats 
moeten zetten in plaats van onszelf.
Zij denkt dat het tegenstelde tot veel 
gunstigere resultaten zou leiden.
Niña gelooft dat we de ander des 
te meer zouden waarderen en 
respecteren als we onszelf op de 
eerste plaats zouden zetten, omdat
we dan aan den lijve zouden 
kunnen ondervinden hoe heilzaam 

het is om onszelf te koesteren, respecteren,
vertrouwen en accepteren. Een specifiek
moment in haar bestaan als 
gallery houdster zal ze nooit vergeten: een 
van haar klanten heeft een werk gekocht 
dat volledig overeenstemde met haar per-
soonlijkheid. Het gaat over een schilderij
van een lief, ingetogen ontvankelijk
meisje dat zichzelf vaak tekortdeed en 
geen grenzen kon trekken. Van den 
Bosch maakte haar er attent op dat het 
werk dat ze uitkoos, weerspiegelde wie zij 
is en dat een ander werk dat een stout, 
ondeugend, weerbaar meisje afbeeldde 
haar helemaal niet aantrok, omdat dat 
haar tegenpool is. Maanden later heeft 
de klant het werk gekocht, omdat ze 
begreep dat ze nood had aan de energie die 
het werk uitstraalde. Dit soort ervaringen
maken Van den Bosch gelukkig, omdat
ze op die momenten met haar eigen 
ogen mag zien hoe de kunst erin slaagt
om een mens completer te maken.

De IBEX-collectie
Drie internationale kunstverzamelaars 
startten in 2013 samen de grootste actieve 
privécollectie binnen het hyperrealisme. 
24 wereldtopkunstenaars kregen de kans 
van hun leven: in absolute creatieve vrijheid 
en met financiële steun hét chef-d’oeuvre 
van hun dromen maken. En bovendien met 
de garantie dat hun werk door de collectie
zal worden aangekocht. Als dat niet de 
wildste droom van elke kunstenaar is. 
Twintig van die meesterwerken
zijn klaar en vormen een oeuvre 
dat geschiedenis zal schrijven. 

Niña is met Art Center Horus de 
partner om de unieke collectie aan een 
internationaal publiek voor te stellen 
en wereldwijd te promoten. Van den 
Bosch’ galleries bieden een selectie van 
de meesterwerken aan. Twee van de 
kunstenaars die de kans kregen om het 
werk van hun dromen te maken, zijn de 
Duitse Philipp Weber en de Belgische
Christiane Vleugels.
 
Hun werken passen perfect in de collectie
en waar het art center van Niña voor 
staat. Zo zoekt Weber naar innerlijke 
waarheid in wie hij schildert. De vrouwen
die hij in zijn werken afbeeldt, nemen 
traditionele tijdschriftposities aan, maar 
hij brengt ze op zo’n manier in beeld 
dat er in plaats van lege perfectie kleine 
onvolkomenheden en diepmenselijke 
verhalen aan de oppervlakte komen.
In de loop der jaren is Vleugels’ stijl
meer dan eens veranderd, maar 
tegenwoordig schildert ze wat er leeft 
en haar roept. Dat kan een gevoel 
van verwondering over de wereld zijn, 
maar ook een van medeleven met haar 
modellen, vooral dan met degenen die 
geen stem hebben in de maatschappij,
zoals vrouwen met een trauma.
Om die gevoelens uit te beelden, 
schildert ze in olieverf op board of 
aluminium panelen bij voorkeur
van groot formaat. Ze tekent al
naargelang de stemming die het 
thema in haar oproept, modellen
uit haar grote archief met foto’s die door de 
jaren heen voor haar hebben geposeerd. 
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‘Als ik denk aan al die mensen die de essentie van het 
woord vrijheid in dit leven nooit zullen kunnen proeven, 
tenzij er mirakels gebeuren, dan wil ik als vrije denker 
geloven in mirakels. Dat alle vrouwen in de wereld 
kunnen opstaan en hun vrijheid opeisen over hun lichaam, hun 
wezen, hun vrouw-zijn. Omdat de kracht van verenigen alles
in zich draagt en energieën zich kunnen bundelen om 
wonderen te laten plaatsvinden, is dit een vraag
aan de wereld.’

Bonami
Een recente mijlpaal voor Art Center 
Horus was de opening van het kunst
zinnige restaurant Bonami in Sint-
Martens-Latem, waar mooie kunst en 
gastronomie samenkomen. 

Het is een ontmoetingsplaats voor 
vriendschap, want  Van den Bosch
vindt een ware verbinding vanuit
het hart een van de belangrijkste
pijlers waarop onze maatschappij
is gebouwd. 

Ook wil Bonami mensen enthousiast
maken met en inspireren door de 
hyperrealistische kunst van wereld
kunstenaars met een  passie voor
perfectie en dat terwijl ze
gezellig tafelen. Bonami is een 
gastronomisch restaurant dat veel 
belang hecht aan verse producten. 

Net als een maandelijks wisselend
menu, wisselt Niña de kunstwerken
er elke maand deels.



22

Meer
#Nieuws

BIPT gaat ontwikkeling 
glasvezel volgen met kaart

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie heeft een kaart online
gezet met alle plekken waar glasvezel 
voor consumenten beschikbaar is. De 
kaart zal elk kwartaal een update krijgen
en zo laten zien hoe het gaat met de 
ontwikkeling van glasvezel in België.
De kaart staat op de site van het BIPT. Daar 
staan momenteel nog niet veel plekken 
op, omdat glasvezel voor consumenten 
beperkt beschikbaar is; er staat maar één 
gebied van één operator op de kaart. Op de 
kaart kan elke update apart worden bekeken
via de slider links in beeld. Daardoor is 
het mogelijk om te zien hoe het aanbod 
van glasvezel zich in de komende jaren 
zal uitbreiden. De kaart toont ook welke 
operators glasvezeldiensten aanbieden.
Alleen glasvezel voor thuisgebruik, 
fiber to the home, is te vinden op de 
kaart. De overheidsinstantie kwam 
vorig jaar al met Glasvezelinfo.be om 
consumenten te informeren over de 
stand van glasvezel in België. Ook daar 
zal de kaart te vinden zijn. In Nederland 
is er geen vergelijkbaar initiatief vanuit
een overheidsinstantie. Wel houden 
diverse bedrijven de beschikbaarheid van 
glasvezel bij, zoals adviesbureau Stratix.

Tweakers.net

Duurzame infrastructuur en 
circulaire bouw

Bijna 80 Nederlandse bedrijven en 
organisaties namen in België deel 
aan de handelsmissie duurzame 
infrastructuur en circulaire bouw. 
De missie staat onder leiding
van minister Liesje Schreinemacher
(Buitenlandse Handel en Ontwikkelings
samenwerking) en staatssecretaris 
Vivianne Heijnen (Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat). 
Ondernemers, kennisinstellingen (o.a. 
TNO en Vito), steden (o.a. Amsterdam,
Mechelen en Leuven) en sector
organisaties (Bouwend Nederland, 
Vlaamse Confederatie Bouw) uit
Nederland en België zullen ervaringen
met elkaar uitwisselen en tot zaken 
komen in de duurzame en circulaire 
bouwsector. De totale bouwomzet in 
Nederland en België wordt gezamenlijk
geschat op 130 miljard euro per jaar.
De toepassing van circulaire bouw-
methoden is belangrijk om te komen 
tot een duurzame economie. Zowel
België als Nederland hebben 
ambitieuze duurzaamheidsdoel
stellingen. Nederland en België delen de 
wens om tegen 2050 volledig circulair
te zijn. Circulariteit en het her
gebruik van materialen zorgt ervoor 
dat we ons milieu schoner achter
laten aan volgende generaties.

Rijksoverheid.nl

North Sea Port wil grensover-
schrijdend waterstofnetwerk

North Sea Port laat een grensover
schrijdend waterstofnetwerk bouwen 
tegen 2026. Gasunie en Fluxys zullen 
de Nederlands-Belgische verbinding 
realiseren om waterstof over de landgrens 
te vervoeren. De schone brandstof is 
belangrijk om in de toekomst duurzame 
energie op industriële schaal te gebruiken.
De industriecluster in North Sea Port 
is de grootste waterstofhub van de 
Benelux. Jaarlijks wordt er door 
bedrijven 580.000 ton waterstof 
geproduceerd en geconsumeerd. 
Maar de vraag naar waterstof zal 
verdubbelen tegen 2050 en wordt 
tegen die tijd volledig verduurzaamd. 
Het Nederlandse Gasunie en het 
Belgische Fluxys werken daarom
elk aan de ontwikkeling van een 
waterstofnetwerk. Beide netwerken
worden in het havengebied op de 
Nederlands-Belgische grens aan 
elkaar gekoppeld. De verbinding zal 
de bedrijven in het 60-kilometer-lange 
havengebied van waterstof voor-
zien: van Vlissingen en Terneuzen 
in Nederland tot in Gent in België.

Trends.be
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Professionals die Big 4 verlaten
blijft toenemen. 

Robert Walters analyseerde werknemers
data van socialenetwerksite Linked
In. Daaruit blijkt dat in 2021 in België 
maar liefst 670 finance professionals 
vertrokken bij een van de 4 grote audit 
& consulting bedrijven, Deloitte, PwC, 
Ernst & Young en KPMG. In 2020 waren 
dat er ‘slechts’ 370. Een forse stijging 
dus. Ook naar welke bedrijven deze Big 
4-verlaters zoal trokken werd onderzocht
door Robert Walters. In Nederland 
bleek dat het vooral gaat om groot-
banken zoals ING, Rabobank en ABN 
AMRO. Maar ook tech- en e-commerce
bedrijven zoals als ASML, Booking.com 
en bol.com waren populair. “In België ligt 
dat anders”, vertelt Parmentier, “al zijn er 
toch enkele gelijkenissen met Nederland.
Er zijn heel wat professionals die richting
verschillende banken trekken, waar-
onder Belfius, BNP Paribas Fortis en 
KBC. Ook adviesbedrijven als BDO, 
Accenture en Trifinance blijken erg in 
trek. Voor finance professionals biedt de 
banksector flink wat mooie uitdagingen.
Deze sector ontwikkelt zich steeds meer 
als fintechs en worden meer een IT-service
platform dan een traditionele bank. 
Logisch dus dat veel financieel talent
dat niet per se vertrouwd is met de 
bankwereld toch daar aan de slag kan.” 

BusinessAM.be / RobertWalters.be

Levensverhalen emigranten

“Nederland kende de kolonisatie van 
Indonesië tot de onafhankelijkheid van 
1945, maar ons buurland heeft vooral 
een grote vlucht gekend van landgenoten
naar Canada. Dat gebeurde in 
verschillende golven. Er was een golf 
landverhuizers tussen 1920 en 1929 
wegens een expliciete vraag naar arbeids
krachten voor de bouw en de industrie 
in Canada. En daarna nog eens tussen
1947 en 1960 wegens de woningnood 
en de slechte economische situatie 
in Nederland na de Tweede Wereld
oorlog. Ook België heeft het fenomeen 
van emigranten of landverhuizers gekend
maar in mindere mate. Naar verluidt 
emigreerden tussen 1871 en 1930 met de 
Red Star Line ongeveer 137.000 Belgen
naar de Verenigde Staten en naar 
Canada. Daarnaast verbleven er tot de 
onafhankelijkheid van Congo in 1960 
ongeveer 85.000 Belgische kolonialen in 
Belgisch-Congo. Momenteel vertoeven
echter meer dan één miljoen mensen 
van Nederlandse afkomst in Canada.
Dit album bundelt tien waargebeurde 
levensverhalen van Nederlanders die 
de overtocht maakten naar Canada, 
soms als kind, soms als jongvolwassene
man of vrouw. Telkens met het idee 
van daar meer werkzekerheid en 
een betere toekomst te vinden. .

Stripspeciaalzaak.be

Nederlands advies dwingt 
Demir tot uitstel Indaver

Door een negatief advies van de 
Nederlandse Rijkswaterstaat zal Vlaams 
minister Zuhal Demir haar beslissing 
rond Indaver moeten uitstellen. Dat zegt 
klimaatorganisatie Climaxi, na een 
bericht van Apache. Ook vanuit het 
Agentschap Natuur en Bos kwam er 
bezwaar en dringt men aan op meer 
onderzoek. NV Indaver verbrandt 
chemisch afval in de Antwerpse haven. 
In januari van dit jaar vroegen zij een 
versoepeling voor hun lozingsnormen 
van PFAS in de Schelde. Climaxi diende 
samen met omwonenden een bezwaar-
schrift in. Het bedrijf moet nu eerst de 
impact op de omgeving in kaart brengen
alvorens het een toestemming zou krijgen.
De Nederlandse Rijkswaterstaat is niet 
mals voor de vergunning. Volgens het 
Nederlandse bezwaar is de versoepeling 
in strijd met de Europese wetgeving. Die 
zegt dat lozingen van prioritaire stoffen 
als PFAS moeten stopgezet worden of 
geleidelijk verminderen. “Wat Indaver 
vraagt is net een versoepeling van de 
normen”, aldus vzw Climaxi. “Als de 
Nederlandse normen zouden gelden 
in Vlaanderen, zouden 13 van de 20 
PFAS boven de Nederlandse normering 
in het water komen”, laat Climaxi weten.

 

Nieuwsblad.be / Belga
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‘We zullen en gaan 100 Jumbo’s
openen’

Jumbo betrad in 2020 de Belgische markt 
met het doel om binnen vijf jaar 100 su-
permarkten te hebben. Dat zijn er nu acht-
tien, een kwestie van vergunningen en het 
‘beter lezen van het Belgische gedrag’, 
aldus ceo Frits van Eerd. ‘In Nederland 
waren we ook niet meteen een succes. 
Maar we werden er wel een.’ ‘Jumbo kan 
het gedrag van de Belg nog onvoldoende 
lezen’, zegt de ceo in een interview met 
dagblad De Tijd. Dat vormt een reden voor 
de vertraging en heeft ertoe geleid dat 
op het Jumbo-hoofdkantoor ter plaatse 
in Brasschaat nu meer Belgen in dienst 
worden genomen. Er speelt nog meer. ‘Als 
we daar een locatie te pakken hebben, 
moeten we het pand gewoon inrichten 
en de winkel kan open. In België krijg je 
vaak nog een vergunningsproblematiek op 
je bord. De doelstelling om minimaal 100 
Jumbo’s te openen blijft volgens Van Eerd 
overeind. Een kans om snel te groeien, 
heeft Jumbo in Belgie niet genomen. De 87 
winkels van de Waalse retailketen Mest-
dagh stonden te koop, maar werden uitein-
delijk door Intermarché overgenomen. 

Marketingtribune.nl / Tijd.be

Oude havenrot aan de slag bij 
Zeeland Connectt

Cees-Willem Koorneef heeft een lange 
carrière achter de rug in de logistieke 
sector. Ruim 30 jaar in Rotterdam voor 
het Havenbedrijf en de Douane. Ook 
de haven van Antwerpen is hem niet 
onbekend. In 2019 en 2020 was hij di-
recteur van start-upaccelerator PortXL 
Antwerpen. “Drie jaar lang wilden we 
start-ups en scale-ups verbinden aan 
bestaande bedrijven in de Antwerpse 
haven. Onder meer door corona is het 
derde jaar, dat in september 2020 had 
moeten starten, niet doorgegaan. Ook 
hadden veel bedrijven in die periode hun 
innovatiebudget bevroren.” Koorneef 
mag dan uit Antwerpen zijn vertrokken, 
hij is beroepsmatig nu en dan wel nog 
aanwezig in Vlaanderen. Voor de Euregio 
Scheldemond, een samenwerking tussen 
Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 
probeert hij vanuit Gent de arbeidsmarkt 
aan beide kanten van de grens beter 
te laten functioneren en op elkaar af te 
stemmen. “Mijn belangrijkste taak bij de 
Euregio is ervoor zorgen dat Vlaander-
en en Zeeland samen weer aantrekkeli-
jk worden voor werkzoekenden. En dan 
gaat het nadrukkelijk niet alleen om ba-
nen, maar ook om goede huisvesting.” 

Flows.be

Just Eat Takeaway bezorgt 
boodschappen AH aan huis

Een volle Albert Heijn-boodschappentas 
die hoogstens een halfuur na bestelling 
aan je deur geleverd wordt. Binnenkort 
kan het in Nederland. De supermarkt-
keten slaat daarvoor de handen in el-
kaar met Thuisbezorgd.nl en Deliveroo. 
Ook in België ‘lopen gesprekken’. ‘Op dit 
moment bezorgen Deliveroo en Thuis-
bezorgd.nl in 20 steden producten van 
Albert Heijn to go, onze formule voor 
eten en drinken voor onderweg. Het gaat 
uitsluitend om producten voor directe 
consumptie: warme maaltijden, belegde 
broodjes, pizza’, zegt Albert Heijn. ‘Die 
samenwerking breiden we uit met directe 
bezorging van de dagelijkse boodschap-
pen. De Nederlandse consument zal 
kunnen kiezen uit een assortiment van 
ruim 1.200 producten, waaronder verse 
groenten en fruit. Het is de bedoeling dat 
de fietskoeriers de boodschappen ‘bin-
nen ongeveer 30 minuten’ bezorgen, zegt 
Albert Heijn-topvrouw Marit van Egmond 
in een persbericht. Daarmee is de super-
marktketen iets trager dan concurrenten 
als Gorillas of Getir, die meestal een be-
zorgtijd van tien of vijftien minuten belov-
en. Die flitskoeriers werken al samen met 
supermarktketens, zoals met Jumbo.

