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Wat een (na)zomer!? Voor veel mensen stond de tijd even stil, tijd 
om te herbronnen, tijd om erop uit te gaan, tijd om nieuwe energie op 
te doen, tijd om te rusten, tijd om nieuwe horizonten te gaan 
verkennen, tijd voor elkaar... En voor je het weet zijn we nu al 
weer in die tijd van het jaar dat we tijd maken voor elkaar!

We kunnen de pessimistische realisten helaas niet helemaal 
ongelijk geven. Droogte en hitte in de natuur werden opgevolgd 
door  verhitte en blijvende onrust in (Oost) Europa. En de gevolgen 
zijn  ook voor iedereen echt voelbaar in de portemonee met inflatie 
die de pan uitrijst, energieprijsstijgingen die niet te stoppen  lijken  
als gevolg van giga hoge gasprijzen en sombere vooruitzichten...  
Landbouwperikelen, lege schappen in supermarkten, stakingen, 
we hopen op geen nieuwe Covid golf deze winter. En regeringen 
hebben zichtbaar moeite met de situaties de kop in te drukken 
met onduidelijke communicatie met wederom onrust en heel 
veel onzekerheid tot gevolg.

Nu is het heel eenvoudig om, net zoals veel nieuws en media 
doen, om maar gewoon mee te gaan in deze negatieve spiraal. 
Het is veel moeilijker om als optimistische realist met positieve
energie in het leven te staan en jezelf zo te wapenen tegen al dit 
negatieve nieuws om ons heen.

We proberen het alleszins en dragen ons steentje
bij met deze nieuwe editie van het magazine. 
Over positieve energie gesproken, lees zeker het 
interview met Richard Maddocks. Dat er toch nog steeds heel 
mooie innovatieve initiatieven mogelijk zijn, ook in deze tijd, 
bewijzen zowel Luuk van der Rijt maar ook het team achter 
Rubey en KMSKA ieder op hun eigen gebied! Ook in deze  
editie staan we behalve bij fiscale actualiteiten stil bij de  
financiële markten en beleggingen. Inmiddels ook een vast item 
in uw magazine!

Ik wens u veel leesplezier! 
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Aan deze editie werkten mee:
Robert van Beek, Ivo Beumer, Maurice de Clercq,
Sandra Gasten, Paul Geraedts, Guido Kruithof, Anne-Marie
van Leggelo- van den Berkmortel en Thomas Vermeulen.

Het NederBelgischMagazine verschijnt al meer dan 
25 jaar met artikelen van nut voor in België wonende 
of met plannen om te emigreren Nederlanders en hun 
adviseurs. 
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#Rubey, een 
passieproject
Rubey is het passieproject van Gwenn Nevelsteen en Christophe Ghewy 
van Untitled Workers Club en Maarten Van Doorslaer en Marcell De 
Vries van 2140 Consulting. Peter Hinssen op zijn beurt was zo onder 
de indruk van het initiatief dat hij met veel plezier meteen mee aansloot. 
Met Rubey willen de initiatiefnemers investeringen in topkunst 
toegankelijk maken voor iedereen en erfgoed toegankelijk houden. Twee  
maatschappelijk relevante doelen. En wat blijkt een NederBelgische
samenwerking tussen de initiatiefnemers... 

door te verkopen. Het KMSKA 
zet deze innoverende manier van 
investeren echter in om kunst te 
democratiseren. Niet enkel door het 
instapbedrag voor de Art Security
Tokens bewust laag te houden en 
zo iedereen de kans te geven te 
investeren in een kunstwerk van 
museale kwaliteit. Maar ook door 
het werk van Ensor na de offering 
in het museum tentoon te stellen 
en zo voor alle bezoekers toegan-
kelijk te houden.  Dit betekent dat 
het werk virtueel wordt opgedeeld 
in een groot aantal gelijke delen. 
Die virtuele delen of “Art Security
Tokens” houden financiële rechten
in op het kunstwerk, dat als 
onderpand dient. Deze Art 
Security Tokens worden te koop 
aangeboden waardoor geïnteress-
eerden in een deel van het werk 
kunnen investeren vanaf €150. 

Omdat Art Security Tokens zo 
nieuw zijn, verwarren veel mensen 
ze met Bitcoins of NFT’s (Non-
Fungible Tokens of niet- inwisselbare
onvervangbare digitale eigendoms

certificaten). Art Security Tokens
opereren echter in een geregulari-
seerde markt en dat is een wezen-
lijk verschil. De uitgifte van Art Se-
curity Tokens is m.a.w. gebonden 
aan de financiële wetgeving. 
Investeerders in Art Security
Tokens genieten dezelfde 
wettelijke bescherming als 
investeerders in bijvoorbeeld 
aandelen, obligaties of andere 
effecten. Bitcoins of NFT’s kennen 
nog geen duidelijk wettelijk kader.
Art Security Tokens vertegen-
woordigen bovendien een waarde 
in een fysiek bestaand product, 
in dit geval Carnaval de Binche, 
een uniek, niet-kopieerbaar 
schilderij van museale kwaliteit.
Omdat Art Security Tokens zo 
het beste van twee werelden 
combineren, betekenen ze een 
ware revolutie voor investeerders.

Passie & Impact
Peter Hinssen: “Minstens even 
belangrijk is het sociale element. 
Investeren in Art Security Tokens 
is een echte impactinvestering.”

Het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen 
(KMSKA) stapte als eerste museum
in Europa in de innovatieve 
financieringswijze van Rubey om 
zijn collectie te vergroten. Via een 
zogenoemde Art Security Token
Offering kun je een virtueel aandeel 
kopen in een topwerk. Kunstlief-
hebbers en het grote publiek 
kunnen zo “mede-eigenaar” worden 
van Carnaval de Binche van James 
Ensor. Tegelijkertijd versterkt het 
museum zijn collectie én biedt het je 
de kans om in kunst te investeren. 
Het betreffende werk kan nu sinds 
de heropening van het KMSKA
op 24 september 2022 
tentoongesteld worden waardoor 
iedere bezoeker ervan kan genieten. 

Tokeniseren & democratiseren
Het investeren in kunst is niet 
nieuw. Het biedt vooral welgestelde 
personen de mogelijkheid om een 
kunstwerk van museale kwaliteit 
aan te kopen. De werken verdwijnen
nadien veelal in een kluis
om in de toekomst - met  winst

Vlnr: Maarten Van Doorslaer, Gwen Nevelsteen & Marcell de Vries van RUBEY. 
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Met Art Security Tokens komt Rubey 
tegemoet aan de wensen van een nieuwe
generatie kunstinvesteerders. Zij hechten
meer belang aan sociale impact van 
hun beleggingen. Meer dan ooit wordt 
er gekeken naar de boodschap van 
de kunstenaar, de positieve rol die 
kunst speelt in de maatschappij en 
hoe zij daartoe kunnen bijdragen. 
Meer dan ooit spelen musea een belang-
rijke rol in onze maatschappij. Ze zijn 
een ontmoetingsplaats voor mensen en 
culturen, verleden en heden, educatie, 
wetenschap en kunst. Met Art Security 
Tokens creëer je naast een meerwaarde 
voor jezelf ook maatschappelijke impact. 
Je houdt kunst toegankelijk en onderste-
unt de werking van musea.