Tijd.be
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Trappistinnen Brecht: klanten 
zakelijk en uit buitenland

Vier jaar na de lancering van hun webshop 
en een jaar na de vertaling ervan in het 
Frans, Engels en Duits en de daarmee 
samenhangende internationalisering van 
het aanbod bereiken de zusters trappistin-
nen in Brecht met hun producten almaar 
meer en ook steeds meer buitenlandse 
klanten. De trappistinnen van de abdij in 
Brecht begonnen in 1964 nog schoorvoe-
tend met de productie van afwasmiddelen 
en zeep. Later werd dat aanbod uitgebreid 
met lichaams- en haarverzorgingspro-
ducten.  In 2019 werd de digitale webshop 
www.trapp.be gelanceerd waardoor hun 
producten zoals modern, zacht badlinnen 
en hoogkwalitatieve verzorgingsproducten 
als de befaamde biershampoo en douche-
gel met Westmalle Dubbel online besteld 
konden worden. Vorig jaar kon hun web-
shop met de steun van Flanders Invest-
ment & Trade ook naar het Frans, Engels 
en Duits vertaald worden. Volgens zuster 
Katharina, abdis van de Onze-Lieve-
Vrouw van Nazarethabdij, werpt die aan-
pak langzaam maar zeker vruchten af. De 
zusters zien nog een andere trend. Waar 
vroeger bijna uitsluitend particulieren 
aankopen deden via de webshop, weten 
ook almaar meer zakelijke klanten, zoals 
uitbaters van bed & breakfasts, kapsa-
lons en schoonheidsinstituten de kwaliteit 
van het TRAPP gamma te appreciëren. 

Kerkent.be

Sportlife en King sluiten 
fabrieken en bouwennieuwe

Het Zweedse snoepbedrijf Cloetta wil zijn 
vestiging in Turnhout sluiten. Dat blijkt uit 
een mededeling van het bedrijf. De vak-
bonden zijn niet op de hoogte gebracht 
van dat plan. Cloetta wil twee vestigingen 
in Nederland en één in België sluiten. 
Tegelijkertijd wil het in Nederland een 
volledig nieuwe fabriek bouwen. Cloetta, 
bekend van merken als Sportlife-kauw-
gom en King pepermunt, wil in totaal drie 
vestigingen, twee in Nederland en één 
in België (Turnhout) sluiten, aldus het 
bedrijf. Tegelijkertijd wil het in Nederland 
een volledig nieuwe fabriek gaan bouwen 
om daar de productie uit de drie filialen 
samen te brengen. In de drie vestigingen 
samen werken 350 mensen. Het merend-
eel zou in de nieuwe vestiging aan de slag 
kunnen, verzekert Cloetta. Waar die pre-
cies in Nederland komt, zegt het bedrijf 
niet. In Turnhout werken 115 mensen en 
worden snoepjes van het merk Red Band 
geproduceerd. Bij Cloetta in Turnhout zijn 
ze naar eigen zeggen niet op de hoogte 
gebracht. De mededeling staat enkel op 
de website van het Zweedse bedrijf, er is 
geen aankondiging geweest in een on-
dernemingsraad.

Vrt.be / Belga

Omzet Belgische e-commerce
steeg in 2021 met een derde

Belgische e-commercebedrijven hebben
volgens de Belgische e-commerce
federatie SafeShops.be in 2021 een 
omzet gedraaid van 11,7 miljard euro; 
dat is 33,24 procent meer dan in 2020. 
Volgens de federatie kwamen er vorig 
jaar 15,56 procent meer webshops in 
België bij. Ongeveer 86 procent van 
die e-shops bestond in 2021 uit ‘micro
bedrijven’. Dat zijn bedrijven die volgens 
de federatie een jaarlijkse online jaaromzet 
van minder dan 100.000 euro halen. De 
Belgische microbedrijven behaalden 
samen een omzet van 538.144.287 euro, 
goed voor 4,59 procent van de totale 
Belgische jaaromzet. De 1455 middel-
grote en grote webshops stonden in 2021 
garant voor 84 procent van het omzet
volume, ofwel 9,8 miljard euro. De middel
grote bedrijven behaalden volgens de 
federatie een jaarlijkse online omzet tussen
de 1 en 10 miljoen euro. De grote 
bedrijven behaalden een online omzet van 
boven de 10 miljoen euro. In 2021 werden 
er volgens de federatie 150.262.525 
online transacties uit-
gevoerd bij de Belgische
webshops; dat is 39,25 procent meer in 
vergelijking met 2020. Toen lag het aan-
tal op 107.907.421 online transacties. 

Tweakers.net
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#PrivateJet 
in Business
De Falcon6X, klaar voor de toekomst. Dassault kondigt trots 
aan dat de privé jet zakenreiziger niet lang meer moet wachten 
om te kunnen vliegen. Tijdens één van de testvluchten werd op 
dezelfde dag gevlogen naar Amsterdam en naar Antwerpen.

Deze vlucht kaderde in een uit-
gebreide testcampagne. Het doel 
van dezes 40-stop, 150-hour 
campagne, is om zeker te zijn 
van de betrouwbaarheid van het 
vliegtuig en de systemen aan 
boord.  Want er kan nog zoveel 
met simulatoren getest worden, 
natuurlijk is de finale test in de 
real world een belangrijke stap 
alvorens de leveringen aan de 
eerste klanten kan plaatsvinden.  
De 6X heeft inmiddels een uitge-
breid testparcours afgelegd: cold-
soak tests, high-elevation tests 
en vliegen boven de snelheid van 
Mach 0.90 maximum operating 
speed. Testen die nog plaatsvin-
den zijn onder andere  natural 
icing tests en de zogenaamde
contaminated runway tests. 
“Het test team van Dassault is 
nog steeds erg onder de indruk 

van de bediening en de perfor-
mance van de Falcon 6X,” zegt 
Dassault Aviation Chairman en 
CEO Eric Trappier. “This glob-
al proving campaign will make 
sure that all systems are fully 
mature at entry into service. We 
are committed to delivering a 
perfect aircraft from day one.”

Totaal hebben drie Falcon 6X 
test aircrafts een totaal van meer 
dan 850 uren flight time erop 
zitten. De European Union Aviation
Safety Agency (EASA) flight 
evaluation process is opgestart.
Toestel nummer vier--het eerste 
productie toestel — is volledig uit-
gerust inclusief een luxe interieur
tentoongesteld op EBACE te 
Geneve. Ook dit toestel maakt 
onderdeel uit van de uitgebreide 
gebruikelijke en verplichte  testen. 

De testvluchten die nog een 
maand gaan duren bestaan uit 
legs door heel Europa en tussen
Noord en Zuid Amerika, Azie 
het Midden-Oosten en Afrika en 
zijn zowel snelle, korte vluchten, 
nachtvluchten maar ook lange 
vluchten op hoge snelheid. Denk 
aan 10-12 uur durende vluch-
ten waarbij lange tijd op Mach 
0.88 gevlogen wordt. Maar ook 7 
korte vluchten op eenzelfde dag.  
En dit inclusief een volledige
crew Dassault pilots, flight 
attendants, engineers en 
interior specialists. Het team 
evalueert meer dan 250 verschil-
lende testpunten.  In de tussentijd 
worden het vijfde en zesde toestel 
afgebouwd in Little Rock,
Arkansas...
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Batterij van de elektrische auto 
vol? Verplaatsen maar! 

Ook in België gaan ze laadpaalkleven
aanpakken. Als je het zelf een keer 
ervaren hebt weet je hoe groot de ergernis
kan zijn. Arriveren bij een laadplek 
voor een elektrische auto en zien dat 
er al iemand geparkeerd staat, terwijl
die EV niet echt aan het laden is. De 
batterij is al vol, maar de eigenaar 
(m/v) heeft het voertuig niet verplaatst.
Het is het nieuwe asociaal. In Nederland 
kan het al gebeuren dat je een prent kunt 
krijgen voor laadpaalkleven. Nu zijn ook 
de Belgen overstag. Minister Georges
Gilkinet van Mobiliteit heeft bekend
gemaakt de wet te gaan aanpassen zodat 
lokale bestuurders boetes kunnen gaan 
uitdelen aan het onnodig bezet houden
van een oplaadplek. Dat laatste is 
vergelijkbaar in Nederland. Ook hier 
bepalen gemeenten op lokaal niveau 
hoe ze laadpaalklevers aanpakken.
Vanaf september dit jaar is het 
verboden in België om met een EV op 
een oplaadplek te staan als deze niet aan 
het opladen is. Een andere aanpassing 
in de wet zorgt ervoor parkeren op een 
voorbehouden laadplaats ook juridisch 
gezien wordt als een parkeeractie en 
niet als stilstaan. Met deze aanpassing 
kunnen EV-rijders niet langer claimen 
dat ze ‘stilstaan’ op een oplaadplek in 
een stad om betaald parkeren op een 
reguliere parkeerplek te voorkomen.

Autoblog.nl

#Nieuws 
  Automotive

Belgen zijn meest gestress-
eerde rijders van Europa

Nog niet de helft van de chauffeurs zit 
kalm of ontspannen achter het stuur. We 
zijn daarmee de absolute koploper qua 
stress in het verkeer, aldus een enquête 
in elf Europese landen. Het is alweer 
geen fraai beeld van de gemiddelde Bel-
gische automobilist dat wordt geschetst 
in het Europese Fondation Vinci-onder-
zoek. 1 op de 5 geeft bijvoorbeeld toe 
zijn auto wel eens op het fietspad te 
parkeren, ondanks een mogelijke boete 
van 116 euro. Enkel Nederland is naar 
tweewielers toe nog ietsje onrespect-
voller. Nog gevaarlijk verkeersgedrag: 
het ‘vergeten’ te gebruiken van de richt-
ingaanwijzer, wat bij meer dan de helft 
van de chauffeurs voorvalt. Ook voor 
aan het verkeerslicht door het oranje, of 
de eerste seconde rood te rijden, scor-
en we hoog. In het niet-vertragen aan 
wegenwerken zijn we met 63 procent 
zelfs de Europese kampioen. Slechts 47 
procent – nog niet de helft – zit kalm in 
de auto, het laagste percentage van alle 
bevraagde landen. Een groot verschil bi-
jvoorbeeld met onze noorderburen, waar 
2 op de 3 chauffeurs naar eigen zeggen 
ontspannen rondrijdt. Bijna 6 op de 10 
chauffeurs zegt te claxonneren wanneer 
ze geënerveerd raken in het verkeer, 
alleen Spaanse en Griekse chauffeurs 
maken nog vaker lawaai. claxonneren 
zonder reden kan een boete opleveren.

Nieuwsblad.be

Vlaamse regering kiest voor 
trambus in plaats van sneltram 

Er komt dan toh geen sneltram tussen 
Hasselt en Maastricht, maar een elek-
trische trambus. Dat heeft Vlaams min-
ister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open 
VLD) vanmiddag bekend gemaakt op 
een overleg met de directie van de 
Lijn, de stad Maastricht en de provincie 
Nederlands-Limburg. Eerder werd ook al 
gekozen voor een trambus tussen Hasselt
en Maasmechelen en Hasselt en 
Noord-Limburg. “Kiezen voor een tram 
zou Limburg terugbrengen in de tijd”, 
vindt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia
Peeters. “Onze provincie is in volle 
ontwikkeling. Daarbij wordt volop ingezet 
op zowel innovatie als duurzaamheid. Ik 
wil Limburg op de kaart zetten als een 
future proof regio. Zo zetten we in op een 
vrije bedding, wat de mogelijkheid creëert 
om op lange termijn in te zetten op inno-
vatieve oplossingen zoals inzetten op 
hoogwaardig openbaar vervoer tussen 
Hasselt en Maastricht.” Toen Maastricht 
in 2015 besliste om het tracé te wijzigen, 
omdat de brug over de Maas niet sterk 
genoeg was om er een tram over te laten 
rijden, moest Nederland Vlaanderen daar 
een schadevergoeding voor betalen. De 
vraag is dan ook of Nederland nu op zijn 
beurt een schadevergoeding zal eisen.

”Vrt.be
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Zilte Delicatesse Zeekool

Zeekool is een delicatesse van zilte grond 
en wordt nu geoogst. Zeekool is een 
van de weinige groente die nu geoogst 
worden en misschien nog vrij onbekend
is. Maar dat ligt niet aan de smaak”, 
aldus Jean Pierre van Wesemael van 
Saeftinghezilt in Emmadorp. ,,Van nature 
groeit wilde zeekool langs de vloedlijn. 
In de zomer is het een plant met taaie
bladeren. In de winter sterft de plant 
af en neemt de wortel waardevolle 
voedingsstoffen in zich op. Vroeger 
bedekten mensen de planten met keien 
waardoor er geen licht bij kon komen. 
Ze plukten dan de eerste malse paarse 
scheuten in het voorjaar om daarna de 
plant weer uit te laten groeien tot een 
volle plant”, legt hij uit Jean Pierre van 
Wesemael: ,,Wilde zeekool mag nu 
niet meer geplukt worden en nu volg 
ik dit proces hier op de Mariahoeve.” 

PZC.nl

#Nieuws

Nederland stopt BeNeLiga

De Nederlandse topclubs hebben de 
gesprekken over een mogelijke BeneLi-
ga stopgezet, dat laat de Pro League op 
de officiële kanalen weten. ‘De Neder-
landse topclubs - Ajax, PSV, Feyenoord, 
FC Utrecht, Vitesse Arnhem en AZ Alk-
maar - hebben woensdag beslist om de 
gesprekken over de BeneLiga stop te 
zetten. Er werd vastgesteld dat er op dit 
ogenblik onvoldoende draagvlak is voor 
een grensoverschrijdende competitie op 
poten te zetten’, klinkt het. Er was 
nochtans vooruitgang. ‘In de afgelopen 
maanden was er serieuze vooruitgang 
geboekt over een BeNeLiga volgens 
een ‘split season model’. Een Neder-
lands-Belgische delegatie had hierover 
begin maart een constructief onderhoud 
met de top van de UEFA onder leiding
van voorzitter Aleksander Ceferin.’ Nu 
denkt de Pro League vooruit. ‘De Pro 
League neemt akte van de Neder-
landse positie, en wil in de komende 
maanden concrete stappen zetten om het 
Belgische clubvoetbal opnieuw vooruit 
te helpen. Lorin Parys, die vrijdag 1 april 
aan zijn mandaat als nieuwe CEO begint, 
en zijn team willen de Belgische clubs in 
de komende tijd overtuigen dat hier een 
momentum ligt voor een beter en mod-
erner Belgisch topvoetbal.’

Voetbalprimeur.be

Herfstfest komt naar België 

Drumfestival HERFSTFEST breidt na 
zeven edities uit naar België. Op zaterdag
1 oktober vindt Herfstfest België plaats in 
Antwerpen (Kavka Zappa) en op zondag 
2 oktober (zoals elk jaar) Herfstfest Ned-
erland in het Paard in Den Haag. Alvast 
een headliner is de Duitse drummer 
BENNY GREB; op dit moment een van 
de meest gerespecteerde drummers
 in de wereld. Herfstfest is in 2015 op
gericht door (de in België geboren) 
Nederlandse drummer Koen Herfst, die 
door lezers van Slagwerkkrant al jaren 
wordt verkozen tot ‘Beste Hardrock/Metal 
Drummer Benelux’. Hij heeft de wereld 
over getourd met Armin van Buuren en 
speelt o.a. in VANDENBERG. Wat begon 
als grap rond zijn achternaam en een 
festival met alleen maar drums groeide 
in korte tijd uit tot hét drumfestival van 
de Benelux. Na 7 edities in Nederland 
breidt Herfstfest dit jaar voor de 8e editie 
uit naar België met headliner Benny Greb 
(DE) op beide dagen, aangevuld met 
een divers programma van (lokaal) tal-
ent tot aan internationale sterren! Eerder 
speelden o.a. Terry Bozzio, Aaron Spears 
en Dennis Chambers op Herfstfest.

Maxazine.nl
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Foto: Ruben Accou
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‘Als ik op een set 
kan staan, dan ben 
ik gelukkig’

Al tijdens haar psychologiecarrière was filmmaakster Veerle De Wilde
(36) een absolute filmfanaat. Een aantal andere psychoanalytici en 
zij begonnen samen een heus filmkartel en onder elkaar bespraken
ze elke maand films. Op een ochtend werd ze wakker en 
besloot ze aan haar roeping te beantwoorden: ze zou filmmaakster 
worden. Veerle De Wilde over hoe ze haar filmdroom waarmaakte.

               Tekst Eline Broeckx

De Wilde komt uit Nederland, uit 
de buurt van Tilburg. Daar vond 
in mei dit jaar – toeval of niet? – 
ook de pitchwedstrijd CineSud 
Zuidelijke Film Pitch 2022 plaats. 
Ze werd er met de hoofdprijs be-
loond voor haar pitch voor haar 
kortfilmplan Ultraviolet. Intussen 
woont ze al bijna zestien jaar in 
Gent, waar ze als psychologe 
aan de slag ging en later besloot 
om haar filmdroom na te jagen.

Je hebt een opmerkelijke car-
rièreswitch gemaakt. Kan je 
daar wat meer over vertellen?
‘Na een bachelor in de psychologie
aan de Radboud Universite-
it Nijmegen heb ik mijn weg 
naar België gevonden, naar de 
Universiteit Gent. Daar behaal-
de ik een master in de klinische 
psychologie en een postgraduaat 
in de psychoanalytische therapie. 
Na al die jaren studeren, ben ik 

hier blijven plakken en heb ik een 
tijdje als psychologe gewerkt. Ik 
combineerde mijn werk in een 
jeugdinstelling met een psycho-
logiepraktijk voor vooral volwas-
senen. Met film ben ik altijd al 
wel bezig geweest, maar eerder 
passief. Ik heb altijd veel films 
gekeken en ik ben met een aantal
andere psychoanalytici een
filmkartel begonnen. Samen 
bespraken we elke maand films. 
Maar op een ochtend werd ik 
wakker en wist ik gewoon dat ik 
naar de filmschool wilde gaan. 
Die bewuste ochtend heeft me 
de sprong doen wagen van full-
time werkmens naar halftijds film-
studente. Ik ben aan het KASK 
& Conservatorium aan een film
opleiding begonnen, en dat terwijl
ik nog in mijn psychologie
praktijk werkte. In 2020 ben ik 
afgestudeerd met de kortfilm 
Spaceboy en intussen ben ik niet 

meer aan de slag als psychologe, 
maar leg ik me nu volledig toe op 
film.’ 

Kan je je ervaringen als 
psychologe in je films kwijt?
‘Volgens mij is er een grote overlap
tussen kunst enerzijds en alles
wat met psychoanalyse te 
maken heeft anderzijds. 
Daarom denk ik dat ik mijn 
ervaringen als psychologe
zeker onbewust in mijn films 
gebruik. Zo besefte ik terwijl ik 
mijn afstudeerfilm Spaceboy aan 
het maken was, dat de film sterk 
is geïnspireerd op mijn ervaringen
met de kinderen in de jeugd
instelling waar ik lange tijd heb 
gewerkt. Hun creativiteit heeft 
me weten te inspireren en is een 
van de belangrijke thema’s van 
de film geworden. Hij gaat over 
twee broers met een fascinatie 
voor de ruimte. Op een bepaald 
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moment willen ze samen een boodschap
de ruimte in sturen en gebeurt er iets 
waardoor de dingen een andere wending 
krijgen. Ik vond het vooral interessant om 
te ontdekken wat het betekent en wat er 
gebeurt wanneer het jong-
ste broertje door de 
omstandigheden waarin ze zich bevinden
de rol van de oudste broer op zich moet 
nemen. Ook mijn nieuwe filmproject 
Ultraviolet gaat over psychische problemen
een tienermeisje zoekt haar eigen weg 
als jonge vrouw, maar worstelt met de 
psychische problemen van haar moeder. 
Het is een thema dat me heel erg boeit 
en ik vind het belangrijk dat er aandacht 
aan wordt besteed. Dus als ik het ook 
via film onder de aandacht kan brengen
waarom zou ik dat dan niet doen?’

Zijn er naast de psychologie nog 
thema’s die in je films terugkeren?
‘Op de een of andere manier duikt ook 
het universum altijd op in mijn films. Dat 
is niet zo gek, want ik ben er vrij veel 
mee bezig. Zelf vind ik het fascinerend
om te beseffen dat we uiteindelijk 
allemaal op dezelfde planeet wonen, 
en dat de aarde eigenlijk niet meer is 
dan een rots die door de ruimte zweeft. 
Als je uitzoomt op de aarde, dan krijg
je een heel ander perspectief op het 
leven. Dat stemt wel tot nadenken.
’
Dat zijn twee opvallende en vrij 
specifieke thema’s. Werk je dan 
ook altijd met dezelfde crew?
‘Grotendeels wel. Met een aantal mensen 
heb ik intussen al vaker samengewerkt. 
We begrijpen elkaar, dus dat is heel 
gemakkelijk en aangenaam werken.
Zo bestond de crew van Spaceboy deels 
uit mensen die ik al kende, maar heel
wat anderen kende ik nog niet. Wie ik 
betrek, hangt altijd af van het project.
Ik heb veel geluk gehad met een 
professionele crew en cast, want dat 
was een hele fijne manier van werken.
Je moet rondvragen om te horen wie er
interesse heeft en wie er vrij is. Elk project

trekt op de een of andere manier
de juiste mensen aan. Ik weet niet 
hoe dat kan, maar uiteindelijk lukt het 
telkens weer om de juiste groep mensen 
rond mijn projecten te verzamelen.
’
Proficiat trouwens met je winst van 
de CineSud Zuidelijke Film Pitch 
2022! Was het de eerste keer dat 
je aan zo’n wedstrijd deelnam?
‘Dankjewel! De winst was een grote 
verrassing, want het waren alle vier 
uitstekende pitches. Voor mij was 
die dag sowieso al geslaagd, omdat
ik met de andere kandidaten
voor de prijsuitreiking een leuke middag
had gehad. Het was niet de eerste keer 
dat ik aan zo’n wedstrijd deelnam. Zo 
heeft Spaceboy in de twee jaar dat hij 
af is al allerlei festivalselecties door
gemaakt en is hij ook al een aantal keer 
in de prijzen gevallen. Intussen is de film 
al twee jaar oud, maar hij wordt nog altijd
regelmatig vertoond. Een paar weken 
geleden was er zelfs nog een vertoning
in Marseille en vorige week in Gent.
Mijn idee voor Ultraviolet heb ik al twee 
keer mogen pitchen: een keer voor de 
CineSud Zuidelijke Film Pitch 2022 in 
Tilburg en een keer voor de Sabam Pitch 
op het Kortfilmfestival in Leuven. Mijn idee 
heeft beide pitchwedstrijden gewonnen. 
Het is natuurlijk extra fijn om op die manier
aan een project te kunnen beginnen.
Pitchen is altijd heel spannend,
omdat de film nog niet bestaat
en je mensen dus echt van niet meer dan 
een bepaald idee moet overtuigen. Als 
die mensen enthousiast reageren, dan 
geeft me dat een heel voldaan gevoel.
Voor je kan beginnen te pitchen,
heb je natuurlijk een goed idee 
nodig. Hoe begin je daaraan?
‘Dat hangt ervan af. Zo had ik al een vaag 
idee voor Spaceboy en was ik op een dag
aan het fietsen, tot ik plots heel de film 
in mijn hoofd kreeg. Ik ben omgekeerd 
om thuis alles te gaan neerschrijven.
Die middag heb ik de first draft van het
script kunnen schrijven en uiteindelijk is

de film in grote lijnen gebaseerd op wat 
ik die middag heb geschreven. Ik denk 
dat het een gelukkig toeval was, want 
hoewel ik bij elke nieuwe film waaraan ik 
begin hoop dat het nog eens zo zal ver-
lopen, is dat voorlopig niet meer gebeurd. 
Meestal verzamel ik ideeën, noteer ik 
alles en groeit het verhaal langzaam.’

Hoe voelde het toen je voor 
het eerst mocht regisseren?
‘Dat was heel spannend, en dat blijft het 
ook wel, maar terwijl ik aan het werk ben, 
ben ik daar zelf totaal niet mee bezig.
Ik besef dan wel dat het mijn verant-
woordelijkheid is dat de film wordt zoals 
ik wil dat hij wordt, en dat ik daarvoor de 
juiste mensen moet aanspreken en hen 
correcte informatie moet geven, zodat 
zij hun werk kunnen doen. Maar ik ben 
dan vooral gefocust op wat het eind-
product zou moeten worden en de weg 
daarnaartoe, in plaats van op de druk 
van dat verantwoordelijkheidsgevoel. 
Naast regisseren, heb ik trouwens ook al 
andere functies binnen het filmmaken op 
mij genomen. Zo heb ik voor projecten
van andere filmmakers al een aantal 
keer als productieassistente gewerkt.
Dan houd ik me bezig met andere aspecten
van het filmmaken, maar als ik op een 
set kan staan, dan ben ik gelukkig. Op dit 
moment ben ik me vooral op mijn eigen 
projecten aan het concentreren, maar als 
ik de kans krijg om aan iemand anders 
project mee te werken, graag!’

Hoe zie je de toekomst tegemoet?
‘Op dit moment ben ik nog bezig aan Ul-
traviolet. Ik werk nu ook aan een ander 
project, maar dat staat nog in de kinder-
schoenen. Het is een idee waarmee ik al 
een tijdje rondloop, maar waarvoor ik de 
tijd niet vond om eraan te werken, om-
dat al mijn tijd naar Ultraviolet ging. Nu 
het script van Ultraviolet er is, heb ik wat 
meer tijd om me op mijn nieuwste ideeën 
te concentreren. Filmmaken en zoveel 
mogelijk met film tout court bezig zijn, is 
waarmee ik het liefst al mijn dagen vul.’
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#Etiquette

Laat ik mij eerst aan u voorstellen. Mijn volledige naam is 
Anne-Marie van Leggelo- van den Berkmortel. Ik ben geboren
en getogen in Deurne. In het Nederlandse Deurne wel te 
verstaan. Na mijn opleiding heb ik 16 jaar de wereld rond-
gevlogen als purser en daarna mijn Etiquette Bureau gestart. 
Dit is gevestigd in Kasteel de Wittenburg, een kilometer van 
mijn huis. Naast mijn bureau word ik in de media etiquette- 
& imago expert genoemd en werk ik als spreker en (tv)
presentatrice. Met mijn Haagsche man Jaap en mijn twee 
Wassenaarse kinderen woon ik alweer 23 jaar in Wassenaar.
Mijn ‘zachte g’ is bijna verdwenen maar komt gezellig te
voorschijn als ik richting het Zuiden rijd èn bij meer
dan een glaasje wijn. 

Zodra ik mij introduceer als etiquette- en imagodeskundige
maakt dat altijd iets los bij mensen. Ik hoor vaak ‘Doe ik het 
wel goed?’ en ‘ik ben niet van de etiquette, wie bepaalt dat?
Ik zeg altijd: ‘etiquette is niet tuttig maar nuttig’. De 
maatschappij en verschillende culturen, dus wij allen, 
bepalen en creëren de etiquette. Goede etiquette is de 
‘sociale olie’: je zo goed mogelijk aanpassen aan een situatie 
en respectvol met mensen omgaan zodat je niemand voor 
het hoofd stoot, je de gunfactor krijgt, je mensen voor je wint 
en dus sociaal en ook zakelijk succes boekt. Etiquette heeft 
niets te maken met afkomst maar met innerlijke beschaving. 

Het toverwoord is ‘respect’. Sociale etiquette, zakelijke 
etiquette, netiquette (samenvoegsel van de woorden network 
en etiquette) en wat denkt u van internationale etiquette? 
Kennis hoe je zakendoet met een buitenlandse relatie werkt 
bijzonder doeltreffend. En dat doe je niet door alleen 
maar ‘jezelf te zijn’. Veel Nederlanders zijn dol op die 
uitdrukking: ‘ik wil mezelf kunnen zijn’. Een mooi streven, maar 
helaas kan dat nou eenmaal niet altijd. Het is toch handig

Anne-Marie van Leggelo- van den Berkmortel is een

veelgevraagd imago en etiquette-expert (tv)presentatrice

columnist, spreker en eigenaresse van   Het Etiquette Bureau.

Dit  professionele   advies- en trainingsbureau is gespecialiseerd in

zakelijke, internationale etiquette in imago consultancy

en gevestigd op Landgoed de Wittenburg in Wassenaar.

www.annemarievanleggelo.com

www.etiquettebureau.com

als de ‘Hollanders’ begrijpen dat hun communicatie
wellicht wat lomp, expliciet en onbeschoft. over 
kan komen zodra ze de Belgische grens overgaan.
Je kennis laten blijken en anders je mond houden
wordt daar meer gewaardeerd. De kunst is om
je de etiquetteregels  eigen te maken, als een tweede natuur,
en deze toe te passen zonder jezelf te verloochenen. 

Iemand vertelde mij onlangs dat hij in een restaurant een 
bekende tegenkwam, een Haagse barones, en haar en
haar gezelschap ‘eet smakelijk’ toe wenste. De dame
antwoordde gepikeerd: “Pardon, je hoort geen ‘eet 
smakelijk’ te zeggen.” Deze barones heeft mijns inziens
weinig kennis van etiquette, want iemand en plein public
terechtwijzen getuigt nu eenmaal niet van klasse.
Maar is ‘eet smakelijk’ zeggen nou eigenlijk ‘done’ of ‘not 
done’? In bepaalde ‘chique’ kringen is het nog steeds
een taboe en hoort niets zeggen ‘bij het dialect van
de adel’. Eet’ smakelijk’ zou impliceren dat de kok’ wellicht
geen lekker eten heeft gemaakt.‘’ Tegenwoordig zegt 
vijfennegentig procent van de Nederlanders ‘eet smakelijk’
of ‘smakelijk eten’. Veel Belgen laten het woordje
‘eet’ dan weer achterwege en zeggen eenvoudig ‘smakelijk’. 

Ik verheug me erop om in mijn regelmatig terugkerende
column voor het NederBelgischMagazine u mee te nemen in 
de wereld van de Nederlandse en Belgische etiquette. Zodat 
we weten: 

    Waarom  Belgen gelijk hebben 
    en Nederlanders gelijk krijgen

Fotocredits Frederique Vlamings
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Een leven zonder GPS is nauwelijks meer denkbaar; iedereen met een smartphone heeft er immers altijd een bij 
zich. En met Google Maps en Waze op zak, kunnen we ons amper nog voorstellen hoe het mogelijk was om naar 
alle uithoeken van de wereld te varen met alleen de zon en de sterren om op terug te vallen.

De drang om te verkennen en de wereld te begrijpen, is een van de meest fundamentele eigenschappen van de 
mens. Nergens zien we dat zo duidelijk als in de geschiedenis van de navigatie. De mens, gedreven door econo-
mische, politieke, wetenschappelijke en religieuze factoren, verkent al eeuwenlang de zeeën. Van de Minoërs in 
het Middellandse Zeegebied tot de Vikingen in het noorden en de Polynesiërs met hun stick charts tot de hyper-
moderne satelliettechnologie van vandaag: de vindingrijkheid en moed van de zeelieden blijft tot de verbeelding 
spreken. De expo ‘Recht door Zee. Navigeren van 1500 tot vandaag’ vertelt het verhaal van vijf eeuwen op zee 
met een steeds groeiende kennis van cartografie, geografie en astronomie. Tientallen navigatie-instrumenten, van 
sextanten tot moderne satellieten, illustreren het fascinerende verhaal van de technologische vooruitgang die het 
mogelijk maakte voor Europese zeelieden om naar de Amerika’s, Indië, Australië en de Zuidpool te varen. Aan 
de hand van vroege kaarten en boeken reizen de bezoekers mee via winden en stromingen naar verre oorden.

Deze tentoonstelling, die over drie locaties samen bijna 1.200 m² beslaat, zal je door de tijd leiden.

www.museasintniklaas.be

Evenementen

Recht Door Zee
Navigeren van 1500 tot vandaag
Nog tot 11 september 2022 
SteM Zwijgershoek / Mercatormuseum Sint Niklaas
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Strips uit het Louvre
DE ‘NEGENDE KUNST’
Nog tot 11 september 2022
Belgisch Stripcentrum Brussel

De tentoonstelling Strips uit het Louvre, te zien in het Stripmuseum, 
nodigt zijn bezoekers uit het Louvre te herontdekken door de ogen van 
twintig stripauteurs. Door in te zoomen op elk van hun invalshoeken en 
op de aangesneden thema’s toont de tentoonstelling hoe deze culturele 
trekpleister en zijn collecties hen inspireerde tot een waaier aan sterke 
verhalen en gedachten over Kunst en de creatie. De tentoonstelling, die 
groeide uit een samenwerking met het Museum het Louvre en uitgeverij
Futuropolis, stelt een collectie voor die auteurs van de Negende Kunst 
carte blanche geeft, en onbeperkte toegang tot de zalen van het Louvre.
De artiesten maken zich deze iconische plek eigen en gaan de 
confrontatie aan met de werken die er hangen, om een originele grafische
interpretatie af te leveren die wordt uitgegeven als album. 

In het Brusselse Stripcentrum kregen alle strips een apart luik vol 
originelen en schetsen. Van Europa tot Azië, van het Frans-Belgische 
stripverhaal tot de manga, nodigen de diverse artistieke creaties uit tot 
een nieuwe blik op verschillende kunsten, stromingen en tijdperken. 
Twintig auteurs en bijna 150 werken werden verzameld om bezoekers 
onder te dompelen in deze visies op het Louvre, met drie hoofdthema’s. 
Auteurs duiken in de geschiedenis van het museum en zijn collecties, 
scheppen een beeld van het dagelijks leven en de bezoekers, of ze laten 
zich poëtisch inspireren door de werken om hun grootsheid nog in de 
verf te zetten. 

Hun pakkende verhalen, die in al hun diversiteit ook de rijkdom van de 
collecties van het museum weerspiegelen, getuigen van de verschillen-
de stijlen en invalshoeken die zo eigen zijn aan de kunsten, maar ook 
van een gevoelige benadering van Kunst, haar rol in de maatschappij en 
haar universele beeldtaal.. 

www.stripmuseum.be
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Jazz Middelheim 

Jazz Middelheim is de “grande dame” 
onder de Belgische jazzfestivals. Al 
sinds 1969 presenteert het een staal-
kaart van wat leeft en beweegt in 
de jazz. De unieke concerten en het 
idyllische Park den Brandt, zorgen 
voor een uniek geheel dat bezoekers
inspireert over generaties heen.
Net als de jazz zelf evolueerde het festival
doorheen de jaren. Jazz Middelheim 
is nieuwsgierig en daagt uit. Het brengt 
jazz in al zijn facetten – van swingende
big bands tot avant-garde combo’s – 
en grote namen uit andere genres die 
bekend zijn bij een breed publiek. Op die 
manier trekt het festival ook een publiek 
aan dat nog niet zo vertrouwd is met jazz.
Het podium van Jazz Middelheim 
maakt bewust plaats voor jonge en 
veelbelovende muzikanten en daagt 
hen uit om zich verder te ontwikkelen. 

12 tot en met 15 augustus Antwerpen
www.jazzmiddelheim.be

Kalender
Panamarenko: 
Come Fly With Me
Panamarenko (1940-2019) geldt als 
een van de meest tot de verbeelding
sprekende kunstenaars van de laatste
decennia. De tentoonstelling brengt van 
enkele van zijn meest wonderlijke
vliegtuigen naar Kunstencentrum
Ten Bogaerde. De schuur van de voorma-
lige abdijhoeve wordt tijdelijk een vlieghal 
en biedt de gepaste sfeer voor een selectie
van Panamarenko’s werken waardoor 
we de actuele, poëtische en politieke 
dimensie ervan kunnen aanvoelen.
Deze tentoonstelling wil aanto-
nen hoe Panamarenko vormgeeft 
aan zijn verlangen om het won-
der van het vliegen te doorgronden. 
Samengesteld door Philippe Van Cauteren
directeur S.M.A.K. Gent en kunsthistoricus
Jo Coucke. Dit is een samenwerking 
van de gemeente Koksijde met S.M.A.K. 
Gent en de Panamarenko Foundation.