Samenwerking tussen experts
Het Rubey- team wordt ondersteund
door tal van specialisten: Tokeny 
(Tokenization Technical Support 
Services), Loyens & Loeff (Legal Support
Luxembourg), Hogan Lovells
(Legal Support Belgium), Finimmo 
(Ondersteuning wettelijke verplichtingen
know your customer (KYC)), JTC 
Executive Partners (Corporate 
Administrative Services), TMF 
Group (Security Agent Services), 
AlphaFX en Olkypay (Banking 
services) en KMSKA (Art Custodian).
Toerisme Vlaanderen is de officiële 
organisatie van de Vlaamse over-
heid voor de promotie van het 
toerisme in Vlaanderen. Duurzame 
ontwikkeling staat hoog in het vaandel 
geschreven, in lijn met de filosofie dat 

Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering. “Door op deze innoverende manier te 
investeren in hun collectie, schrijven het KMSKA en het Rubey-platform geschiedenis. Ze maken 
erfgoed uit privébezit opnieuw publiek toegankelijk en zorgen ervoor dat iedereen in een topwerk 
kan investeren. Een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking.”

toerisme ten goede moet komen aan zowel de 
bezoeker, de bewoner, de ondernemer
als de ziel van de bestemming.
Eén van de speerpunten in de promotie 
van Toerisme Vlaanderen zijn de Vlaamse
Meesters: kunstenaars zoals van Eyck, 
Bruegel en Rubens, die wereldwijd
bekend staan om hun vakmanschap, creativiteit
en technische innovaties. Van deze indruk-
wekkende eregalerij vormt James Ensor het 
modernistische sluitstuk. Dat een meesterwerk 
van James Ensor op dergelijk innovatieve en 
vooral democratische manier zijn weg vindt naar 
het grootste kunstmuseum van Vlaanderen kan 
alleen maar toegejuicht worden en daarom zet 
Toerisme Vlaanderen dit in haar internationale 
promotiecampagne dan ook in de verf. Zo krijgen
kunstliefhebbers wereldwijd immers nog een 
extra reden om naar onze bestemming af te reizen 
en hier van de Vlaamse Meesters te genieten.

Hoe werkt het? Een rekenvoorbeeld
Stel dat een schilderij aanvankelijk een waarde 
heeft van 1,2 miljoen euro en opgedeeld is in 
1 miljoen Art Security Tokens, en dit om een 
bedrag van 1,41 miljoen euro aan financiële 
middelen op te halen. 1 Art Security Token, waarop
ingeschreven wordt voor 1,41 euro, vertegen-
woordigt dan bij de Art Security Token Offering een 
waarde van 1,2 euro. Het verschil van 0,21 euro 
is dan te beschouwen als de kosten die nodig zijn 
per token voor de administratieve en operationele 
ondersteuning van de Art Security Token Offering, 
en dit voor de hele looptijd van de token uitgifte.
Op de vervaldatum van de Art Security Tokens 
zal de netto realisatiewaarde van het schilderij 
(na aftrek van de realisatiekosten en belastingen)
integraal aangewend worden om de inleg
van de investeerder terug te betalen en 

om het afgesproken rendement uit te keren.

Risico’s
investeringen houden altijd risico’s in.
Investeren in Art Security Tokens houdt een 
aantal risico’s in. Alvorens te investeren in 
Art Security Tokens moet je aandachtig de 
beschrijving van de mogelijks risico’s
van deze investering lezen. De 
terugbetaling van jouw investering en de betaling
van een eventueel rendement op de vervaldatum
van de Art Security Tokens zijn volledig 
afhankelijk van de waarde van het kunstwerk op 
de vervaldatum. Investeerders lopen het risico 
om bij een ongunstige evolutie van de waarde 
van het kunstwerk, hun inleg in de Art Security
Tokens geheel of gedeeltelijk te verliezen.
De risico’s staan volledig en uitgebreid
beschreven in de terms & conditions en de 
informatienota op de website van Rubey.be waar 
je je registreert als investeerder.

Wil je meer informatie? Scan de QR code voor 
meer uitleg over wat Art Security Tokens zijn en 
informatie over www.Rubey.be inclusief duidelijke 
video’s en teksten!

#Nieuws

‘Les misérables’ komt opnieuw 
naar België”

In het najaar van 2023 brengt Studio 100 
Les misérables met een Vlaams-Ned-
erlandse cast. De musical werd hier 25 
jaar geleden voor het laatst gespeeld. De 
klassieker Les misérables, een verhaal 
van Victor Hugo over Jean Valjean die na 
19 jaar strafkamp vrijkomt en zijn leven 
wil beteren, werd in de musicalversie van 
 Claude-Michel Schönberg en Alain Boublil
razend populair. Na 25 jaar brengt Studio 
100 de hedendaagse interpretatie van 
 producent  Cameron Mackintosh opnieuw 
naar de Antwerpse Stadsschouwburg, in 
het Nederlands. Er heerste lang onzeker-
heid over wie de hoofdrollen zou verto-
lken. Het Engelse bedrijf achter Mackin-
tosh, de rechtenhouder, keek streng toe 
op de casting. Jelle Cleymans en Free 
Souffriau haakten af vanwege agenda
problemen, anderen kregen een njet. Dat 
verklaart waarom er weinig grote namen 
in de uiteindelijke cast zitten. Jonas Van 
Geel, Nordin De Moor en Ianthe Tavernier
kruipen in de huid van respectievelijk 
Monsieur  Thénardier, p olitie-inspecteur
Javert en Eponine Thénardier. Jean 
Valjean wordt gespeeld door de 
 Nederlander Milan van Weelden. De 
musical gaat op 15 oktober 2023  in
première in de Antwerpse stads-
schouwburg en reist daarna
door naar Capitole (Gent).  

Standaard.be

Loep 2021: Prijzen voor beste 
onderzoeksjournalistiek

Of de Prijzen voor beste onderzoeksjour-
nalistiek in Nederland en Vlaanderen.
Er zijn meerdere categorieën. Onderzoeks
journalist Joep Dohmen (NRC) kreeg 
een Loep voor zijn gehele oeuvre. In het 
rapport zegt de jury “het belangrijk te vinden
om juist in deze tijd waarin journalistiek 
onder vuur ligt, steun en grote waardering 
uit te spreken voor een van de top-onder-
zoeksjournalisten van Nederland”.
De jury van de Loep bestond dit jaar uit 
Kees van den Bosch (voorzitter), Ides
Debruyne, Joga Brouwers, 
Felix Voogt, Hugo van der Parre, 
Mirjam Prenger, Gie Goris, Ayfer
Erkul en Adrian Estrada.  Overige winnaars.
Controlerende onderzoeksjournalistiek
Ruben Brugnera en Marieke Brugnera:
Als het goede doel ontspoort
Opsporende onderzoeksjournalistiek
Frank Hendrickx en Tom Kreling (Volks
krant): De geheime Coronadeals
van Sywert van Lienden. 
Signalerende onderzoeksjournalistiek
Stijn Bronzwaer, Merijn Rengers en 
Joris Kooiman (NRC): De Machine
ASN Aanmoedigingsprijs Marieke Rotman
Romy van der Burgh, Esther
Chavannes, Gina Lafour en Allart van 
der Woude (Platform Investico en 
De Groene Amsterdammer): Hoe de 
christelijke anti-abortuslobby stilletjes
meer voet aan de grond krijgt