Nog tot en met 8 januari 2023 Koksijde
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbo-
gaerde

Comic Strip Walk Brussel

Als cultureel ambassadeur biedt het 
Belgisch Stripcentrum conferenties
creatieve workshops, advies... op alle
gebied. Een belangrijk deel van deze 
contacten leidt tot lezingen, rondetafel-
gesprekken, debatten en tentoonstellingen
die worden voorgesteld op alle continenten
op vraag van de Belgische vertegen
woordigingen in het buitenland. Maar ook 
dichterbij huis en wel in Brussel kunt u 
de stripmuren ontdekken! Het circuit met 
beschilderde muren dat tegenwoordig
de Striproute door Brussel wordt genoemd 
en neemt u mee langs  het architecturale
en stedenbouwkundige patrimonium van 
de stad. Al wandelend gaat u op zoek 
naar stripgevels, -muren en -beelden en 
ontdekt u op een andere manier het hartje
van de stad en zijn bewoners. 

Duur 2,5 uur. Reservatie verplicht!

Op bepaalde zondagen van 
14:30 tot 17:00 uur 
www.comicscenter.net
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(UN)COMMON VALUES

De hedendaagse kunstcollectie van de 
Nationale Bank van België viert haar 
50ste verjaardag met een tentoonstelling
met de Banco de España. De 
tentoonstelling brengt het werk 
samen van niet minder dan 43 grote 
hedendaagse kunstenaars om een 
dialoog aan te gaan over de intrinsieke
waarde van kunst. Het decor van dit 
uitzonderlijke evenement is de 
majestueuze modernistische lokettenzaal
van de Nationale Bank van België. Na 
de succesvolle tentoonstelling “Building 
a Dialogue” (2019), die stukken uit de 
kunstcollecties van de Nationale Bank 
van België en de Deutsche Bundesbank 
samenbracht, viert de hedendaagse 
kunstcollectie van de NBB haar gouden
jubileum met een nieuwe expo . Open van 
maandag tot zaterdag van 10u00 tot 18u00

Tot en met 18 september 2022 
NBB de Berlaimontlaan 3 1000 Brussel.
www.nbb-expo.be
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Klassieker Drachten

De nazomer editie van Klassieker 
heeft als locatie het Fries Congres-
centrum te Drachten welke weer vol 
gezet wordt met klassieke auto’s, mo-
toren, bromfietsen, onderdelen, maar 
ook vinden lifestyle, demonstraties en 
nog veel meer een plaats dit weekend. 
Na 4 edities met 9000+ bezoekers, meer 
dan 125 ondernemers en clubs, 300+ 
klassiekers en een overvol showpaddock
“…een vaste waarde en één van de 
meest sfeervolle evenementen binnen de 
oldtimeragenda.” (E. van Putten, AMK), 
is het nu tijd voor editie nummer 5 !!
Schrijf je in als deelnemer of kom er 
een gezellige dag van maken met 
vrienden of familie. Kom je als bez-
oeker met je oldtimer dan mag deze 
komen te staan op het showpaddock en 
krijg je bovendien als bestuurder 50% 
korting op de entree!

17 en 18 september Drachten
www.klassiekerdrachten.nl

Expo: Balkrishna Doshi - 
Architecture for the People
‘Balkrishna  Doshi: Architecture for 
the People’ stelt het werk en de 
praktijk van de vooraanstaande architect 
uit India centraal. De expo is een project
van het Vitra Design Museum (Zwit-
serland) en de Wüstenrot Foundation
in samenwerking met de Vastushilpa 
Foundation. Een van de weinige pioniers 
van de moderne architectuur in zijn thuis
land en de eerste Indiase architect die 
gehonoreerd werd als laureaat van de 
prestigieuze ‘Pritzker Prize’. Geduren-
de zijn 60-jarige carrière realiseerde 
Doshi tal van uitlopende projecten 
waarbij hij de principes van de moderne 
architectuur wist te adapteren naar lokale 
culturen, tradities, materialen en de 
natuur. Gaande van stadsontwikkelings
projecten over campussen tot culturele 
organisatie en private residenties en
interieurs.

2 juli tot en met 6 november Genk
www.c-mine.be
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#Uit onderzoek 
  blijkt...
Uit verschillende artikelen en onderzoeken blijkt dat de Nederlanders
minder gieriger zijn dan de Belgen op het gebied van fooien.
In 2014 deed DirectResearch onderzoek naar de fooipercentages van 
Nederlanders en Belgen. Meer dan een op de vijf Nederlanders tipte 
tussen de 7,6 en 15 procent, ruim een op de drie gaf 5 tot 7,5 procent 
extra, de overgrote meerderheid gaf minder dan 5 procent fooi. Slechts 7 
procent van de Belgen tipten meer dan 7,6 procent, 22 procent gaf tussen 
de 5 en 7,5 procent en meer dan 70 procent minder dan 5 procent fooi.
Uit onderzoek van Mastercard vorige zomer bleek dat bijna een 
op de drie Nederlanders vaker fooien gaf dan vóór de pandemie:  
gemiddeld  8,2 procent bij een goede kwaliteit. In de prak-
tijk merkt onder andere de Hasseltse en Hoogstraatse 
horeca ook. Zij ervaren dat Nederlanders guller zijn dan Belgen bij fooien. 
Belgen en Nederlanders kiezen zelf of ze tippen of niet. In Noord-Amerika 
is dat anders. Het is daar gebruikelijk om tussen de 15 en 20 procent te 
tippen bij een uitstekende service, 10 procent bij een matige bediening 
en 5 procent of helemaal niets extra te geven bij een slechte service.

Uit het nieuwe rapport State of the World Vine and Wine Sector dat 
in april verscheen, blijkt dat Nederlanders meer wijnen sinds de 
coronacrisis. Belgen zouden al een paar jaar minder wijn drinken.
De top 3 grootste Europese wijnlanden zijn Spanje, Frankrijk en Italië.
Samen bezaten ze in 2021 maar liefst 34 procent van de wereldwijd
7,3 miljoen hectare aan wijngaarden. Samen waren ze verantwoordelijk
voor 47 procent van de wijnproductie ter wereld. Wijnconsulent 
Lander Raes van wijnhandel Het Wijnhuis Hoogstraten reageert 
op deze cijfers: ‘Voor welke wijn iemand gaat, is heel persoonlijk. 
Sommigen proberen graag al eens iets verrassends of nieuws uit, zoals 
een wijn uit Noord-Macedonië of Chili, maar de wijnlanden bij uitstek
zijn toch vooral Frankrijk en Italië..’In 2021 consumeerden we wereldwijd 
maar liefst 23 600 000 000 liter wijn: 48 procent in de Europese Unie.  
Nederlanders dronken 3 800 000 liter, 3,4 procent meer dan een jaar 
eerder. Belgen  in totaal 2 500 000 liter wijn, in vergelijking met 2020 
4,1 procent minder.  Nederland en België importeerden vooral ge-
bottelde wijnen en allebei meer dan een jaar eerder: de Nederlanders 
voerden 500 000 000 liter in, goed voor 1,4 miljard euro, en de Belgen 
importeerden voor 1,2 miljard euro, of te wel 390 000 000 liter wijn.
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#Ambassade
  2024 Brussel

Foto Eaglestone - Axent Architects

In  2024 verhuist de 
Nederlandse ambassade 
naar een nieuw pand in de 
Europese wijk in Brussel. 
Voor de nieuwbouw van 
Eaglestone zal de Nederlandse
overheid miljoenen euro’s
investeren. 

Op dit moment huurt de 
Nederlandse ambassade 
nog een pand vlakbij het 
Schumanplein, maar in 2024 
zal ze haar intrek nemen
in de nieuwbouw. 

De toonaangevende speler
gespecialiseerd in vastgoed
ontwikkeling en investeringen
Eaglestone kocht in 2020 
een pand van het ACV op 
de hoek van de Trierstraat
en de Toulousestraat.

Dit is pal in de Europese 
wijk in Brussel. Het gebouw 
omvat 8 200 vierkante meter
kantoorruimte, een panoramisch
dakterras en meerdere
tuin- en terraszones.
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Hof van Beroep Antwerpen: ruimte 
voor aftrek ter voorkoming van 
dubbele belasting ondanks dubbele 
niet-belasting 

Recent heeft het Hof van Beroep te 
Antwerpen zich uitgesproken over de
‘vermijdingsbepaling’ van het dubbel
belasting verdrag tussen Nederland
en België. België kan geen belasting heffen
op inkomstendie in Nederland belastbaar 
zijn onder toepassing van het verdrag. 

Blijvende discussie omtrent de heffings
bevoegdheid
In een grensoverschrijdende context bepaalt
het dubbelbelastingverdrag welke staat 
heffingsbevoegd is. Indien de heffings
bevoegdheid primair aan Nederland toekomt
moet België op grond van de vermijdings
bepaling veelal een vrijstelling verlenen met 
progressievoorbehoud en in zoverre terug-
treden in zijn nationale belastingheffing.
In een Belgisch-Nederlandse context is de
Belgische Administratie echter traditioneel
van oordeel dat België dergelijke inkomsten
slechts moet vrijstellen in de mate dat 
deze inkomsten effectief in Nederland aan 
belastingen werden onderworpen. Deze 
strikte lezing van het verdrag strookt echter 
niet met de terminologie die wordt gebruikt 
in het Belgisch-Nederlands dubbelbelasting
verdrag, dat louter verwijst naar de term 
‘belast’ (en dus niet naar ‘effectief belast’).
Het Belgische Hof van Cassatie heeft in 
het verleden reeds geoordeeld dat België 
op basis van de huidige lezing van het 
verdrag niet het recht toekent om inkomsten

Fiscaal Nieuws

te belasten die in Nederland niet effectief 
aan belasting werden onderworpen (omdat 
bijvoorbeeld in een expliciete vrijstelling is 
voorzien in de Nederlandse interne regel-
geving). Het Hof van Beroep te Antwerpen 
sluit zich in zijn arrest van 19 januari 2021 
aan bij de visie van het Hof van Cassatie 
de term belast in het Belgisch-Nederlands
dubbelbelastingverdrag mag dus niet 
worden gelezen als effectief belast.
Opmerkelijk is dat het Hof van Beroep hieraan
zelfs toevoegt dat het geen probleem is dat 
inkomsten noch in Nederland, noch in België
worden belast (dubbele niet-belasting).
We kunnen ons hierbij de vraag stellen 
hoe deze stelling zich verhoudt tot het OE-
SO-BEPS-actieplan en de toepassing van 
het MLI sinds 1 januari 2022. Een van de 
doelstellingen van het dubbelbelasting
verdrag is namelijk het vermijden van 
dubbele niet-belasting. We moeten hierbij 
wel opmerken dat België (in tegenstelling 
tot Nederland) voorlopig ervoor gekozen 
heeft om geen bepalingen omtrent dubbele
niet-belasting op te nemen in het verdrag. 
Wellicht zal de vermijdingsbepaling in 
het verdrag in het kader van de lopende 
verdragsonderhandelingen worden aan
gepast om toekomstigediscussies uit
te sluiten.

Invloed op uw Nederlandse pensioen in 
eigen beheer
Tot slot is het interessant om stil te staan bij 
de invloed van dit arrest op bijvoorbeeld de 
Belgische behandeling van de uitfasering
van het Nederlandse pensioen in eigen 
beheer. Een inwoner van België kon in

2017, 2018 en 2019 ervoor kiezen om 
zijn Nederlandse pensioen in eigen 
beheer met een korting af te kopen. 
Indien het pensioen nog niet is ingegaan, is 
Nederland in principe heffingsbevoegd
over het pensioeninkomen onder 
toepassing van het verdrag. In een 
administratieve circulaire heeft de 
Belgische fiscus toen de stelling 
ingenomen dat zij zichzelf heffingsbevoegd
verklaart ten belope van de heffings
korting, omdat deze niet ‘daadwerkelijk’ 
werd belast. Op basis van de huidige 
rechtspraak menen wij dan ook dat er 
argumenten zijn om te stellen dat deze 
korting niet belastbaar is in België. In 
Nederland wordt de afkoopsom van het 
pensioen namelijk belast aan de normale 
progressieve tarieven. Het feit dat er 
een korting wordt toegestaan, doet geen 
afbreuk aan het feit dat de inkomsten 
hun normale regime hebben ondergaan.

Julie Boon en Ann-Sophie Smets

Non-fungible tokens (NTF’s): 
nieuwe digitale technologie met 
de Belgische fiscale principes 
verzoenen
Non-fungible tokens: het wat en hoe
Nu bitcoins en andere cryptomunten 
stilaan ingeburgerd zijn, is er de laatste 
maanden een nieuwe hype ontstaan in 
de mainstreammedia rond zogenoemde
non-fungible tokens (‘NFT’s’). In 
Vlaanderen brak de gekte helemaal los 
toen wielrenner Wout Van Aert vier van 
zijn mooiste overwinningen in een NFT  
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vereeuwigde en die via een veiling ver-
kocht. Nog recenter sprongen ook Club 
Brugge en het dancefestival Tomorrowland
op de NFT-kar. Maar wat zijn NFT’s nu 
eigenlijk? Het zijn digitale 
contracten, en juist daardoor 
verschillen ze van de doorsnee
cryptomunten. Een NFT krijgt immers 
een unieke code of referentie, waardoor 
hij niet zomaar inwisselbaar is (vandaar 
‘non-fungible’ of ‘niet-inwisselbaar’)
– in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 
bitcoin. Die code wordt in het digitaal contract
gelinkt aan een onderliggend digitaal 
actief, waardoor de eigenaar van de NFT 
ook de rechtmatige eigenaar wordt van 
dat onderliggend digitaal actief. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een uniek item 
in een game of het ‘metaverse’, digitale 
kunstwerken, foto’s, teksten, maar ook 
muziek of videobeelden en zelfs ideeën of 
concepten. De meeste NFT’s kunnen vrij 
verhandeld worden, en door blockchain
technologie kan het eigendomsrecht
zwart op wit aangetoond worden.

NFT’s: Belgische (personen)belastingen.
Zoals aangehaald zijn NFT’s een nieuw 
en op blockchain gebaseerd digitaal 
gegeven, dit in tegenstelling
tot het Belgische Wetboek Inkomsten 
Belastingen (‘WIB 1992’) wat – in de 
laatste versie – toch al dateert van
1992. Om te bepalen of, en hoe, 
opbrengsten uit NFT’s in België belast 
worden, zullen de algemene princi-
pes uit het WIB 1992 moeten worden 
toegepast. Dit werd trouwens recent 

uit België 

en expliciet bevestigd door Minister van 
Financiën Van Peteghem in een antwoord
op een Parlementaire Vraag. 

In de praktijk zullen inkomsten uit de 
handel in NFT’s in de personen
belasting in drie verschillende 
categorieën kunnen worden
ondergebracht:

1) Indien de transacties binnen het normaal
beheer van het privévermogen vallen, 
worden de inkomsten op NFT’s vrijgesteld
in de personenbelasting. Dit is 
het geval indien u handelt als een 
zogenoemde goede huisvader. Dan 
hoeft u deze inkomsten niet op te 
nemen in uw aangifte personenbelasting.

2) Indien u transacties doet met een 
speculatief karakter, gaat u meer risico’s
nemen en inspelen op grotere prijs
schommelingen (eventueel financieren
met leningen), zonder dit beroeps-
matig te doen. In dit geval worden de 
inkomsten uit NFT’s in de personen
belasting belast als divers inkomen 
aan een belastingtarief van 33% 
(exclusief gemeentelijke opcentiemen).

3) Bent u een actief NFT-trader?
Dan zullen de inkomsten die u hieruit
verkrijgt mogelijks gezien worden als 
beroepsinkomen, wat het progressief
tarief tot 50% (exclusief gemeentelijke
opcentiemen en sociale bijdragen)
kan doen oplopen.

Fiscaal kader is ruimer dan personen
belasting
Sinds de opkomst van NFT’s klinkt 
de vraag: ‘Moet ik personenbelasting 
betalen over de inkomsten uit de verkoop 
van mijn NFT’s?’ steeds vaker en luider.
Graag herinneren wij u eraan dat het 
Belgische fiscale landschap niet stopt bij
de personenbelasting. Wij hebben 
hieronder enkele andere (fiscale)
aandachtspunten opgesomd om in 
het achterhoofd te houden wanneer
in NFT’s gehandeld wordt.

BTW: in 2015 heeft het Europese Hof van 
Justitie in de zaak Hedqvist beslist dat de 
bitcoin een wettig betaalmiddel vormt. 
Als gevolg hiervan is de verwerving
ervan niet onderworpen aan btw en 
moet geen btw geheven worden over de 
dienstverlening die de handel in bitcoins 
mogelijk maakt. Onder verwijzing naar 
deze zaak heeft de Belgische Minister
van Financiën in antwoord op een 
Parlementaire Vraag aangegeven dat 
NFT’s niet als een betaalmiddel worden aan
gemerkt, maar als digitaal verzamelobject 
of digitaal kunstvoorwerp. In navolging van 
een strikte interpretatie van het Hedqvist-
arrest van het Hof van Justitie is de Minister
dan ook van oordeel dat “(...) de handel 
in NFT’s als een aan de BTW onder-
worpen prestatie aanzien moet worden, 
voor zover deze handelingen geacht 
worden in België plaats te vinden.”

Vennootschapsbelasting: als u 
professioneel handelt in NFT’s, kan 
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het – geval per geval – de moeite lo-
nen om deze activiteit onder te brengen
in een Belgische vennootschap. De 
vennootschapsbelasting voorziet immers in 
een belasting aan een vlak tarief van 25%, 
wat voordeliger kan zijn dan de belasting 
in de personenbelasting, hetzij als divers 
inkomen (aan 33%), hetzij als beroeps
inkomen (progressief oplopend tot 50%).
Internationale fiscaliteit: in een grens
overschrijdende context (België-Nederland) 
zal het toepasselijke dubbelbelastingverdrag
bepalen welk land heffingsbevoegd is. Wij 
raden aan dit ten gronde te analyseren. 

Buitenlandse rekening: hebt u uw NFT’s 
gekocht via een exchange of houdt u 
daar een rekening of account aan, dan is 
de kans reëel dat u deze rekening dient 
aan te geven bij het Centraal Aanspraak-
punt van de Nationale Bank van België 
(‘CAP’), en desgevallend ook in uw aangifte 
personenbelasting moet vermelden.
De analyse hiervan dient echter geval per 
geval te gebeuren. Wij blijven evoluties met 
betrekking tot nieuwe technologieën, crypto-
munten en -activa verder op de voet volgen. 

Tim Danneels en Thomas Claerhout

Belgisch Hof van Cassatie herhaalt: 
aftrek ter voorkoming van dubbele 
belastingheffing over bestuurders
bezoldiging vereist geen 
onderworpenheid

Het Belgische Hof van Cassatie heeft onlangs
geoordeeld over een jubileumuitkering die 
aan een Belgische bestuurder van een 
Nederlandse vennootschap in de hoedanig

Fiscaal Nieuws

heid van van bestuurder wordt toegekend. 
De heffingsbevoegdheid over deze uitkering
wordt onder toepassing van het belasting
verdrag tussen België en Nederland 
verdeeld op basis van artikel 16. Op grond van 
deze bepaling wordt de heffingsbevoegdheid
over de bestuurdersbeloning toegekend 
aan de verdragsstaat waar de betreffende 
vennootschap is gevestigd (Nederland) 
en dient België vrijstelling met progressie
voorbehoud te verlenen over dit inkomen.
In Nederland wordt een jubileumuitkering 
echter onder bepaalde voorwaarden van 
de heffing van loonbelasting vrijgesteld. De 
Belgische fiscus stelde zich daardoor op 
het standpunt dat België het inkomen enkel 
hoeft vrij te stellen wanneer dit in Nederland 
daadwerkelijk wordt belast. Hiervoor beroept
de Belgische fiscus zich op de artikels-
gewijze toelichting op artikel 21 van het 
belastingverdrag. In dit ‘restartikel’ wordt 
de heffingsbevoegdheid over inkomsten 
die niet eerder verdeeld zijn op grond van 
een andere verdragsbepaling toegekend
aan de woonstaat, maar alleen indien
die inkomsten in de woonstaat zijn
belast. In de toelichting hierop wordt de term 
belast uitgelegd als daadwerkelijk belast.

De Belgische fiscus probeerde in de 
betreffende casus ten aanzien van de 
jubileumuitkering deze ‘onderworpen
heidseis’ door te trekken naar de 
toepassing van de zogenoemde voorkomings
bepaling in artikel 23 van het verdrag.
Daarin is bepaald op welke wijze een
verdragsstaat aftrek ter voorkoming van
dubbele belasting dient te verlenen indien 
de andere staat heffingsbevoegd is op grond 
van het verdrag (via de ‘vrijstellingsmethode’.

dan wel via de ‘verrekeningsmethode’). De 
visie van de Belgische fiscus wordt echter
door het Belgische Hof van Cassatie 
afgewezen. Met dit recente arrest bevestigt 
het Hof van Cassatie zijn eerdere standpunt 
in het ‘Wielrenner-arrest’, waarin reeds werd 
geoordeeld dat de voorkomingsbepaling in 
het verdrag geen heffingsrecht laat aan een 
verdragsstaat indien inkomen niet in het andere 
land in de belastingheffing wordt betrokken.
Zoals de Advocaat-Generaal in dat arrest 
motiveerde, is het vereiste van effectieve 
belastbaarheid in beginsel enkel van 
toepassing voor inkomsten die onder het 
restartikel van het verdrag vallen. Deze onder-
worpenheidseis onder artikel 21 mag dus 
niet zonder meer worden doorgetrokken naar 
inkomsten waarvan de heffingsbevoegdheid 
is verdeeld op basis van de artikelen 6 tot 20 
van het verdrag. Voor het recht op voorkoming
van dubbele belasting door België is dus 
niet relevant of door Nederland effectief over 
de bestuurdersbeloning wordt geheven.

Esther Schutte, Dehlia List, Carolien Van 
Echelpoel en Julie Van Den Bogerd

Interestkosten ter financiering van 
een dividenduitkering (of kapitaal-
vermindering) fiscaal aftrekbaar in 
België
In navolging van recente cassatierechtspraak 
heeft het Hof van Beroep te Antwerpen zich 
onlangs opnieuw uitgesproken over de 
aftrekbaarheid van interestlasten die voort
vloeien uit (externe) financieringen, 
aangegaan om een dividenduitkering
of een kapitaalvermindering door te 
voeren. Een belangrijke rol is weg
gelegd voor het aangeleverde bewijs.
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Achtergrond
Het uitkeren van een dividend of het door-
voeren van een kapitaalvermindering
veronderstelt een werkelijke uitkering ten 
voordele van de aandeelhouders van 
een vennootschap. Vaak beschikt een 
vennootschap niet over de benodigde
liquide middelen om een dergelijke 
uitkering te financieren, omdat deze 
bijvoorbeeld werden geherinvesteerd in 
bepaalde activa zoals bedrijfsmiddelen 
of effectenportefeuilles. In dat geval kan 
een vennootschap overwegen om een 
externe lening aan te gaan ter financiering
van de uitkering. De vraag stelt zich 
bijgevolg of de interestkosten, verbonden
aan een dergelijke lening, fiscaal 
aftrekbaar zijn. In het Belgische Wetboek
Inkomstenbelastingen (‘WIB’) is onder 
meer bepaald dat een kost slechts 
aftrekbaar is indien uitgaven zijn gedaan 
om belastbare inkomsten te verkrijgen
of te behouden (de zogenoemde 
finaliteitsvoorwaarde’). De Belgische 
fiscus meent dat interestkosten 
verbonden aan een lening, aangegaan 
om een dividenduitkering (of een kapitaal
vermindering) te financieren, niet fiscaal 
aftrekbaar kunnen zijn omdat een uitkering
enkel ten goede komt van de aandeel-
houders (en bijgevolg zorgt voor 
een verarming van de uitkerende 
vennootschap). Deze lezing is volgens 
het Hof van Beroep te Antwerpen echter 
niet correct. In lijn met eerdere cassatie
rechtspraak oordeelt het Hof dat er bij 
de beoordeling inzake het aftrekbaar 
karakter van interestkosten moet
worden aangetoond dat de 
interestkost op zichzelf, en dus niet de 

uit België

dividenduitkering (of kapitaalverminder-
ing), werd gedaan om belastbare inkomsten
te verwerven of te behouden. Deze 
finaliteitsvoorwaarde vereist een causaal 
verband tussen enerzijds de (interest)
kost en anderzijds het verkrijgen (of 
behouden) van belastbare inkomsten. 
De vraag of er daadwerkelijk inkomsten
werden verkregen (of behouden) is 
daarbij irrelevant. De intentie primeert.

Wat moet men bewijzen?
De beoordeling van deze finaliteitsvoor-
waarde betreft steeds een feitenkwestie
en het komt de belastingplichtige toe 
om dit bewijs te leveren. In het verleden 
werd reeds in de rechtspraak verduidelijkt 
dat het loutere feit dat de vennootschap 
onvoldoende liquide middelen heeft 
om de dividenduitkering te financieren 
onvoldoende is om de interestkost als 
aftrekbare beroepskost te laten 
kwalificeren. De belastingplichtige zal 
moeten kunnen aantonen dat zij zonder 
het aangaan van een externe financiering 
gedwongen zou zijn om (een deel van) 
haar activa, dewelke worden gebruikt voor 
haar bedrijfsvoering en dus het verkrijgen 
of behouden van inkomsten, ten gelde zou 
moeten maken om de dividenduitkering 
(of kapitaalvermindering) te financieren.

Hoe moet men dit bewijs leveren?
Vanwege deze bewijslast is het 
raadzaam de keuze om een externe
financiering aan te gaan met het oog op 
uitbetaling van een dividend- of kapitaal-
vermindering goed te documenteren.
Het is daarbij aangewezen om 
duidelijk aan te geven waarom

wordt gekozen voor een externe 
financiering, met name: om te vermijden
dat bepaalde winstgevende activa moeten
worden gerealiseerd. Bijkomend 
kan ook worden verwezen naar 
het gebrek aan bijvoorbeeld 
‘vlottende activa’, die makkelijker
realiseerbaar zijn. Indien dergelijke
activa aanwezig zijn, zal moeten
worden beargumenteerd waarom er 
alsnog voor een externe financiering 
wordt gekozen. Merk op dat het Hof 
van Beroep te Antwerpen in zijn recente 
arrest heeft geoordeeld dat voldoen 
aan de finaliteitsvoorwaarde in de 
betreffende casus onvoldoende bewezen 
werd geacht. Uit de stukken die werden 
bezorgd door de belastingplichtige
bleek immers dat de lening werd 
aangegaan met een andere finaliteit, met 
name: terugbetaling van overbruggings
kredieten in hoofde van de (belangrijkste) 
aandeelhouders die werden aangegaan 
om een beursexit te financieren. 
Hieruit concludeerde het Hof dat de lening 
geenszins verband hield met het 
verwerven of behouden van inkomsten.
Het feit dat de belastingplichtige ingevolge
de beursexit haar omzet sterk kon laten 
groeien, was daarbij voor het Hof irrelevant.
De aftrekbaarheid van interestlasten
verbonden aan een externe financiering
met het oog op uitvoering van een 
dividenduitkering (of kapitaalver-
mindering), dient steeds geval 
per geval te worden beoordeeld.
Het opstellen van een dossier 
voorafgaand aan uw financierings-
beslissing is noodzakelijk, doch 
biedt geen absolute zekerheid
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omtrent de (fiscale) aftrekbaarheid. 
Indien uw vennootschap, bij gebrek 
aan voldoende liquide middelen, een 
financiering overweegt ter uitvoering van 
een kapitaalvermindering of dividend
uitkering is het raadzaam om uw fiscale 
adviseur te raadplegen. De bewijslast 
is zwaar, maar zeker niet onmogelijk. 
Indien een Nederlandse vennootschap 
een dividenduitkering of kapitaal
vermindering financiert met vreemd 
vermogen dient eveneens de vraag te 
worden gesteld of de financieringslasten
aftrekbaar zijn. De analyse die in dat 
kader dient te worden gemaakt is 
anders dan de hierboven beschreven 
analyse op basis van het Belgische recht.
 
Jill Peeters en Julie Boon
.

.

Aankondiging 

KPMG Belgium-Holland Desk Seminar

Op dinsdagochtend 4 oktober 2022 
vindt van 9.30 tot 13.00 uur ons jaarlijkse 
KPMG Belgium‑Holland Desk Seminar
plaats. Na twee online‑edities vanwege 
COVID‑19 hopen wij u dit jaar eindelijk 
weer fysiek op ons seminar te mogen 
ontvangen.

In de prachtige ambiance van 
Hotel Nassau in Breda zullen wij diverse 
presentaties en workshops verzorgen over 
de meest actuele fiscale ontwikkelingen
in België en Nederland. 

We sluiten af met een ‘walkinglunch’,
waarbij u uitgebreid de gelegenheid hebt 
om  met ons en andere aanwezigen
te spreken.

Noteer deze datum daarom alvast in 
uw agenda. Nadere informatie over het
 programma en de aanmelding volgt later.
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Of bel voor België: +32 4 79 59 95 81 en voor Nederland: +31 6 22 77 83 85.

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

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

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

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

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

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

Begrijpt u het nog?
GRENSOVER SCHRIJDENDE HEFFING

MAAK EEN (VIDEOBEL-)AFSPRAAK VIA  
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Later erkende erfgenaam betaalt 
minder belasting  
Hoge Raad, 29 april 2022

Er is een erfenis in 2008 ter grootte van 
afgerond € 3,9 miljoen. Er zijn op dat 
moment twee erfgenamen, de echtgenote 
en de dochter. Zij verdelen de nalatenschap 
in waarde voor ieder de helft. In 2014 laat 
een man via de rechter vaststellen dat de 
overledene zijn vader was. Daarmee is hij 
officieel mede-erfgenaam geworden. Hij 
heeft daarmee recht op een derde deel van de 
nalatenschap, dus € 1,3 miljoen. Dat geld 
moet alsnog aan hem worden uitbetaald door 
de twee andere erfgenamen. Daarbij blijkt 
dat zij een deel van het geld al op hebben
gemaakt. Uiteindelijk regelen de drie erf-
genamen onderling dat de man een lager 
bedrag zal ontvangen van € 554.729 (en 
dus niet € 1,3 miljoen). Omdat deze zoon nu 
alsnog een verkrijging uit de erfenis heeft, 
zal hij ook erfbelasting moeten gaan betalen. 
Tegelijkertijd zullen de aanslagen voor de 
moeder en dochter verminderd moeten 
worden. Voor de zoon is het de vraag waar-
over geheven zal worden, de € 1,3 miljoen 
waarop hij recht had, of de € 554.729 die hij 
uiteindelijk heeft afgesproken? De rechter
heeft in 2014 vastgesteld dat de man 
erfgenaam is. Deze vaststelling heeft in 
zoverre terugwerkende kracht, dat hij wordt 
geacht altijd erfgenaam te zijn geweest. 

Fiscaal Nieuws

Voor de erfbelasting is wettelijk geregeld dat 
een verkrijging uit een nalatenschap moet 
worden gewaardeerd naar de stand op het 
moment van verkrijging. Dit moment van 
verkrijging was het moment van overlijden
van de vader, en niet het latere moment 
dat het bedrag aan hem is uitbetaald.
De inspecteur legt daarom ook, conform 
de wet, een aanslag op van € 286.416 
uitgaande van een verkrijging van € 1,3 miljoen.
Dat wil dus zeggen dat hij ongeveer de 
helft van de erfenis kwijt zou zijn aan 
erfbelasting (terwijl in werkelijkheid het 
tarief 10%-20% is). Aan de andere kant 
verlaagt de inspecteur de aanslagen erf
belasting overeenkomstig bij de twee andere 
erfgenamen. Tegen zijn belastingaanslag
gaat de man in bezwaar en beroep.
In die procedures geven de Rechtbank en het 
Hof de inspecteur gelijk en ze passen de wet 
toe, ook al pakt die voor de man heel nadelig 
uit. De man stapt daarop naar de Hoge Raad. 
De Hoge Raad maakt er gelukkig korte metten
mee. De Hoge Raad stelt vast dat pas vanaf
2014, het moment van vaststellen van het 
vaderschap, voor de man rechten tot de 
nalatenschap zijn ontstaan. Het is voor de 
Hoge Raad dan onjuist om uit te gaan van de 
waarde in 2008 en vernietigt de navorderings
aanslag erfbelasting. Hiermee gaat de Hoge 
Raad duidelijk verder met de lijn dat personen
niet zomaar door wettelijke ficties 
belast kunnen worden voor verkrijgingen 
(of in andere zaken, inkomsten) die zij nooit
hebben gehad. Een vergelijking met de 
Box 3-rechtspraak valt hier goed te maken.