Villamedia.nl

Kerkenbeleidsplan Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil gemeentes 
die nog geen kerkenbeleidsplan heb-
ben, dwingen alsnog snel na te denken 
over de toekomst van kerken binnen hun
grenzen. Een langetermijnvisie hierover
moet in het volgende gemeentelijke 
meerjarenplan worden opgenomen. 
Ongeveer vier op de vijf Vlaamse 
gemeentes hebben al een langetermi-
jnplan voor het gebruik van kerkgebou-
wen. Met het decreet dat het Vlaamse
Parlement goedgekeurde, worden nu 
de resterende gemeentes verplicht 
hier een plan voor te ontwikkelen. Het 
volgende gemeentelijke meerjarenplan 
gaat over 2026-2031. In België zijn kerk-
gebouwen eigendom van de gemeente 
of een kerkfabriek. Een kerkfabriek 
beheert de materiële middelen en is in 
die zin vergelijkbaar met een Nederlands
parochiebestuur. Anders dan in Nederland
geeft de Belgische overheid ook 
financiële steun voor kerkgebouwen. 
Toch kan de Belgische overheid kerk
gebouwen niet zomaar een andere 
functie geven. Hiervoor zal eerst de 
bisschop de kerk aan de eredienst 
moeten onttrekken. Op dit moment telt 
Vlaanderen bijna 1800 kerkgebouwen. 
Door de ontkerkelijking worden steeds 
minder kerken voor hun oorspronkelijke
religieuze functie gebruikt.  

KN.nl
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#PrivateJet 
Luxe&Vrijheid
‘Nee, kan niet...’ is niet wat veel succesvolle ondernemers en vermogenden 
willen horen als antwoord. Onbegrensde mogelijkheden of het onmogelijke 
mogelijk maken dragen bij aan het gevoel van vrijheid. Laat dit nu ook één van de 
lijfspreuken zijn van Roderick Buijs, niet alleen de CEO maar ook piloot bij
Exxaero. Exxaero beheert als private jet company verschillende
vliegtuigen. Het (ver)kopen, onderhoud, beheren of verhuren van een 
vliegtuig, een privévlucht boeken of met een groep van personen... 
Geen uitdaging is te groot voor het team van Exxaero dat aangestuurd wordt 
door Roderick. Welkom in de wereld van business aviation en private jets. 

Roderick is 24uur per dag 
bereikbaar voor jou als klant 
indien je een privé vliegtuig
wilt boeken. London,  Parijs, 
Nice, Milaan, Frankfurt of New 
York... allemaal bestemmingen
waar je binnen no time vanaf 
Schiphol naar toe kunt vliegen.     
De missie van Exxaero vat 
Roderick samen als:  Je moet 
reizen niet als pure noodzaak 
zien, maar als een luxe ervaring
die je veilig, plezierig en 
ontspannen naar je bestemming 
brengt.” 

En nee, je hoeft geen bekende DJ, 
Formule 1-coureur of topsporter 
te zijn om snel op en neer naar
bijvoorbeeld Monaco, Ibiza of 
Marbella te vliegen. Bedrijven, 

bedrijfsleiders en anderen 
maken gebruik van het totale 
management en/of (cabin) crew van 
Exxaero. Ook indien ze zelf over 
een eigen vliegtuig beschikken.

Optimale planning betekent
een uitgekiende balans tussen
werk en privé. ‘s Nachts vliegen en 
slapen op het vliegtuig betekent
dat iemand perfect de avond

met het gezin kan doorbrengen,
de kinderen in bed kan leggen 
of gezellig samen  ontbijten. 
Geen wachtrijen maar zo efficient
mogelijk plannen en reizen, 
beantwoorden de vraag naar 
echte luxe, tijd en vrijheid.
Met aandacht voor de kleine 
dingen, die een groot verschil 
maken. Een lievelingsgerecht
of drankje, de favoriete song 
en muziek op de achter-
grond, altijd dezelfde gewenste
crew of gewoon goed zorgdragen
voor de bagage... Zelfs als 
je misschien wat vliegangst 
zou hebben, zou vliegen een 
bijzondere positieve ervaring
moeten zijn! En dit kan omdat
de crew van Exxaero speciaal
opgeleid is om  klanten te helpen.
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Private Jets vloot 
Binnen private jets worden verschillende
typen vliegtuigen onderscheiden.
De vloot van Exxaero beschikt over alles
maar met de zogenaamde heavy jets 
onderscheidt Exxaero zich van de 
concurrentie. Als specialist terzake 
vlieg je met een heavy jet gewoon 
de Atlantische oceaan over. Non-stop naar 
de VS, zelfs naar het westen zoals naar 
Los Angeles is zonder probleem mogelijk.

Het type heavy jet vliegtuig heeft niet 
alleen een slaapgedeelte maar ook een 
vergadergedeelte  als los cabine 
compartiment beschikbaar. 

Empty legs
In  plaats van leeg terug te vliegen nadat 
een passagier op zijn of haar bestem-
ming is toegekomen, kunnen andere 
passagiers, vaak met een fikse korting 
een terugvlucht in dit toestel boeken.  
Binnen de business aviation en private
jet wereld worden dit soort vluchten de 
zogenaamde Empty Legs  genoemd. 
Goed om te weten is dat bij dit terug
vliegen  ook van op andere luchthavens
passagiers terug kunnen vliegen. 

You enjoy travelling in comfort
You want complete freedom,
To go wherever you wish... 

Your own private jet?
Makes all of this possible!

#Nieuws 
  Automotive

Gemiddelde auto in België (1)

Het Europees Milieuagentschap (EMA) 
heeft gegevens verzameld van 29
Europese landen (EU, IJsland en 
Noorwegen) om de gemiddeldes qua 
vermogen, motorinhoud, gewicht, 
CO2-uitstoot, enzovoort te bepalen. 
België staat over het algemeen in het 
midden van de ranglijst. Voor andere 
landen zijn de resultaten soms verrassend.  
In België bedroeg het gemiddelde 
vermogen van nieuw ingeschreven 
auto’s in 2021 147 pk. Daarmee staan we 
op de 12e plaats, met 3 pk meer dan de
Nederlanders. De krachtigste auto’s 
zijn te vinden in Noorwegen, met 211 
pk op een sterk geëlektrificeerde markt. 
Luxemburg is het eerste niet-Scandina-
vische land aan de top van de ranglijst, 
met 168 pk. Duitsland volgt met 158 pk. In 
Italië bedroeg het gemiddelde vermogen
115 pk! In Frankrijk en Griekenland is dat 
nauwelijks meer (118 pk). Het land met 
de hoogste gemiddelde motorinhoud in 
2021 is Noorwegen, met 1.940 cc! Dat 
komt omdat deze tabel enkel rekening 
houdt met auto’s met een verbrandings
motor, al dan niet hybride, en niet met 
EV’s. In Noorwegen is de markt voor 
verbrandingsmotoren echter een niche-
markt geworden... Onze buren in Luxem-
burg bewijzen zichzelf geen dienst met 
een gemiddelde van 1.755 cc en een 3e 
plaats op de ranglijst. 