Verdeling heffingsbevoegdheid 
ontslagvergoeding  
Rechtbank Gelderland, 21 februari 2022 

In Belastingverdragen spreken landen onder
ling af wie mag heffen in grensoverschrijdende
situaties. Voor bijvoorbeeld werken in loon
dienst geldt als hoofdregel dat het inkomen 
mag worden belast in het woonland van 
de werknemer. Ondanks deze hoofd
regel geldt vaak de eerste uitzonderingsregel, 
namelijk dat als de werknemer zijn werkzaam-
heden fysiek verricht in het bronland
(daar waar de werkgever is gevestigd), 
dan komt het heffingsrecht toe aan de 
werkstaat. Op deze uitzondering, bestaan 
vervolgens ook weer uitzonderingen. 
Het is dus bij standaardsituaties al niet 
eenvoudig. Nog ingewikkelder wordt het 
om het heffingsrecht vast te stellen bij 
bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld 
bij nabetalingen na het einde van een 
dienstbetrekking of bij ontslagvergoedingen.
In deze zaak ging het om een in Nederland 
wonende werknemer die 21 jaar bij een 
concern gewerkt had. In eerste instantie 
werkte hij ongeveer 7 jaar in Duitsland, en 
daarna de rest van zijn carrière in Nederland. 
Bij het einde van zijn carrière wordt de 
dienstbetrekking ontbonden. De werknemer
krijgt een ontslaguitkering toegekend. De 
werknemer neemt vervolgens bij zijn Neder-
landse belastingaangifte het standpunt in dat 
de belastingheffing hierover verdeeld moet 
worden op basis van zijn arbeidsverleden 
in Nederland en in Duitsland. Ongeveer
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een derde deel van de uitkering zou 
daarom in Nederland vrijgesteld moeten 
worden. De inspecteur is het daar niet mee 
eens en belast de gehele uitkering. Over 
de vraag wie mag heffen kan in de eerste 
plaats naar het officiële commentaar
bij het OESO-modelverdrag worden 
gekeken, omdat de meeste belasting
verdragen hierop zijn gebaseerd. 
Het commentaar geeft als hoofdregel
dat bij ontslagvergoedingen moet 
worden gekeken naar waar er is 
gewerkt/ welk land er heeft mogen heffen
over de laatste 12 maanden voor het 
ontslag. Nederland zou volledig 
heffingsbevoegd zijn. Daarnaast heeft 
Nederland zelf een Besluit uitgegeven 
in 2015, wat in 2022 is gewijzigd.
In het Besluit van 2015 werd aan
gegeven dat ook naar de 12-maands 
periode moet worden gekeken.
Echter, het Besluit van 2022 stapt daarvan
af omdat het Nederland is gebleken dat 
veel andere landen toch ervoor kiezen 
om te kijken naar het hele arbeids
verleden. Als hoofdregel gaat Nederland
dat nu ook doen. De Rechtbank komt tot 
het oordeel dat in de ontslagovereen-
komst is opgenomen dat de ontslagver-
goeding ziet op de gehele werkzame 
carrière en dat het inderdaad terecht 
is dat een deel van de ontslaguitkering
aan Duitsland ter heffing toekomt

uit Nederland

Maar de Rechtbank legt vervolgens uit 
dat Nederland alleen voorkoming van 
dubbele belasting hoeft te verlenen als 
er sprake is van daadwerkelijke dubbele 
heffing. Uit de feiten blijkt dat er tot op dat 
moment, in Duitsland nog geen aangifte is 
gedaan van de ontslaguitkering en dat er 
daar dus nog geen belasting is geheven.
De werknemer legt daarover uit dat hij eerst 
de uitkomst van deze procedure af wilde 
wachten. De Rechtbank vindt dat als er 
(nog) geen dubbele heffing is, Nederland
geen voorkoming hoeft te geven en dat 
Nederland daarom toch over de gehele 
ontslaguitkering belasting mag heffen. 
Hoewel de Rechtbank dat niet expliciet 
zegt, lijkt het wel de bedoeling te zijn dat 
als de werknemer alsnog aangifte doet 
in Duitsland, dat de inspecteur op dat 
moment alsnog een vermindering moet 
gaan toepassen. Het is natuurlijk de vraag 
of de inspecteur dat ook gaat doen. Hopelijk
kan de werknemer hierover duidelijke 
afspraken maken met de inspecteur.
De overweging van de Rechtbank dat 
Nederland alleen voorkoming hoeft te 
geven als er daadwerkelijk dubbele heff-
ing plaatsvindt, is een opvallende: dat is 
namelijk niet het uitgangspunt bij Belast-
ingverdragen, althans niet tot heel recent. 
Pas sinds kort is er  een duidelijke ontwik-
keling gaande waaruit volgt dat Belasting-
verdragen niet alleen moeten dienen om

dubbele belastingheffing te voorkomen, 
maar ook om bepaalde vormen van dubbele
niet-heffing tegen te gaan (met name 
om belastingontduiking en belasting
ontwijking via Verdragen te bestrijden).
De Verdragen worden hierop ook 
aangepast. Maar in deze zaak ging 
om het een aanslag over het jaar 
2017, waardoor de vraag kan worden 
gesteld of andere rechters hier 
niet anders tegenaan zullen kijken.

Thuiswerkregeling Nederland
België in verband met COVID-19
eindigt per 1 juli 2022

Zoals eerder al werd toegelicht, wordt 
arbeidsinkomen belast in het woonland 
van de werknemer, of in het werkland/ 
land van de werkgever, als de werkzaam-
heden daadwerkelijk daar worden verricht.
Een Belgische werknemer die werkt bij 
een werkgever in Nederland, betaalt 
in hoofdregel dus belasting over het 
loon in Nederland en vice versa. 
Door COVID-19 moest thuisgewerkt
worden. Daardoor zou het heffingsrecht
overgaan van het werkland naar 
het woonland. Om problemen te 
voorkomen hebben, onder meer, 
Nederland en België afgesproken 
dat thuiswerkdagen mochten worden 
gezien als belast in het normale werkland. 
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De Nederlandse belastingplannen
in de Voorjaarsnota 2022

Net zoals andere Europese landen heeft 
ook Nederland een flink aantal financiële 
uitdagingen.Bijvoorbeeld de stijgende rente, 
de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, 
de compensatie voor de Toeslagenaffaire 
en de compensatie voor te hoge heffing 
voor spaarders in Box 3 etc. Dit brengt 
hogere uitgaven met zich mee en die gaan 
vooral uit belastingopbrengsten betaald 
moeten worden. In de Voorjaarsnota zijn de 
plannen van het kabinet uitgewerkt. Enkele 
belangrijke voorgestelde wijzigingen zijn de 
volgende:
-Ondernemingen gaan vanaf € 200.000 
aan winst het hoge tarief van 25,8% 
Vennootschapsbelasting betalen (nu nog 
vanaf € 395.000). Het lage tarief is 15%.
-De speciale oudedagsvoorziening voor
IB-ondernemers, de FOR genaamd, wordt
afgeschaft. Bestaande FOR’s kunnen blijven
bestaan, maar verder opbouwen kan dan niet 
meer.
- Er komt een tweede schijf in Box 2, de 
belastingheffing uit groot-aandelenbezit. Op 
dit moment is er nog één tarief van 26,9%. 
Het lage tarief zou dan 26% worden, en het is 
de bedoeling dat er een hoog tarief komt van 
29,5% voor inkomens vanaf € 67.000.
- Het heffingvrije vermogen in Box 3 (het bedrag
aan vermogen waarover je niet in Box 3 hoeft 
te betalen) zou worden verhoogd van € 50.650 
naar € 80.000 per persoon. Deze verhogingen 
zullen niet uitgevoerd worden.
- De onbelaste kilometervergoeding voor

Fiscaal Nieuws

woon-werkverkeer gaat van 0,19ct/km nu 
naar 0,23ct/km in 2024 met een tussenstapje 
van 0,21ct/km in 2023.
- De overdrachtsbelasting bij de koop van 
woningen en overig onroerend goed die niet 
als eigen woning zullen worden gebruikt, 
wordt verder verhoogd naar 10,1%. Voor de 
woningen die wel gebruikt worden als eigen 
woning blijft het tarief 2% of, onder voor-
waarden, voor starters 0%.

Onttrekkingen van Nederlandse 
vennootschap via Luxemburgse 
vennootschap kunnen niet in 
Nederland worden belast
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
24 maart 2022

De situatie was als volgt. Een inwoner 
van Thailand houdt alle aandelen in een 
Luxemburgse vennootschap, een SA. Deze 
vennootschap houdt aandelen in Nederlandse
BV’s. Het blijkt dat winst van de Nederlandse
BV’s wordt afgeroomd door de uiteindelijk
aandeelhouder in Thailand. De inspecteur 
wil hierover belasting heffen en stelt dat 
er sprake is van inkomen uit aanmerkelijk 
belang (Box 2), een vermomd dividend door 
de BV’s aan de aandeelhouder in Thailand. 
Hij stelt daarbij dat aangezien de BV’s in 
Nederland zijn gevestigd, de belastingplichtige 
als indirect aandeelhouder in een Nederlandse
BV ook als niet-inwoner belast kan worden 
voor dit inkomen uit Nederlandse bron. Op 
zich is voor niet-inwoners ook een indirect 
belang van meer dan 5% in een Nederlandse 
BV een aanmerkelijk belang in de zin van de

Inkomstenbelastingwet. Maar dat wil niet 
zeggen dat Nederland dan ook mag heffen. 
De Rechtbank stelt de inspecteur hier in 
het ongelijk. De Rechtbank ligt daarbij toe 
dat voor de situatie dat er sprake is van een 
indirect belang in Nederlandse 
vennootschappen, er bij onttrekkingen
er een vermomd dividend geacht wordt te 
hebben plaatsgevonden van eerst door 
die Nederlandse vennootschappen aan 
de Luxemburgse Holding. En vervolgens 
is de aanname dat deze Luxemburgse 
Holding dit vermomde dividend daarna 
uitkeert aan de uiteindelijk aandeelhouder.
En aangezien het dan gaat om de uitkering
van een Luxemburgse vennootschap 
aan een inwoner van Thailand, is dat een 
gebeurtenis buiten het Nederlandse 
heffingsbereik, waardoor er voor Nederland
geen mogelijkheden zijn om te heffen. 

Hoge Raad doet uitspraak over 
Box 3 niet-bezwaarmakers
Hoge Raad, 20 mei 2022

Zoals wij in de vorige editie hebben 
geschreven was het nog niet duidelijk of de 
Nederlandse Staat ook compensatie voor 
Box 3 gaat bieden over de periode 2017- 
2020 voor iedereen die geen bezwaar heeft 
gemaakt over die jaren tegen zijn of haar
belastingaanslag (en voor wie die aanslagen
dus vast staan). Voordat hierover een 
beslissing zou worden genomen, wilde de 
overheid eerst een uitspraak van de Hoge 
Raad over dit onderwerp afwachten, en die 
uitspraak werd pas na de zomer verwacht.
Blijkbaar heeft de Hoge Raad dat beri-
cht ook gelezen, en deze zaak bovenop 
de stapel gelegd. Daardoor heeft de 
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Hoge Raad al op 20 mei uitspraak gedaan. 
De Hoge Raad komt tot de conclusie
dat de overheid niet verplicht kan worden om 
ook compensatie te bieden aan iedereen
waarvan de aanslagen definitief vast 
staan. De Hoge Raad neemt een heel 
formeel standpunt in en geeft deze groep 
geen opening om voor compensatie in 
aanmerking te komen. Ook al verplicht 
deze uitspraak van de Hoge Raad de 
overheid er dus niet toe om compensa-
tie te gaan bieden aan deze groep niet-
bezwaarmakers, in de politiek lijken wel 
stemmen op te gaan om sommigen, 
“kleine spaarders”, tegemoet te komen. 
Maar wie precies “kleine spaarders” zijn, 
is nog onduidelijk. En wordt dan een bij 
een bepaald bedrag aan spaarvermogen
een heel harde grens getrokken?
Zo’n keuze gaat voor veel discussie zorgen.
Tot de groep “kleine spaarders” zullen
waarschijnlijk niet de Nederbelgen 
vallen, want hun spaarvermogen wordt 
niet in Nederland belast. Een tweede 
woning in Nederland wordt daarente-
gen wèl in Box 3 belast. En de groep 
Nederbelgen met zo’n tweede woning in 
Nederland, en vooral degene die deze 
tweede woning niet verhuren, kan heel 
goed ook te maken hebben gehad met 
veel hogere belastingen in Box 3 dan dat 
zij aan inkomsten uit die tweede won-
ing hebben kunnen halen. Het kan wel 
eens lastig uit te leggen zijn dat kleine 
spaarders die hun geld op een bank-
rekening zetten wel worden gecompen-
seerd, terwijl anderen met datzelfde geld 
in een tweede woning vol belast blijven 
in Box 3. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

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 aandelen
fusie tot aangifte, Actal helpt u verder. Wij 
staan naast u: ook als uw zaak uiteindelijk
voor de rechter zal komen, zullen onze 
advocaten en fiscalisten uw zaak voor u 
verdedigen. 

Wij zijn een gespecialiseerd team met 
ruime ervaring op fiscaal gebied en in de 
advocatuur. Onze medewerkers 
beschikken allen over jaren ervaring in 
de Nederlandse en de internationale 
fiscaliteit. Praktische kennis die u kunt 
toepassen op uw persoonlijke situatie. 

Onze advocaten houden zich buiten de 
fiscale zaken (belastingrecht) ook bezig 
met de volgende rechtsgebieden: straf
recht, huurrecht, algemeen bestuursrecht 
en arbeidsrecht. Rechtsbijstand wordt 
zowel op betalende basis alsmede op 
basis van gesubsidieerde rechtsbijstand 
verleend.
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Loonbelasting per land

Hoeveel van elke zuurverdiende euro 
gaat er naar de Belastingdienst?
De Belgen staan niet alleen 
bekend om hun bier en chocola, maar 
ook om de torenhoge loonbelasting 
van vorig jaar 45,2 procent. In geen
enkele van de 38 OESO-landen 
moeten werkenden zoveel afdragen.
Het gaat hier niet alleen om inkomsten
belasting, maar ook om alle werkgevers- 
en werknemerspremies. Na België 
volgen Duitsland, Frankrijk en Italië met 
een belastingdruk van 40,9 procent.
Nederland vinden we pas terug op 
plaats 26 met een gemiddelde belast-
ing van 27,4 procent, rond het OESO-
gemiddelde van 28,8 procent.  (OESO) 
die jaarlijks dit overzicht uitbrengt:

België  45,2 procent
Duitsland  40,9 procent
Frankrijk  40,9 procent
Italië  40,9 procent
Zweden  38,5 procent
Oostenrijk 38,4 procent
Turkije  37,9 procent
Finland  37,6 procent
Portugal  37,2 procent
Slovenië  36,4 procent
Spanje  36,2 procent
Nederland 27,4 procent
Verenigde Staten 17,9 procent
Zwitserland 16,8 procent

Welingelichtekringen.nl /  HLN.be

#Nieuws
  Financieel

1 op 10 Belgische gezinnen in 
crypto

Zeker 500.000 Belgen of net geen 10 pro-
cent van de Belgische huishoudens bezit 
cryptomunten. Dat blijkt uit een studie van 
de Europese Centrale Bank. Bij een rond
vraag in zes Europese landen (België
 Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië 
en Spanje) ging de ECB na hoeveel van 
de huishoudens cryptomunten bezitten.
In België zegt net geen 10 procent 
van de gezinnen te beleggen in crypto
Dat betekent dat 500.000 Belgen 
over bitcoins of andere crypomunten 
beschikken. Al is dat aantal waarschijnlijk 
nog een onderschatting, omdat één huis
houden meerdere cryptobezitters kan 
tellen. In Nederland zijn cryptomunten 
het populairst volgens de studie. Daar 
bezit 14,5 procent van de huishoudens 
cryptomunten. 37 procent van de crypto
belegger heeft minder dan 1.000 euro 
in de digitale munt te stoppen. 29 pro-
cent heeft minder dan 5.000 euro in 
bitcoin en co gestopt. Daartegenover staat 
een groep van 6 procent die naar eigen
zeggen 30.000 euro of meer in de crypto
munten heeft gestopt. Een andere les 
van het ECB-onderzoek is dat gezinnen 
die over een hoog inkomen beschikken
vaker in crypto beleggen, maar dat 
gezinnen met een laag inkomen in 
verhouding meer van deze activa hebben 
dan gezinnen met een gemiddeld inkomen. 

Demorgen.be

Vlaams mediaanloon bedraagt 
net geen 3.000 euro bruto 

Het doorsneeloon in Vlaanderen 
bedraagt net geen 3.000 euro bruto. Dat 
blijkt uit cijfers van loonberekenaar SD 
Worx. Door de hoge inflatie is het loon 
in de eerste drie maanden meer dan 
100 euro gestegen.  Uit de cijfers van 
het HR-bedrijf blijkt dat het mediaanloon 
voor wie in Vlaanderen in de privésector 
voltijds werkt 2.985 euro bruto bedraa-
gt: de helft van de werknemers verdient 
dus meer, de helft minder. In Wallonië 
is dat gemiddeld 2.767 euro, in Brussel 
is dat 3.322 euro. Het gaat om het bruto 
maandsalaris, dus zonder eindejaarspre-
mie en vakantiegeld. Regionaal zijn er 
wel verschillen. Zo verdient een arbeider 
in Limburg het meest (doorsnee 2.805 
euro), terwijl een bediende in Brussel het 
meest verdient (doorsnee 3.911 euro).

sdworx.be
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Visma op overnamepad: 
Lyanthe & ionProjects

Visma neemt Lyanthe over en levert nu 
ook software voor automatische factuur-
verwerking. Door de overname biedt 
Visma nu naar eigen zeggen 
een ‘complete geautomatiseerde 
verwerkingsstraat’, van factuur tot 
boekhouding, voor de accountancy
sector. Door de inzet van Lyanthe kan 
een kantoor zijn administratie zodanig
automatiseren, dat 95 procent van 
de facturen zonder menselijke 
tussenkomst correct wordt verwerkt, zo 
klinkt het in een persbericht. Met het plat-
form verwerken accountantskantoren in 
België en Nederlands dagelijks meer dan 
150.000 facturen. België wordt voor Visma
een steeds belangrijkere markt. In de 
afgelopen twee jaar heeft Visma zijn 
activiteiten in België flink uitgebreid. Vooral 
door overnames van Europese cloudtech-
nologiebedrijven. Deze bedrijven blijven 
grotendeels autonoom opereren, maar kri-
jgen van Visma ondersteuning op domei-
nen als technologie, security en customer 
experience. Daarnaast ziet Visma met de 
overname van IonProjects meer kansen 
voor de markt van middelgrote en grotere 
bedrijven in België. De overname door 
Visma moet de Belgische leverancier 
meer mogelijkheden geven de activiteiten 
in Nederland verder uit te breiden. 

Techzine.nl / Datanews.be

Bunq neemt TriCount over 

Bunq wordt daardoor de een na groot-
ste neobank binnen EU. Bunq heeft de 
Belgische fintech TriCount overgenomen. 
Hiermee wordt bunq in een klap de een 
na grootste neobank in de EU, ceo Ali
Niknam kan 5,4 miljoen nieuwe gebruik-
ers bijschrijven. Daarnaast introduceert 
bunq een aantal nieuwe features voor 
zowel persoonlijke als zakelijke 
gebruikers, waaronder bunq Jackpot.
Nederlandse, Duitse en Franse 
gebruikers krijgen hiermee elke 
maand drie kansen om 10.000 euro te 
winnen door de bunq app te gebruiken.
Met de overname van TriCount 
krijgen miljoenen gebruikers nu toegang 
tot een scala aan features waarmee ze 
al hun geldzaken kunnen regelen. Ali 
Niknam, ceo en oprichter van bunq, zegt: 
,TriCount staat voor eenvoud, trans
parantie en community. Dit rijmt perfect 
met onze eigen waarden en ik ben dan 
ook erg blij dat we alle TriCount gebruikers
zoveel nieuwe manieren kunnen bieden 
om het leven makkelijk te maken.” Jon-
athan Fellon, ceo en mede-oprichter van 
TriCount, zegt: ,,We herkennen onszelf 
in de missie van bunq en zijn trots om 
er onderdeel van te mogen zijn. Ik ben 
erg enthousiast dat onze gebruikers er 
zo veel mogelijkheden bij gaan krijgen.”

Deondernemer.nl

Ensor als Art Security Token

Investeren in kunst, zeker in de grote werken
van beroemde meesters, was altijd iets 
voor de welgestelden van deze wereld; 
voor grote bedrijven of vermogende
particulieren. Tot nu. Carnaval de Binche, 
het kleurrijke schilderij van de Belgische
kunstenaar James Ensor dat 
gebaseerd is op een eeuwenoud 
gemaskerd carnavalstafereel in Wallonië, 
is het eerste werk in Europa dat aan het 
grote publiek te koop wordt aangeboden. 
Het Belgisch-Nederlandse Rubey Plat-
form ontwikkelde de methode. Voor 150 
euro kun je mede-eigenaar worden van 
een schilderij via de digitale aanschaf van 
een ‘Art Security Token’, niet te verwarren
met de meer bekende non-fungible to-
kens (NFT) of crypto-valuta als bitcoin. 
Het verschil tussen die twee is de bes-
cherming van de investeerder, zegt 
mede-oprichter van Rubey Marcell 
de Vries. Voor de tokens van Rubey 
gelden dezelfde regels als voor 
gewone aandelen. Daarbij moeten ze 
voldoen aan financiële wetgeving en zijn 
ze, tot de verkoop van het schilderij na 
tien jaar, relatief goedkoop waardevast.

Nrc.nl
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Veldeman lokt Hollanders naar 
Vlaams Limburg

De “Als merk- en beddenfabrikant 
nemen we graag een leidersrol op. We zijn 
uitermate gemotiveerd om een positieve 
impact te creëren in onze sector om zo 
mee voor onze planeet te zorgen”, begint 
Veldeman Bedding. Daarom zet het bedrijf 
in op gerichte partnerships die belangrijke 
schakels worden in het volledig productie
proces: van grondstof tot eindproduct. 
Zo hebben ze bij Veldeman Bedding 
de Nederlandse circulaire onderneming 
RetourMatras weten te overtuigen om 
zich te vestigen in Limburg. RetourMatras 
ontwikkelde een innovatieve technologie
waarbij minstens 85 procent van het 
materiaal van een afgedankte matras 
behouden blijft voor hergebruik. “Daarbij 
wordt het schuim van de matras herwerkt 
tot grondstof voor de productie van nieuwe
matrassen van een even hoogwaardige
kwaliteit”, zegt Valerie Veldeman. Het 
Nederlandse bedrijf RetourMatras, 
dat gespecialiseerd is in de recyclage 
van matrassen, gaat zich vestigen in 
Limburg, allicht in Oudsbergen. Per jaar 
zullen in de nieuwe fabriek ruim 400.000 
afgedankte matrassen gerecycleerd
worden, weet Valerie Veldeman. Valerie 
Veldeman leerde het Nederlandse 
bedrijf enkele jaren geleden kennen
en was meteen overtuigd van het 
potentieel van de techniek, ook in België

Made-in.be / wonen360.nl

Reclamebureau Dawn in 
handen van Springbok

Het overnamebedrag wordt voldaan 
in aandelen Springbok en contanten. 
Over de totale som doen beide partijen 
geen mededelingen. Door de overname 
van het Nederlandse Dawn groeit het 
Belgische Springbok met 25 mensen 
tot ongeveer 300 medewerkers. Waar 
Springbok zich vooral afficheert als een 
digitaal marketingbureau, richt Dawn zich 
in de eerste plaats op de reclamestrategie
van bedrijven. Daarbij staan begrippen 
als duurzaamheid en diversiteit centraal. 
Het bedrijf heeft klanten als Eneco, Miele 
en Triodos Bank. Het is de tweede over-
name van Springbok op de Nederlandse
markt. Eind 2020 kocht het bedrijf Adeptiv
het netwerk van digitale marketing
bedrijven van PostNL. Springbok is 
een van de grootste digitale marketing
bureaus in de Benelux en werd opgericht 
in 2014. Het bedrijf wordt gefinancierd 
door de familie Van Waeyenberge, een 
van de rijkste families van België. Sinds 
consumenten massaal te vinden zijn op 
sociale media kopen grote reclame
netwerken als Omnicon en WPP 
digitale marketingbureaus op. En 
vanuit de adviessector storten 
firma’s als Accenture, Deloitte en 
PwC zich op de reclame-industrie.

FD.nl

Nederlanders kopen yoghurt-
producent Hollebeekhoeve

Het Nederlandse zuivelbedrijf Royal 
A-ware doet opnieuw een overname in 
België. Het neemt de failliete melk- en 
yoghurtproducent Hollebeekhoeve over. 
Het bedrijf was al een tijd verlieslatend. 
In 2020 boekte het 1,8 miljoen euro 
verlies op 12,2 miljoen euro omzet. Het 
gros van zijn producten - brikken melk 
en potjes yoghurt - verkocht het bedrijf 
in zelfstandige Delhaize-supermarkten, 
AVEVE-winkels en Makro-supermarkten.
Als alles goed gaat, pikt het bedrijf 
binnenkort de draad weer op. Na het 
faillissement duikt een overnemer op. Het 
Nederlandse zuivelbedrijf Royal A-ware 
biedt de 25 voormalige werknemers een 
job aan.A-ware schroeft zijn aanwezig-
heid in België fors op. Al jaren produceert 
het room in een fabriek in Merchtem. 
Vorig jaar namen de Nederlanders een 
melkpoeder- en boterfabriek over in 
Aalter. Destijds zei operationeel directeur 
Robert van Ballegooijen dat het bedrijf 
nog verder wil groeien in België. ‘We over-
wegen nieuwe Belgische overnames en 
we sluiten niet uit dat we een kaasmakerij 
bouwen.’A-ware is een bedreiging voor 
de gevestigde zuivelverwerkers. Milcobel, 
Inex, Laiterie des Ardennen en Danone 
behoren tot de grootste van België. 

Tijd.be
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Handelsmissie in Handelsbeurs

In de Antwerpse Handelsbeurs – de oud-
ste handelsbeurs van Europa - vond een 
Belgisch-Nederlandse handelsmissie
plaats over duurzame infrabouw en 
circulaire bouw. Zo’n 80 bedrijven en 
organisaties uit Nederland zijn afgezakt 
om te kijken wat de uitdagingen zijn en 
waar samenwerkingen precies kunnen 
gebeuren. Nederland en België delen de 
wens om tegen 2050 volledig circulair te zijn.
De handelsmissie staat onder leiding 
van minister voor Buitenlandse Handel 
Liesje Schreinemacher en minister van 
Milieu Vivianne Heijnen. Voor België was 
minister Zuhal Demir (N-VA) aanwezig. 
“Europa heeft zware targets op-
gesteld”, klinkt het. “Alleen kunnen
we het niet. België en Nederland zijn 
al 400 jaar koploper bij economische 
innovaties in Europa. Een gezonde 
rivaliteit houdt ons scherp.” Om het 
belang van gezamenlijk optreden te 
onderschrijven, is ook een Memorandum
of Understanding getekend voor het 
Europese Interreg Vlaanderen-Nederland 
project BOUW-MIJN. Dat project moet 
de circulaire transitie in de bouwsector 
in Vlaanderen en Nederland versnellen.
Denk daarbij aan ‘biobased’ materialen
in wegen, bruggen en gebouwen.

Pzc.nl

Woningprijzen Nederland in 
tien jaar verdubbeld

Het gaat hard op de Nederlandse woning
markt. In 2013 was er nog een huizen-
crisis, de prijzen stonden toen op een 
dieptepunt. Maar sindsdien steeg de 
prijs van een gemiddelde woning bij onze 
noorderburen met ruim 90 procent, zo 
berekende het Nederlandse pers
agentschap ANP op basis van gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
In regio’s rond Haarlem, Amsterdam, 
de provincie Flevoland en Den Haag 
verdubbelde de gemiddelde huisprijs. 
En het aantal regio’s waar de prijzen 
verdubbelden, neemt ook alsmaar toe. 
In dezelfde periode vorig jaar was dat 
nog nergens het geval, nu al in zeven 
van de veertig regio’s waarin het CBS 
Nederland onderverdeelt, aldus het 
ANP. Haarlem is koploper: de huizen-
prijzen stegen er met ruim 130 procent 
tegenover het dieptepunt van de crisis. 
In Zeeuws-Vlaanderen bleef de sti-
jging dan weer het meest beperkt, al 
ging het ook hier om zo’n 60 procent.

Nieuwsblad.be / Belga

Veertig jaar Vlaams cultuurhuis
‘De Brakke Grond’

Feest in Amsterdam! Veertig jaar 
geleden opende in de Nederlandse stad 
het Vlaams cultuurhuis ‘De Brakke Grond’. 
Het huis evolueerde van een overheids
instelling tot een hedendaagse kunsten
organisatie. Al vier decennia brengt ‘De 
Brakke Grond’ Vlaamse kunstenaars en 
Nederlandse kunstliefhebbers samen.
Op 23 mei 1981 opende Minister Rika 
De Backer (CVP) officieel het cultuur
centrum. ‘De Brakke Grond’ is gevestigd 
aan Nes 45, een buurt met veel theaters. 
De naam van het huis verwijst ook naar het 
drassige gebied dat zich oorspronkelijk
op die plek bevond. De oprichting 
verliep niet zonder slag of stoot. Het 
initiatief van de Vlaamse overheid viel 
niet bij iedereen in goede aarde. Een 
pand in Amsterdam is namelijk duur.
‘De Brakke Grond’ heeft een unieke positie
in het cultuurlandschap. De centrale missie
is het promoten van de Vlaamse cultuur 
in Nederland. Het cultuurhuis is op die 
manier een springplank voor Vlaamse
artiesten in Nederland. Daarnaast 
ontstaan er ook heel wat Vlaams-
Nederlandse samenwerkingen. Evelyne 
Coussens schreef in samenwerking met 
de lage landen een reflectie op het veertig
jarig bestaan van ‘De Brakke Grond’. 

Radio1.be
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Brussels is de eerste uitgave binnen de 
nieuwe exclusieve “European Capitals” Collectie
van het bekende merk Retro1951. Na Brussels
zal Amsterdam volgen. Er worden slechts 500
exemplaren in een beperkte oplage gemaakt
van deze balpen. Natuurlijk wordt de pen geleverd
in een mooie bijpassende design koker waar
Retro1951 al jaren bekend voor is.

Retro1951 We make ‘em like they used to!™.
Retro 1951 bestaat sinds 1990 en heeft een focus op 
unieke geschenksets van fine writing schrijfinstrumenten.
Een pen is niet zomaar een pen maar opent een wereld 
van mogelijkheden en vertelt veel over wie je bent. 
Een pen moet daarom een perfect cadeau zijn waar 
je jarenlang schrijfplezier aan beleeft. Retro brengt de 
hedendaagse kleuren en designs samen met de kwaliteit 
van vroeger de  zogenaamde vintage yesteryear. Veelal in 
een typisch klassieke Americana of American Dream stijl. 

www.retro1951.com

Studio Caro
Voor het ontwerp werd Caroline Vermeir (1989), eveneens 
bekend via haar Studio Caro benaderd. Caro is een visual 
artist en 3D illustrator uit Antwerpen. Haar opdrachtgevers 
zijn divers zoals VRT en VTM maar ook in De Morgen vind 
je wekelijks door haar geillustreerde portretten terug. 

www.studiocaro.be 

Exclusief & Limited 
Retro1951 Collectie

Speciaal voor lezers van het NederBelgischMagazine
We hebben een beperkt aantal in deze unieke gelimiteerde
oplage beschikbaar gesteld gekregen voor onze lezers. De prijs 
is 69 euro. Heeft u interesse? Stuur dan snel een mailtje naar 
nederbelgmagazine@gmail.com. Vermeld uw naam, adres en 
contactgegevens.

Deze unieke exclusieve European Capitals Collectie is ook
beperkt beschikbaar via uw vertrouwde verdeleren
schrijfwaren speciaal zaak.
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LensOnline vindt Nederlands 
groeigeld 

De Belgische lenzenretailer LensOn-
line komt in Nederlandse handen: met 
een investering van Quadrum Capital 
moet de groep verder kunnen groeien. 
De Oost-Vlamingen kijken begerig naar 
de enorme Italiaanse markt. Precieze 
gegevens over het bedrag dat met de over-
name gemoeid is, of hoeveel aandelen
Quadrum juist in handen krijgt, worden 
niet bekendgemaakt. De Tijd wist echter 
wel te achterhalen dat Quadrum meer-
derheidsaandeelhouder wordt en dat vier 
huidige aandeelhouders worden
uitgekocht. Een  focus op de 
Nederlandse en Italiaanse markten moet 
een verviervoudiging van de omzet 
mogelijk maken tegen 2029. Ook in 
Zwitserland zijn er plannen om sterk te 
groeien, in België is er minder ruimte: 
de lenzenwebshop is op zijn thuismarkt 
nu al goed voor 15% marktaandeel. De 
Italiaanse markt, jaarlijks goed voor 
een half miljard euro, is een ander 
interessant doel – zeker vergeleken met 
de amper tachtig miljoen die de Belgische
markt vertegenwoordigt. De retailer uit 
Kruibeke bij Antwerpen ziet zijn omni
channel aanpak als de basis van zijn 
succes.  

Tijd.be / Retaildetail.be
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Waterstoftanken langs A12

Met één kilo kom je minstens 100 kilometer
ver. DATS 24, de energie- en brandstoffen
leverancier van Colruyt, opende een 
publiek waterstofstation langs de A12 in 
Wilrijk. Later volgen er nog H2-stations
in andere provincies. De opening van 
het waterstofstation liep vertraging op. 
“Het was een lange weg. Een echt 
regelgevend kader voor de uitbouw van 
H2-stations is er niet. Terwijl we met 
DATS 24 toch een voortrekkersrol willen
spelen qua duurzame alternatieven”, 
zegt woordvoerder Jonas Cautaerts. Je 
betaalt per kilo waterstof 9,9 euro. Met 
een kilo kom je gemiddeld 100 tot 130 
kilometer ver. “In de toekomst zou die 
prijs moeten dalen dankzij schaalgrootte 
en import”, denkt Cautaerts. Volgens 
Adwin Martens, directeur WaterstofNet
wordt het uitrollen van een hele keten 
H2-stations de grote uitdaging.  “Alleen 
Toyota en Hyundai maken nu auto’s 
op waterstof. Maar groene energie als 
waterstof zal een bepalende rol spelen 
om iedereen mee te krijgen richting nul
uitstoot. Daarom zorgden we ervoor 
dat dit station in Wilrijk mee binnen het 
programma Waterstofregio 2.0 van 
Interreg Vlaanderen-Nederland werd 
gefinancierd.” Op relatief korte termijn
zullen ook H2-vuilniswagens van Stad 
Antwerpen in Wilrijk kunnen tanken. 

PZC.nl

Nederland het digi-vaardigst,
België gemiddeld 

Nergens in Europa zijn relatief meer
inwoners bedreven in het gebruik van in-
ternet, computers en software dan in Ned-
erland en Finland. Beide landen voeren
de ranglijst aan van digitale vaardig
heden. België scoort gemiddeld. Dit blijkt 
uit onderzoek door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) en Eurostat. In 
Nederland beschikt 52 procent van de 
16- tot 75-jarigen over bovengemiddelde
digitale vaardigheden en nog eens 27 
procent heeft de basisvaardigheden 
onder de knie. Bij elkaar kan dus 79 
procent goed overweg met internet, 
computers en software. De EU wil dat in 
2025 tachtig procent van de EU-bevolking 
ten minste de digitale basisvaardigheden 
heeft. Er bestaan in de Europese Unie 
grote verschillen in digitale vaardigheid. 
Waar 79 procent van de Nederlandse 
en Finse bevolking digitaal vaardig is, 
blijven de de Belgen steken op slechts 
54 procent. Dat is één procentpunt boven 
het Europees gemiddelde van 53 procent
28 procent bezit de digitale basisvaardig
heden en nog eens 26 procent is 
bovengemiddeld vaardig met digitale 
activiteiten. De Duitse bevolking scoort
49 procent en de hekkensluiter is 
Roemenië. Daar is een magere 28 procent 
digitaal vaardig, aldus de onderzoekers.

Computable.nl
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#Globetrotter

Holland Island, Chesapeake Bay, in Holland Strait, ten zuidoosten van Washington DC is een verzonken eiland uit 1850
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Nederlandse 
Pensioenen
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Is uw bankier met u het gesprek ook al aangegaan over de nieuwe taxonomie, 
SFDR, ESG, SRI, MiFID, impact, maatschappelijk verantwoord beleggen,... Vanuit 
Europese regelgeving is hij of zij verplicht om dit gesprek met u te voeren. Dat 
gesprek gebeurt op basis van een aantal (standaard)vragen. Bijvoorbeeld of u 
wenst dat de bank/verzekeraar/tussenpersoon u taxonomie-beleggingen aan-
biedt, eventueel volgens een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen in econo-
mische activiteiten die door de Europese Commissie als ‘groen’ en ‘duurzaam’ 
worden beschouwd.
Europa heeft gewerkt aan een 
classificatiesysteem,  van wat 
duurzame of groene activiteiten zijn. 
Concreet gaat het om producten 
of diensten die bijdragen aan het 
behalen van minstens één van de 
Europese doelen en tegelijk
andere doelen niet 
verderaf brengen. Dit classificatie
systeem is er niet zomaar en 
eenvoudig gekomen. En zorgt 
nog steeds voor de nodige
discussie. Want is bijvoorbeeld 
kernenergie nu wel of niet een 
duurzame en groene energie 
oplossing? De komende jaren 
zal de taxonomie nog regelmatig 
wijzigen zeker ook als pas echt 
duidelijk wordt hoe en wat bedrijven 
vanaf volgend jaar allemaal gaan 
rapporteren bijvoorbeeld over hun 
omzet en hoeveel van die omzet 
maar ook investeringen in lijn liggen 
met de vooropgestelde taxonomie. 