Autogids.be

Gemiddelde auto in België (2)

Duitsland staat op de 6e plaats met een 
gemiddelde van 1.696 cc. België bezet 
de 18e plek met 1.525 cc. Nederland en 
Frankrijk komen met respectievelijk 1.402 
en 1.401 cc op de 24e en 25e plaats.De 
zwaarste auto’s (leeggewicht) zijn Noors. 
Dat komt natuurlijk door de batterijen van 
EV’s. Dat gaat niet op voor Malta, dat op 
de tweede plaats staat. De Maltezen zijn 
dol op auto’s, en lijken te kiezen voor goed 
uitgeruste en massieve modellen. Het 
vermogen volgt echter niet als we kijken 
naar de verhouding vermogen-gewicht. 
Het mediterrane eiland heeft de slechtste 
verhouding, met 15,10 kg/pk. En België? 
In het midden van het peloton, op de 12e 
plaats, zoals in de andere klassementen. 
Dat brengt ons natuurlijk bij het CO2-
niveau. Kooldioxide-emissies zijn a priori 
gerelateerd aan gewicht en vermogen. 
Of toch niet, want het type motor speelt 
natuurlijk een belangrijke rol. De sterk 
geëlektrificeerde Noorse markt domineert 
uiteraard de ranglijst met veruit het laag-
ste cijfer (27,6 g/km). De Belgen staan 
13e met 117 g CO2/km. Dat is slechter 
dan de Duitsers (113,6 g/km), de Fransen 
(108,6 g/km) en – logisch aangezien zij 
ook dol zijn op EV’s – de Nederlanders 
(95,1 g/km).

Autogids.be

Nederlanders betalen de 
Belgische boetes niet

De EU heeft voor flink wat voordelen 
gezorgd. Zo hoef je bijvoorbeeld voor 
een buitenlandse reis niet meer met een 
stapeltje geeltjes naar de Postbank om 
ze te wisselen voor pesetas. Ook kun 
je gewoon voor hetzelfde tarief bellen 
in het buitenland en hoef je je paspoort 
niet meer te laten zien aan de grens.
Maar nadelen zijn er ook. Over de 
onzinnige wetten als het maximale watt-
age voor stofzuigers gaan we het maar 
niet hebben, maar wel over de buiten-
landse boetes die veel makkelijker te 
innen zijn. Da’s toch best vervelend 
als je na een vakantie thuiskomt en er 
liggen 13 buitenlandse boetes op de mat.
Maar aan de andere kant, Nederlanders
betalen die toch niet, blijkt nu.
Het AD heeft uitgezocht hoeveel pro-
cent van de buitenlanders hun boetes 
niet betalen die ze hebben gekregen 
in België. in de eerste helft van dit 
jaar werden 540.000 Belgische boet-
es naar het buitenland gestuurd 
en bijna de helft werd niet betaald.
Nederlanders qua percentage 
betalen wel het snelst, maar in ab-
solute getallen het slechtst. 66% 
betaalt namelijk gewoon, maar 34 
procent doet dat niet. Da’s 1 op de 3.
Maar dat maakt blijkbaar geen 
indruk op ons ‘Ollanders…

Autoblog.nl / AD.nl

The Private Jet Company Exxaero.com
Schiphol, Eindhoven & Weeze

Ultra Long Range Jets tot 11.000 km
Dassault Falcon 7x
PH-GWS PH-IWS PH-AJX

Heavy Jets tot 7.500 km, 14 passagiers
Dassault Falcon 900 B, C & EX
PH-STB  PH-NDK  PH-EBR

Super Midsize Jets tot 6.600 km/8 pass 
Gulfstream G280, PH-WPA

Midsize Jets tot 3.900 km/8 passagiers
Hawker 750D-CEMO & D-CETB

Light Jets tot 1.700 km/6 passagiers
Hawker Beechcraft Premier 
IA D-ITOC

Enkele weetjes & kerncijfers
- In Europa zijn er meer dan 1.400 airports
  waar je met een private jet naar toe kan
  vliegen. Voor commercial airlines zijn er
  500 beschikbaar.
- Private jets genereren USD 200+ miljard
  omzet en 1,1 mln jobs waarvan ongeveer
  375.000 in Europa.
- 8 % van alle air traffic in Europa bestaat
  uit private/business aviation.
- 85% van business travel gebeurt door 
  middle management & staff.
- Het Corporate Angel Network heeft met 
 500 carriers/private jets lege plaatsen  
  gebruikt en meer dan 60.000 patienten
       met  kanker in  afgelopen 40 jaar gevlogen.
- Jaarlijks vliegen 1.000 tot 1.500 private
  jets naar de SuperBowl in de VS..
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#CocktailPearls

Cocktails hebben de laatste jaren een duidelijke opmars doorgemaakt. 
Waar strandbars, cafe’s en brasseries niet zo lang geleden nog wegkwamen 
met gin-tonics of de oude vertrouwde baccardi-cola, heeft menig horeca-
zaak nu een cocktailshaker in dienst. Maar wat als er niet altijd geld, ruimte 
of tijd genoeg voor is? Meet Cocktail Pearls: een vernieuwend concept 
waarbij de cocktail in een parel zit, die de gebruiker zelf laat exploderen!  

             Tekst Paul Geraedts

Cocktail Pearls is een geesteskind 
van Luuk van der Rijt (24). 
Fotograaf, Food innovator, 
Micro-influencer, maar vooral 
ondernemer: het cv van Van der 
Rijt is indrukwekkend te noemen. 
Met Cocktail Pearls springt hij 
in een markt die hem door zijn 
studie Food Innovation aan de 
Has in Den Bosch niet vreemd 
is. Bovendien is de cocktail terug 
van -overigens nooit helemaal- 
weggeweest, en springen cocktail
bars als paddestoelen uit de 
grond.

Geen cocktailshaker nodig
Waar veel van die cocktailbars 
mee zitten, is dat een cocktail niet 
zomaar een drankje is. Om een 

cocktail genoemd te worden, moet 
het drankje bestaan uit minimaal
drie ingrediënten, waardoor de 
Bacardi-cola’s en Gin-tonics 
vaak onder de noemer ‘mix-
dranken’ geschaard worden. 
De meeste cocktailrecepten
bestaan uit meer dan 3 
ingrediënten, inclusief specifieke
bereidingswijzen. Daarvoor heb 
je een kundige cocktailshaker
nodig, die bovendien nog een 
beetje snel een drankje kan 
bereiden. In tijden van extreme 
personeelskrapte in de horeca 
is dat een aardig wensenlijstje.
In dat gat springt Cocktail Pearls, 
vertelt Van der Rijt. “Met Cocktail 
Pearls bied je een cocktailervaring 
aan, die voor het personeel weinig

tijd kost maar voor de horecagast 
nauwelijks onderdoet voor een 
‘echte’ cocktail. Daarnaast prikt 
de klant de parel zelf lek, waarna
de smaken van de cocktail zich 
vermengen met de alcohol in het 
glas. Dat zorgt voor een extra
belevenis, die bovendien 
versterkt wordt door de glitters 
in het glas. Een unieke ervaring 
dus, die verder gaat dan even 
snel een drankje bestellen.” 

Hoe werkt het?
Cocktail Pearls werd begin 2020 
gelanceerd als een afstudeer
project van Van der Rijt. De 
buitenkant van parels is gemaakt 
van een speciaal soort zeewier, 
het precieze recept is geheim.
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Van der Rijt: “De parels worden 
geleverd in een vloeistof, om te 
voorkomen dat ze tijdens transport 
breken. Het membraan (de buiten-
kant) is volledig natuurlijk en eetbaar, 
hoewel het een neutrale smaak heeft. 
Je kan het dus gewoon eten, maar 
het is geen specifiek onderdeel van 
de belevenis. Het hoeft dus niet.” 