Uw advsieur zal de behoefte moeten
bepalen als je beleggersprofiel 
wordt opgemaakt of vernieuwd
als onderdeel van de andere 
Europese MiFID II regels. MiFID 
verplicht financiële spelers al langer 
om een beeld te schetsen van 
onder meer je kennis en ervaring

je doelen als belegger en je 
risicoprofiel. Nu komen daar dus 
vragen over duurzaam beleggen 
bij.

Dat Europa en de beleggings 
sector niet altijd uitblinken in 
duidelijke en vlotte communicatie
weten we, maar blijkt opnieuw 
uit de geformuleerde (standaard) 
vragen (met wederom
een verwijzing naar een afkorting)

Wenst u dat de bank/verzekeraar/
tussenpersoon u zgn. duurzame 
beleggingen aanbiedt, eventueel 
volgens een bepaald minimum. 
Dit zijn beleggingen die een 
specifieke en meetbare impact 
nastreven op ecologisch of sociaal
vlak, zoals bepaald door de 
SFDR. (lees: Sustainable
Finance Disclosure Regulation). 
Zo worden bijvoorbeeld 
beleggingsfondsen gekwalificeerd
met kleur en artikel codes. 
Beleggingsfondsen worden 
opgedeeld in artikel 6- (grijs,
niet-duurzaam), artikel 8-
(lichtgroen) en artikel 9-fondsen
(donkergroen). Wie duurzaam
wil beleggen kiest geen artikel
6 maar minstens voor een

artikel 8-fonds. Voor wie 
duurzaamheid wat verder mag 
gaan, zijn er de artikel 9-fondsen. 
Maar ook op de vervolgvraag:
beleggingen in economische
activiteiten die door de 
Europese Commissie als 
‘groen’ worden beschouwd.
moet u samen met uw 
adviseur een antwoord formuleren.
En tot slot ook of de adviseur 
rekening moet houden in het aan-
bod naar u: met een mogelijke 
negatieve impact van de belegging 
op mens, milieu of maatschappij. 
De adviseur checkt met u de 
Principal Adverse Impacts 
(PAI’s) zoals koolstofuitstoot, het 
gebruik van niet-hernieuwbare
energie, waterverbruik, ont-
bossing, de genderloonkloof, 
en nog veel meer thema’s.
Het systeem zou duidelijkheid 
moeten brengen voor bedrijven 
en investeerders over wat nu 
duurzaam is en wat niet. 
Een eerste stap werd gezet. 
Het laatste  woord richting
een betere beleggings
wereld werd waarschijnlijk
nog niet geschreven.  Meer lezen 
hierover? Kijk op de website:
Duurzaambeleggen.acadmy

Taxonomie beleggen...
Doe maar 20% artikel 9!
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David Sels, de bekende florist uit
‘s Gravenwezel, de Voorkempen, wie 
kent hem niet? Maar wat nog niet 
alom en bij iedereen bekend is, is dat 
David zijn passie voor bloemen, planten
en voor zijn favoriete drankje,
Gin, heeft samengebracht in 
FlowersNGin. Wat als een uniek 
presentje in 2018 naar aanleiding van 
zijn twintigjarig bestaan begon, is nu 
serieus ‘in the picture’ gekomen want 
overladen met prijzen vanuit London.

Wie klant is bij David weet dat twee 
keer per jaar hij zijn klanten verwent 
met een lekkere premium gin. Voor 
het twintigjarig bestaan van Natuurlijk 
Bloembinders wilde David net dat stapje
extra zetten.  In  plaats van 
op zoek te gaan als liefhebber
naar die speciale premium gin 
besloot hij op zoek te gaan naar de 
juiste mix en combinatie van smaken 
en geuren om zelf een gin te maken. 
Samen met ambachtelijk stoker Thomas
Cuyvers van Sterkstokers uit Sint-
Lenaarts ging David op zoek naar  
speciale combinaties van ‘botanicals’. 
Ze lieten zich leiden door de natuur en 
de prachtige unieke geuren en smaken
kenmerkend voor elk seizoen.

Four Seasons in a bottle...
David liet zich inspireren door het 
ritme van de seizoenen en begon
met de Winter. Subtiele
smaken van kaneel, anijs, harsige 
dennen en sinaasappel typeren dit seizoen

elk jaar. Na de winter volgde de zomer  
Typisch seizoensfruit zoals limoenen, 
frambozen en perziken vormen
de ideale combinatie. Een frisse ginger ale 
is een goede basis voor een lekkere mix.

Denk je aan de herfst, dan denk je 
aan bossen, een frisse neus  tijdens 
een leuke rustgevende boswandeling.
En je denkt dan direct aan noten, 
bessen, pompoenen en bladeren. 

Tot slot kon natuurlijk de lente niet 
ontbreken om zo iets moois uit alle 
seizoenen in de gin samen te brengen.
De typische geuren zoals citroen
gras, jasmijn, lavendel en 
rozenblaadjes maar ook basilicum 
zijn de ingredienten van de meest 
florale gin in het totale gamma. 

In alle bijzondere gins die de seizoenen 
volgen werden door David en Thomas
verrassende smaken verborgen
met dank aan moeder natuur.

Flowers No Gin
Het succes bleek zo groot dat een bekend
sterrenchef in de regio hem voor een
extra uitdaging stelde. Een alcoholvrije 
gin op waterbasis. En zo gezegd, 
zo  gedaan  want met zijn bijna 
grenzeloze creativiteit en energie ging
David deze uitdaging natuurlijk
graag aan En zo ontstond de  
alcoholvrije spirit die heel toe-
passelijk de naam kreeg:
Flowers No Gin. 

FlowersNGin 
Four Seasons ...
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FlowersNGin 
Four Seasons ...

David Sels, Florist met passie voor gin

Shop the Bottle!
Bezoek FlowersNGin online op 
www.flowersngin.com. Op de website vindt
u ook diverse verfrissende recepten. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom in 
de winkel 

NATUURLIJK Bloembinders
Wijnegemsteenweg 17
2970 ‘s Gravenwezel

Wenst u een gin tasting te organiseren 
of bij te wonen, stuur David een berichtje 
via info@flowersngin.com of bel hem op
+32 3 685 63 68

FlowersNGin in de prijzen
In UK, het land bij uitstek voor Gin, 
is de London Spirits Competition het 
evenement waar iedere professional 
en gin liefhebber naar uitkijkt. Jaarlijks 
worden duizenden gedistilleerde dranken
gekeurd. David en Thomas mogen 
trots zijn op het resultaat! De Herfst en 
Zomer editie scoorden zilver met 79 
en 85%. De Lente en Winter gooiden 
nog hogere ogen met respectievelijk 91 
en 92 %. En dat betekent zelfs goud! 

Mix zelf uw zomerse BASIL SMASH

INGREDIËNTEN
10 basilicum blaadjes
1/2 citroen in stukjes
2 cl suikersiroop of 1 tl rietsuiker
2,5 cl citroensap of sap van 1/2 citroen
Tonic: Double Dutch Pomegranate & Basil
5cl FLOWERSNGIN Summer Edition

BEREIDING
Kneus alle botanicals met een muddler 
in het glas om de aroma’s vrij te maken
Vul het glas met crunched ijs en over
giet alles met FLOWERSNGIN Summer 
Edition. Top af met Double Dutch  Tonic 
Pomegranate & Basil. Afwerken met een 
blaadje basilicum en een framboosje
Roer met een rietje en geniet!

... in a bottle!
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#Design Gespot!
Bookniture.nl
Concrete Grey Edition
Furniture hidden in a book
Ook verkrijgbaar in Attractive Red, Black, Pine 
Green en Field Brown

Stooly.fr 
Totem pliable Stooly. Diverse afmetingen, hoogten en  
designs. Kleuren wit, rood, zwart, bruin

UP-paris.com
Fred, 50 cm hoog, met kussens in 
o.a. grijs en rood. Ook andere 
modellen, tafels en vazen beschikbaar
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Knokke Art Fair 2022 beloofde 
opnieuw een triomfantelijk en 
indrukwekkend vertoon van 
beeldende kunst op een unieke 
plaats die een totaalbeeld van 
verheven kwaliteit en verras-
sende diversiteit aanbiedt en dat 
dankzij de niet eerder geziene kijk 
op Vlaamse kunstverzamelingen
de markante uitstraling van 2021 
zo mogelijk nog overstijgt. . .

HIGHLIGHTS.be, een uniek schouw
spel in de beroemde Magrittezaal
Dit uitermate gevarieerde en ronduit 
ophefmakende ensemble van beeldende 
technieken en disciplines van kunstenaars 
die hoge toppen scheren en van jong talent
dat aan de drempel van de erkenning 
staat, gaat dit jaar vergezeld van een uniek 
schouwspel dat een verrassende kijk biedt 
op schitterende Vlaamse collecties die 
eerder discreet functioneren en handelen. 
Alles wijst erop dat deze editie zowel bij 
het grote publiek als bij de kenners op een 
doeltreffende belangstelling kan rekenen. 
Dit alles heeft plaats in een uniek kader, in 
een cultuurtempel die sinds zijn start in de 
jaren ’30 door toedoen van Joseph Nellens 
werd gebouwd door de bekende architect
Léon Steynen en later door Gustave 
Nellens en zijn zonen Jacques en Roger
werd uitgebouwd tot een internationaal
gewaardeerde en druk bezochte 
plaats waar zowat alle beroemdheden 
op het vlak van muziek, theater en 
performances hebben opgetreden en de 
kunstexpo’s jaarlijks een internationale

#Knokke

Courtesy Galerie Von Vertes Zürich
Clockwork Panda Drummer (Toy Painting), 1983 by Andy Warhol
Acrylic and silkscreen ink on canvas

SPECIAL
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belangstelling kenden omwille van de 
faam en de beeldende uitstraling van 
de exposanten: Pablo Picasso, Raoul 
Dufy, Salvador Dali, Bernard Buffet, Félix 
Labisse, Marc Chagall, René Magritte
Balthus, Joan Miro exposeerden er naast 
de toenmalig jongere Panamarenko
Robert Rauschenberg, Andy Warhol
Paul Delvaux… Dat Grand Casino
Knokke is de place to be voor  de Knokke 
Art Fair 2022 .De beroemde Magrittezaal
waar vorig jaar beeldhouwer Jan de 
Cock schitterde, biedt deze editie  
toonaangevende werken uit Vlaamse 
kunstverzamelingen. 

Een indrukwekkend aanbod moderne 
kunst
De spectaculaire en monumen-
tale ‘hazen’ van Barry Flanagan 
vinden een uitloper in de Londense 
Galerie Waddington Custot waar kleinere
werken van de kunstenaar worden 
getoond. De galerie presenteert werk 
van belangrijke hedendaagse en vooral 
moderne kunstenaars waaronder, 
naast Flanagan, Peter Blake, 
Jan Davenport, Bernar Venet en 
Robert Indiana en tevens iconische 
moderne Europese kunstenaars zoals 
Jean Dubuffet, Pierre Soulages, Joan 
Miro, Josef Albers en Antoni Tapiès. 

Naast de Londense galerie is ook de 
befaamde Zwitserse Galerie Von Vertes uit 
Zürich aanwezig. Zij vertegenwoordigt een 
indrukwekkend aantal moderne en ook

Art Fair 2022

hedendaagse kunstenaars waaronder 
Georg Baselitz, Paul Klee, George Condo
Tony Cragg, Lucio Fontana, Henry 
Moore, Louise Nevelson, Sigmar Polke, 
Gerhard Richter, Bernar Venet, Maurice 
de Vlaminck, Otto Piene, Serge Poliakoff 
en noem maar op. Online presenteerde 
de galerie recentelijk ‘Poetic Transforma-
tions’ van Borcow en ‘Americans in Paris’
Zij neemt uiteraard deel aan de grote 
kunstbeurzen zoals Tefaf, Art Cologne
Brafa, Masterpiece, La Biennale de 
Paris en… Knokke Art Fair 2022. 

Tal van internationaal bekende 
galeries in hedendaagse kunst
In de afdeling hedendaagse kunst, die 
minstens even indrukwekkend oogt, 
is onder meer de Parijse Galerie Dix9 
op de voorgrond geplaatst. Hélène 
Lacharmoise wil kunstwerken en 
kunstenaars van vandaag vanuit
de gehele wereld promoten en 
tonen en toetst Franse kunstenaars 
aan andere die in Frankrijk en alhier 
nog niet zo bekend zijn. Zij toont hier 
tengere en welsprekende bloemstukken
van Niyaz Najafov. Zij wordt op KNAF 
2022 vergezeld door tal van andere inter
nationaal bekende galeries, wat van 
deze afdeling een uitermate verscheiden
ensemble maakt zoals een kleurige 
wandeling in een wonderbaarlijke tuin. 
Zo is er de Italiaanse galerie Deodato Art 
die een filiaal in Brussel heeft en waar-
van de eigenaar aanvankelijk verzame-
laar was, zoals wel meer voorvalt. Naast 
modern werk presenteert de galerie 
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uitgesproken hedendaagse kunstenaars
die furore maken zoals Banksy, Jeff 
Koons, Damien Hirst, Kaws, Jean-Michel
Basquiat; Keith Haring en Takashi 
Murakami. Alweer een fenomeen met 
namen die helder klinken en doen dromen. 

De Nederlandse galerie Art Chemistry 
staat vooral bekend voor haar belang-
stelling voor Zuid-Afrikaanse kunst.

De Knokse Gate Gallery is gespeciali-
seerd in ‘Post War & Contemporary Art’ 
en refereert aan Gloria Gallery die eerder
aan KNAF deelnam. Zij toont werk van 
Robert Combas en Aboudia. Gallery 
Ysebaert, die vorig jaar de door velen 
bewonderde Nicolas Lavarenne voor 
Sculpture Link leverde, is ook weer van 
de partij met, naast Lavarenne, Ronald
Westerhuis met zijn landschaps
kunst en zijn abstracte sculpturen. 

Verrassende Aziatische kunst wordt 
gepresenteerd door de Duitse
Red Zone Arts Gallery terwijl
de Nederlandse Atelier Art Society 
kunstenaars promoot die zij in de nieuwe
Art Style Future Art onderbrengt. 

Net zoals vorig jaar, presenteert Good-
win Gallery aantrekkelijk werk van 
Volker Kühn die verbaast en doet glim-
lachen. Galerie K tenslotte refereert 
aan Galerie Kaschenbach die zich in 
1950 in Trier vestigde. Kleinzoon Daniel 
Marx toont werk van Axel Grieger, Tony 
Cragg, Lorenzo Quinn en Günter Uecker.
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Design wordt niet uit het oog 
verloren
Traditiegetrouw wordt design niet uit het 
oog verloren. Een verrassende afdeling 
met vele tientallen bijzondere stukken 
van grote designnamen zoals Gae-
tano Pesce, Eileen Gray, Gae Aulenti 
en Pierre Paulin. De merken De Sede, 
B & B Italia, Cassina, Artemide, Vitra zijn 
zo dankzij de steun van Pot & Berden 
aanwezig. Er is ook werk van 2 Belgische 
designers: Olivier De Schrijver en Christl 
Dekimpe en van de buitenlandse designer
Hom Le Xuan. On stage zorgt voor tal 
van verrassingen en aha-erlebnissen.
Een belangrijke afdeling van Knokke 
Art Fair is deze die de benaming On 
Stage heeft gekregen en die voor tal van 
verrassingen en aha-erlebnissen zal 
zorgen. Jonge kunstenaars worden er 
letterlijk op het podium geplaatst. Het 
wordt inderdaad een ensemble van ont-
dekkingen en momenten van erkenning 
en waardering en een voedingsbodem 
voor later.On Stage telt dertien namen 
van kunstenaars die voldoende talentvol 
zijn om, via een schouderklopje, de weg 
naar de bekendheid en de waardering te 
kunnen en zullen inslaan. De diversiteit is 
opnieuw groot en ook de originaliteit en 
een frisse wind van gedurfde poging tot 
vernieuwing vallen op. Wij denken hierbij
aan de krachtige en bijwijlen harde 
schilderijen en het ruimtelijke werk van 
Els Thienpondt, alias Tex, aan het wel-
sprekende koloriet van Ursula Schregel, 
aan de knap gestructureerde schilderijen 
van Frank Proot, aan de poëtische en
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en gevoelige abstractie en de sugges-
tieve figuratie van Ghislaine Bosteels, aan 
de sierlijke en vormelijk vaak gedurfde
sculpturen van mensen en dieren van Jos 
Dirix, aan de klassiek en esthetisch ogende
sculpturen die vrouwen en meisjes ietwat 
idyllisch uitbeelden van Halil Faïk, aan 
de maskers van Sarah Van der Borght 
en de vaak door de natuur geïnspireerde 
keramieken van Brigitte Rotsaert. 

We hadden het al even over de 
superieure verrassing die deze Knokke 
Art Fair2022 kenmerkt en een ongewoon 
karakter verleent, namelijk een adem
benemende kijk op werk uit tien 
West-Vlaamse kunstverzamelingen
telkens een enkel iconisch en 
zorgvuldig uitgekozen kunstwerk 
waarvan enkele trouwens, al dan niet 
bewust, verwijzen naar wat in de 
huidige Biënnale van Venetië getoond 
wordt en bewonderd en gebundeld in 
de welsprekende titel HIGHLIGHTS.be. 

Ook volgend jaar opnieuw afspraak
op de Knokke Art Fair? Wat ons betreft 
zeker!

Knokke Art Fair 2022
triomf  van  kwaliteit 
en verscheidenheid
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Luo Li Rong, Rébellion
www.artcenterhorus.com