Wanneer de Cocktail Pearl uitge-
serveerd wordt, is het alleen een 
kwestie van de parel in het glas met 
drank doen, zo vertelt Van der Rijt. 
“Vervolgens kan de gast zelf de parel
kapotbreken en deze vermengen 
met de vloeistof in het glas en de 
eetbare glitters. Zo ‘maakt’ de gast 
zijn eigen cocktail klaar. Zonder 
dat daar al te veel werk aan te pas 
hoeft te komen, bied je je gasten 
een unieke, leuke en luxe ervaring.” 

Door de efficiëntie en snelheid 
waarmee Cocktail Pearls geserveerd 
kan worden, is het ook mogelijk om 
deze op andere plekken te intro-
duceren. Van der Rijt: “Er zijn veel 
mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld 
aan vliegtuigen. Vanwege gebrek aan 
ruimte kan een goede cocktail vaak 
niet gemakkelijk gemaakt worden. 
Dat kan gemakkelijk opgelost worden 
door Cocktail Pearls aan te bieden.

Geen Mojito of Long Island Ice Tea
Cocktail Pearls is er momenteel in drie 
verschillende smaken. Maar wie denkt
een Mojito, Long Island Ice Tea of 
andere klassieke cocktail in parelvorm te 
bestellen, helaas, vertelt Van der Rijt. “Ik 
ben bewust weggebleven bij de bekende 
cocktails, omdat mensen het dan daarmee 
gaan vergelijken. Hoewel Cocktail Pearls 
qua smaak en kwaliteit heel dicht bij een 
‘echte’ cocktail komt, is het natuurlijk geen 
door een vakman geshaket drankje 
volgens een beproefd recept.”

Op het moment zijn Cocktail Pearls verkrijg
baar in drie verschillende smaken: 

Passionate Passionfruit, 
Flowery Cucumber en 
Refreshing Lime&Mint. 

De oplettende lezer kan in met name de 
laatstgenoemde smaak een kwinkslag 
naar de alombekende klassieker uit Cuba 
- de mojito - herkennen. 

Van der Rijt “Qua ingedriënten is dat 
zeker zo, maar het concept is 
volledig anders. Het zijn smaken die 
goed met elkaar samengaan en die 
mensen als verfrissend ervaren.” 

Interesse uit allerlei hoeken
Het unieke concept van Van der Rijt is 
de afgelopen maanden niet onopgemerkt
gebleven. Waar de jonge ondernemer een 
tijdje geleden nog op zoek was naar een 
productiepartner, heeft hij die inmiddels 
gevonden, vertelt hij. “Het was wat lastig
om een bedrijf te vinden dat de parels
kan maken, maar inmiddels is dat 
gelukt. Lachend: “Het precieze proces 
weet ik wel, maar dat hou ik liever geheim.” 
“Het produceren van de parels had
 nogal wat om het lijf”, vertelt Van der Rijt. 
“Het was best lastig om een producent 
te vinden die dit uberhaupt kon maken. 
Uiteindelijk moesten we daarvoor
naar Spanje. De eerste producent ging 
vervolgens failliet, de tweede bleek 
het uiteindelijk toch niet te kunnen
bij de derde was het raak, maar 
toen waren we wel weer een aantal
jaar verder. Daarom hebben we 
het dit jaar pas kunnen lanceren.”

Sinds het lanceren van Cocktail Pearls 
is ook de interesse vanuit allerlei hoeken
toegenomen. Zo ontwikkelde Van der 
Rijt een speciale parel voor de Efteling.
Dat was een succes, vertelt hij. “In 
samenwerking met Coca-Cola hebben
we onlangs daar onze cocktail
parels gelanceerd. In de eerste twee 
weken verkochten we 800 parels, 
dus dat ging heel goed. Een mooie
testcase, omdat je Efteling niet direct 
met cocktails associeert, maar ook 
omdat Coca-Cola een enorm merk 
is waar je mee samen kan werken.”.

Parels van cocktails, voor wanneer er even geen cocktail-
shaker beschikbaar is

Enthousiaste reacties
Vanuit de testcase bij de Efteling ontving 
Van der Rijt veelal enthousiaste feedback. 
“Je merkt dat gasten het soms wat spannend
vinden, maar het concept van de cocktail-
parel zelf doorprikken en mengen went al 
gauw. Wat ik ook belangrijk vind, zijn de 
reacties van het barpersoneel. Ook die 
zijn er over te spreken: zij kunnen op een 
gemakkelijke manier een luxe drankje aan-
bieden. Voor de toekomst hoop ik dat we 
wellicht voor de Efteling een custom smaak 
kunnen ontwikkelen, die echt bij dit pretpark 
past. Een Sprookjesbos of Fata Morgana-
cocktail? Ik zie het wel zitten.” 

Voor de verdere lancering van zijn concept 
zoekt Van der Rijt nog samenwerking met 
verschillende partijen in de gastronomische 
wereld. “Denk bijvoorbeeld aan een 5-sterren
hotel dat een eigen parel aan wil gaan 
bieden als roomservice op de kamers van 
klanten. Zo kun je eigenlijk alle kanten op 
met dit product, er is een hoge mate aan 
personalisatie mogelijk. Qua smaak kan 
eigenlijk bijna alles. De glitters zitten nu nog 
wel in alle cocktailparels, maar dat is puur 
een extra stukje belevenis. Die kunnen ook 
weggelaten worden.”

Over Luuk Van der Rijt
Na diverse interns gedaan te
hebben voor onder andere 
KLM en het bekende Harrods in 
London is Luc sinds 2019 founder
van Cocktail Pearls en 
co-owner van ICE STAMP.

Als free-lancer werkzaam voor 
verschillende bedrijven gericht op 
de voedingsmiddelen- en dranken
industrie o.a. op het gebied
van  recept- en conceptontwikkeling
fotografie, social media, advies
influencermarketing.

Midden-Oosten
Cocktail Pearls is inmiddels gelanceerd, een 
producent is gevonden. Nu is het tijd om op te 
schalen en de wereld te veroveren. Van der Rijt 
en zijn producent zijn er klaar voor. “Het was 
allemaal niet zo makkelijk als ik gehoopt had, 
maar we kunnen beginnen met produceren, 
en ook opschalen zal gemakkelijk gaan. De 
producent heeft genoeg capaciteit. Vanuit allerlei 
hoeken krijg ik inmiddels interesse. Zo is men ook 
in het Midden-Oosten geïnteresseerd in Cocktail 
Pearls. Hier is een grote markt voor luxe, unieke 
producten. Uiteraard kan de parel ook als Mocktail
(een cocktail zonder alcohol) geserveerd 
worden. Van een conceptueel afstudeerproject
is Cocktail Pearls zo uitgegroeid tot een 
volwaardig bedrijf. Ik ben nu vooral benieuwd 
hoe het aan gaat slaan. In ieder geval heb ik er 
de afgelopen jaren ontzettend veel van geleerd.” 

Luuk van der Rijt (24). 
Fotograaf, Food innovator, 
Micro-influencer
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#ENERGIE
Als internationaal Motivational Speaker, coach en schrijver is Richard 
Maddocks een duizendpoot met een missie. In zijn workshops, speeches
en boeken focust de geboren Brit op de verschillende soorten energie 
die in balans moeten zijn om persoonlijk en professioneel succes te 
behalen. Ook zijn meest recent verschenen boek The Energy Book 
gaat hierover. Momenteel is Maddocks bezig met een nieuw boek én 
een trainingsprogramma, waarmee hij mensen hun plezier in hun werk 
terug wil laten vinden. 
           Tekst Paul Geraedts

Richard Maddocks zijn loopbaan 
is er eentje die niet in een paar 
zinnen te omvatten is. De eerste 
25 jaar van zijn carrière verliepen 
vrij lineair. Maddocks hield zich 
bezig met het opzetten en groeien
van verscheidene IT-bedrijven 
en klom uiteindelijk tot CEO 
van het internationale IT-bedrijf 
Sopheon. Kort daarna, zo rond 
2003, was het tijd voor een 
andere weg. Samen met een com-
pagnon richtte hij Communicum
op, een bedrijf dat zich focust op 
hoe organisaties en individuen
hun volledige potentieel kunnen
bereiken. Sindsdien is Maddocks
een veelgevraagd spreker 
op allerlei evenementen, en 
bracht hij meerdere boeken uit.  

Persoonlijke zoektocht
Maddocks werd geboren in het 
Engelse Portsmouth, maar woont 
al sinds 1976 in Nederland. Hij 
kwam hier als jongeman terecht in 
een zoektocht naar avontuur. “Ik 
kreeg een functie aangeboden bij 
een softwarebedrijf en ik had de 
keuze uit twee locaties: Teheran of 
Amsterdam. Uiteindelijk gaat het 
leven om fun, toch? 

Dus koos ik voor Amsterdam. 
Niet dat ik dat in Iran niet gehad 
had, maar -laten we zeggen- een 
ander soort fun dan in Neder-
land. Uiteindelijk ben ik hier voor 
de liefde gebleven, en woon ik 
inmiddels met mijn vrouw, vier 
kinderen en kleinkinderen in  Houten

Maddocks’ inspirerende verhaal 
als motivator is eigenlijk begonnen
als een zoektocht, zo vertelt hij. 
“Voor een buitenstaander had ik 
het allemaal goed voor elkaar. 
Ik had succes, maakte mooie 
producten en werkte voor geweldige
bedrijven. Maar zo rond de eeuw
wisseling kwam ik erachter dat 
ik eigenlijk helemaal geen fun 
meer had in wat ik deed. Samen 
met een vriend heb ik toen mijn 
organisatie opgezet en ben ik me 
fulltime bezig gaan houden met 
het verbeteren van potentieel. 
Zowel bij bedrijven als individuen.” 
In het begin kwam de 
inspiratie voor zijn kersverse 
bedrijf Communicum vooral 
uit zichzelf, legt Maddocks uit.
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“Ik had zelf de ervaring van jaren-
lang werken in de corporate world. 
Jarenlang iets doen waar ik eigen-
lijk geen energie meer uithaalde. 
Met die gedachte ben ik aan de slag 
gegaan en heb ik mijn methodes 
verder ontwikkeld. Ook mijn ervaring 
vanuit de Sales-wereld kwam daarin 
van pas. Mijn lezingen en workshops 
karakteriseren zich door een focus op 
high impact learning, connectiviteit
en vooral pragmatische actie. 

Wat kan ik nu doen om mijn doelen te 
bereiken en mijn volledige potentieel 
te unlocken? Dat is waar ik mij mee 
bezig hou. Lachend: “Zelf haal ik 
daar ontzettend veel energie uit.” 

 

mentale energie het eerste wat opkomt  
Maar het gaat verder dan dat alleen. zo 
legt Maddocks uit. “Zo zijn er in totaal 
vier soorten energie: fysiek, mentaal, 
emotioneel en purpose. Deze kun je in 
een pyramidevorm opstellen, een beetje 
zoals de bekende Maslow-pyramide, met 
de fysieke energie beneden. We bouwen
onze energie namelijk op vanuit de 
bodem. Als je geen fysieke energie hebt, 
zullen de andere drie ook lastig worden. 
En als je emotioneel niet lekker in je vel zit, 
zal je purpose ook niet duidelijk zijn. Terwijl
de ‘energiepyramide’ van Maddocks 
vanuit de bodem opgebouwd wordt, 
vindt de drive, de aandrijving, vanuit
de top plaats, legt Maddocks uit. “Wanneer
je geen purpose hebt, wanneer je

geen energie krijgt van datgene dat je 
doet, ga je het lastiger vinden om de 
andere drie tot volle wasdom te brengen. 
Het gaat er vooral om dat je je energie 
haalt uit datgene dat waarde voor je 
heeft. Dat klinkt heel simpel, en eigenlijk 
is het dat ook. Maar veel mensen hebben 
de connectie met hun purpose een beetje 
verloren. Ik krijg bijvoorbeeld een enorme 
kick als ik iemand laat glimlachen, of 
wanneer ik iemand help, of wanneer ik 
iets nieuws leer. Dit zijn allemaal purpose-
momenten. Het is jammer dat in 
de Nederlandse taal dit woord niet 
adequaat kan worden vertaald, ik vind 
dat ‘doel’ niet volledig de lading dekt.”

Nieuw boek en trainingsprogramma
In zijn boek The Energy Book geeft 
Maddocks een aantal simpele
manieren om je ‘purpose’ te vinden.
Maar het werk van Maddocks is nog lang 
niet  gedaan. “Zijn boek is in 2019 
succesvol wereldwijd vanuit de UK uitge-
bracht.

En er is inmiddels ook een
Nederlandse vertaling beschikbaar.
Momenteel ben ik bezig met een 
nieuw boek en een bijbehorende
training: Turbocharge your work.
Dit programma beschrijft allerlei 
manieren om ervoor te zorgen
dat je zo effectief mogelijk
met je werk bezig bent en hoe je je 

‘Uiteindelijk begint en eindigt alles met energie’’

Het programma van Maddocks  
bestaat uit 12 sessies, waarbij 
de cliënt handvaten aangeboden 
krijgt om zijn of haar engagement
op het werk te verbeteren. In 
zekere zin verschillt dit niet zo 
van zijn voorgaande werk, zo legt 
Maddocks uit. “Uiteindelijk komt 
het neer op het vinden van de 
juiste balans binnen de ver-
schillende vormen van energie. 

Eigenlijk is dat de crux van mijn 
boodschap: alles begint en eindigt 
met energie.” 

Richard Maddocks is te boeken
als spreker, workshopleider,
conferentiemoderator of coach?
Neem contact op via zijn website  
www.richardmaddocks.com.

Wilt u Het Energy Boek bestellen?

volledig potentieel als professional vanuit 
je persoon kan bereiken. ”De inspiratie 
voor het schrijven van zijn nieuwste
boek ligt in onderzoeken en proefschrif-
ten die hem onder ogen kwamen. 
Maddocks: “Ik las ergens dat slechts 
twintig procent van mensen zich 
volledig op hun plek voelen -engaged 
in het Engels, nog zo’n woord wat lastig
naar het Nederlands te vertalen is- op 
hun werk. Kun je je voorstellen wat 
er gebeurt als jij dit hebt. Daar lijdt je 
productiviteit onder, waar ook uiteindelijk
de prestaties van het bedrijf onder 
lijden. Dus voor managers en CEO’s 
is het heel belangrijk om te luisteren 
naar hun werknemers en dit serieus te 
nemen.” Om hier voor te zorgen, geeft 
Maddocks een aantal simpele handvaten 
om die engagement te zoeken, zo vertelt 
hij. “Het gaat er eigenlijk om: wat zijn je 
motivaties, waar liggen je passies en je 
ambities en hoe vertaalt zich dat naar je 
werk? Dit moet de basis zijn, maar dat is 
het vaak niet. En ook doordat mensen 
steeds meer vanuit huis werken zie je 
dat men soms moeite heeft met motivatie 
vinden.

Ik probeer ze hierin te helpen. De 
online training is in de finale fase en komt 
nu snel uit inclusief  een nieuw boek.” 

Verschillende soorten energie
Gaandeweg ging Richard Maddocks’ 
werk steeds meer over de verschillende
soorten energie die in balans moeten 
zijn om doelen te bereiken. Sinds 2010 
ongeveer houdt hij zich hier het meest 
mee bezig. “Eigenlijk ben ik altijd al 
met energie bezig geweest. Als je jong 
bent, is het er gewoon, en hou je je er 
verder niet zo mee bezig. Maar dat is 
slechts één onderdeel ervan. Ik noem 
dat de fysieke energie. Er zijn verschil-
lende soorten energie, die allemaal in 
balans moeten zijn om het volledige 
potentieel te bereiken. Wanneer ik 
iemand vraag: ‘wat is je energie
niveau?’ Dan gaat men vaak bij zichzelf 
te raden, en dan is de fysieke en 
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Meer
#Nieuws

Nederland telt acht keer meer 
laadpalen dan België

Het moet zo eenvoudig worden als tanken”
Vlaanderen is aan een flinke inhaal-
beweging bezig, maar in Brussel en 
vooral Wallonië is die urgentie er minder. 
Met slechts 8,8 publieke laadpunten per 
100 kilometer slaat ons land een zwak 
figuur in een Europese vergelijking door 
automobielfederatie ACEA. Koploper 
Nederland telt er bijna acht keer meer. “Als 
we burgers in heel Europa willen overtuigen
het komende decennium over te stappen 
op elektrische auto’s om de CO2-doel-
stellingen te halen, dan moet het opladen
van deze auto’s net zo eenvoudig zijn 
als tanken nu is”, zegt ACEA-directeur 
Sigrid de Vries. “Mensen zouden geen kilo
meters moeten reizen om een oplader te 
vinden, en ook het laden zelf moet sneller.”
Op Frankrijk na, waar rurale dorpen
70 procent van het grondgebied in
palmen, scoren al onze buurlanden beter.”
Vandaag vind je één op de drie van 
de ruim 325.000 Europese laadpunten
op Nederlands grondgebied. En er 
kwamen ook meteen flinke fiscale stimuli
voor wie een elektrische auto kocht. 
Daarbij trok Nederland volop de kaart 
van de 100 procent elektrische auto, 
terwijl de focus in België eerst op plug-
in hybrides lag en de verschuiving 
richting full electric pas nu begint.” ”

Nieuwsblad.be

Eerste ‘Nederlander’ in de 
ruimte overleden

Lodewijk van den Berg, die als 
eerste geboren Nederlander een 
ruimtereis maakte, is overleden. De 
astronaut stierf op 90-jarige leeftijd. Dat 
maakte de internationale vereniging
voor ruimtevaarders, de Associa-
tion of Space Explorers, bekend.
Lodewijk van den Berg werd in maart 
1932 geboren in Sluiskil in Zeeuws-
Vlaanderen. Hij studeerde in Delft en 
emigreerde daarna naar de Verenigde 
Staten. In 1975 kreeg hij een Ameri-
kaans paspoort en daarmee deed hij 
afstand van zijn Nederlanderschap.
In 1985 ging Van den Berg de ruimte in, aan 
boord van de spaceshuttle Challenger.
Het ruimteveer steeg op 29 april van dat 
jaar op en landde op 6 mei. Daarmee was 
hij de eerste geboren Nederlander in de 
ruimte. Hij nam een Zeeuwse vlag mee de 
ruimte in, als eerbetoon aan zijn afkomst.
Later dat jaar ging Wubbo Ockels als eerste 
Nederlandse staatsburger de ruimte in, 
ook met de Challenger. Omdat Ockels 
officieel de geschiedenisboeken is 
ingegaan als de eerste Nederlandse
astronaut, wordt Van den Berg ook wel 
de ‘vergeten astronaut’ genoemd Het 
Lodewijk College in Terneuzen is naar Van 
den Berg vernoemd. Ook een planetoïde, 
een ruimterots tussen Mars en Jupiter, 
draagt de naam van de geboren Zeeuw..

Parool.nl / ANP

Marleen Vaesen 1e Belgische 
bestuurder FrieslandCampina

Het zuivelconcern FrieslandCampina
benoemt twee nieuwe leden in de 
raad van commissarissen. Daar-
onder voor het eerst een Belg: 
Marleen Vaesen, voormalig CEO van 
lingerieproducent Van de Velde en 
groenten- en fruitleverancier Greenyard.
Voor het eerst sinds de fusie tussen 
Friesland Foods en Campina in 2008 
treedt een Belg toe tot de raad van com-
missarissen van het zuivelbedrijf: het is 
Marleen Vaesen, die tot mei 2022 nog 
CEO was van de Belgische lingeriepro-
ducent Van de Velde. Daarvoor was ze 
CEO van Greenyard, de wereldwijde 
marktleider in verse, diepgevroren en 
bereide groenten en fruit. Ze bekleedde
managementfuncties bij Procter & 
Gamble, Sara Lee en Douwe Egberts 
en is ook bestuurder bij onder andere 
Van de Velde, Kinepolis en Arvesta.
Vaesen wordt met ingang van 13 
december benoemd voor een periode van 
vier jaar. De raad van commissarissen 
van FrieslandCampina zal dan bestaan 
uit de volgende negen leden: Sybren 
Attema (voorzitter), Nils den Besten, 
Baptiest Coopmans, Hans Hettinga, Elze 
Jellema, Angelien Kemna, Heiko Schipper
Hans Stöcker en Marleen Vaesen.

Retaildetail.nl
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VRT en NPO gaan nauwer 
samenwerken 

De VRT en de Nederlandse openbare 
omroep NPO gaan samen programma’s 
ontwikkelen, eigen programma’s uit-
wisselen, nieuwe technologie delen én 
maatschappelijke meerwaarde creëren. 
Dat is het doel van het samenwerkings
akkoord dat de twee publieke omroepen
hebben gesloten. Met het akkoord hopen 
ze klaar te zijn voor de uitdagingen 
van morgen. Wat programma’s betreft 
kondigen VRT en NPO aan dat er nieuwe 
coproducties komen. VRT en NPO gaan 
hun aanbod ook zichtbaarder maken op 
hun eigen digitale platformen VRT MAX  
en NPO Start/NPO Luister. De omroepen
hebben de ambitie om de digitale plat-
formen te verrijken door onderling pod-
casts en videoreeksen uit te wisselen. 
Ook gaan ze voor de verdere uitbouw 
van hun platformen technologie delen. 
Daarbij wordt extra aandacht besteed 
aan de bescherming van de gebruikers 
en hun privacy.  Maatschappelijke meer-
waarde creëren hopen de omroepen te 
doen door samen educatieve pakketten 
(zogenoemde Eduboxen) te ontwikkelen.
Ook worden de krachten gebundeld 
rond de bestrijding van desinformatie. 
Zo gaan ze samen werken aan tools die 
journalisten en programmamakers moet-
en helpen bij het opsporen van fake news. 

VRT.be

Twee eredoctoraten (NL) voor 
viroloog Marc Van Ranst (BE)

De Belgische viroloog Marc Van 
Ranst kan twee Nederlandse ere-
doctoraten tegemoet zien: een van 
de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 
en een van de Universiteit Leiden.
De VU noemt Van Ranst een gewaar-
deerd deskundige en duider in de media.
In coronatijd werd hij vanwege die 
publieke rol doelwit van rechtszaken en 
bedreigingen. De VU vindt het zorgelijk 
dat “zelfs” wetenschappers zich in deze 
tijd niet vrijuit kunnen uitspreken. “Met 
dit eredoctoraat willen wij de belangrijke
rol die Marc Van Ranst binnen de weten-
schapscommunicatie heeft vervuld, 
benadrukken. Evenals zijn volhardend-
heid en moed om zich als wetenschap-
per tegen coronasceptici uit te spreken”, 
zegt rector magnificus Jeroen Geurts.
De Universiteit Leiden eert Van Ranst voor 
zijn bijdragen aan de epidemiologie en de 
virologie en zijn rol als adviseur in corona
tijd van de Belgische overheid. “Daar-
naast bent u een onvermoeibaar commu-
nicator, die via televisie, radio en kranten, 
maar ook de sociale media, standvas-
tig het geluid van de ratio laat horen”, 
schrijft rector magnificus Bijl in de brief 
waarin ze hem het eredoctoraat aanbiedt.

NOS.nl

Belgische en Nederlandse 
Gouverneurs in gesprek

De 68e editie van de horecavakbeurs 
BBB Maastricht werd geopend door Emile 
Roemer, commissaris van de Koning
in Limburg en Jos Lantmeeters, 
Gouverneur Belgisch Limburg. Dionne 
Stax ging met de heren in gesprek over 
het belang van de horeca en de synergie
tussen Nederlandse en Belgische ho-
recaprofessionals. Beide gouverneurs 
spraken het belang uit om grens
overschrijdend te werken. “Wij 
Limburgers begrijpen elkaar en delen
dezelfde mentaliteit. De uitdaging
van grensoverschrijdend werken zit 
met name in de verschillen in wet- en 
regelgeving. Wij zullen elkaar actief
opzoeken en vooral bespreken hoe 
we de synergie tussen de twee 
Limburgse provincies kunnen vergroten. 
Het ‘Made in Belgium’ plein hier op de 
BBB Maastricht is daar een heel mooi 
voorbeeld van”, aldus Jos Lantmeeters.
Emile Roemer benadrukte dat hij 
zich actief zal blijven inzetten voor de 
horecaondernemers die moeilijke tijden 
hebben gekend en nog steeds kennen. 
“Het Nederlandse kabinet komt met 
steunmaatregelen voor deze onderne-
mers en ik hoop dat België hetzelfde doet. 
We moeten er samen voor zorgen dat de 
marges goed blijven en de omzet groeit.

Entreemagazine.nl
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Strijd tegen georganiseerde 
misdaad

De coalitie van Europese landen in 
strijd tegen zware en georganiseerde 
misdaad wordt versterkt. Dat hebben Bel-
gië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en 
Nederland in Amsterdam afgesproken. De 
opsporingsdiensten van de zes landen 
werken in onderzoeken veel samen, 
bijvoorbeeld dankzij het kraken van 
versleuteld berichtenverkeer van criminelen
EncroChat en Sky ECC. De samenwer
king wordt opgevoerd en verbreed, 
bijvoorbeeld in verbinding met andere 
landen zoals in Latijns Amerika. De inter-
nationale drugscriminaliteit slaapt immers 
nooit, verlegt continu smokkelroutes tussen
zeehavens in West Europa, probeert 
nieuwe witwasconstructies uit en bedreigt 
met intimidatie en geweld onze samen-
leving en democratische rechtsstaat.
Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en 
Veiligheid heeft met ministers en vertegen-
woordigers van Justitie en van Binnenlandse
zaken uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië
en Spanje een meerjarig actieplan 
afgesproken om meer als één front samen 
te werken in de strijd tegen georgani-
seerde misdaad. Ook vertegenwoordigers 
van de Europese Commissie, Europol 
en Eurojust namen aan de bespreking. 

Rijksoverheid.nl

Steeds meer Nederlandse 
vissers houden ermee op,.. 

maar niet zo in België: “We stimul-
eren hen om door te gaan”
40 van de 75 grote Nederlandse kotter
vissers van tong en schol stoppen
ermee. Dat is een gevolg van de 
hoge brandstofprijzen. Zover komt 
het voorlopig in ons land niet.
De ruimte waar mag gevist worden, 
neemt af, als gevolg van de Brexit.
Toen werden er immers afspraken 
gemaakt over een inperking van het 
gebied waar vissers mogen vissen. De 
hoge brandstofprijzen gaven veel rederi-
jen in Nederland nu het laatste zetje om 
te stoppen. “In Nederland kiezen ze daar 
bewust voor, omdat daar te veel vissers 
zijn”, zegt Sander Meyns van de Reders
centrale. “Na de Brexit werd voor elke lid-
staat een Brexitfonds opgericht. Dat geld 
wordt in Nederland gebruikt om vissers
te vergoeden als ze ermee stoppen. 
In België gebruiken wij dat geld net om 
ervoor te zorgen dat ze doorgaan. Vissers
kunnen onder meer op steun rekenen 
als ze hun vloot duurzamer maken.”
“Ik denk dat ongeveer iedere visser
vandaag verlies maakt”, is Meyns 
duidelijk. “Het wordt moeilijk om viss-
ers te overtuigen om te investeren in 
een modernere vloot. Er zal bijkomende 
steun van Vlaanderen en Europa nodig 
zijn om iedereen aan boord te houden.”

HLN.be / PZC.nl

Van koelkast tot speelgoed

Belgisch-Nederlands bedrijf recycleert 
plastic uit onze oude frigo’s tot Playmobil-
figuurtjes. Wie zijn oude koelkast naar 
een erkend inzamelpunt van Recupel 
brengt, geeft het toestel een tweede 
leven in de vorm van Playmobil-figuur
tjes. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf
Coolrec kan van één frigo 190 poppetjes 
maken en werkt zo mee aan de eerste 
duurzame reeks van de speelgoed
fabrikant. “Het is een mooi en uniek 
verhaal, je gaat het nog nergens 
anders terugvinden”, stelt Wim Pype van 
Coolrec. De Wiltopia-reeks van Play-
mobil werd onlangs bekroond met één 
van de prijzen voor “Speelgoed van het 
jaar” in de categorie duurzaamheid, en 
daar zit het Belgisch-Nederlandse bedrijf 
Coolrec voor iets tussen. Coolrec is een 
dochteronderneming van Renewi, een
recyclagebedrijf dat afval verwerkt tot 
nieuwe producten. Ze verwerken zo’n 
1,5 miljoen koelkasten op jaarbasis. 
Dat op drie locaties: in de regio Luik in 
België, in Dordrecht in Nederland, en in 
Rijsel in het noorden van Frankrijk.” Die 
oude koelkasten mag Coolrec sinds een 
jaar omzetten in Playmobil-figuurtjes.. 
Normaal gezien wordt speelgoed 
gemaakt van virgin plastics, oorspronkelijk
komt het dus uit aardolie.

VRT.be
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Vlaamse student doet langer 
over studies

Vlaamse studenten doen er langer dan
gemiddeld over om hun diploma hoger
onderwijs te halen, toont een OESO
rapport. ‘Dit kost veel geld’, waarschu-
wt pedagoog Pedro De Bruyckere
(Arteveldehogeschool). We weten al 
langer dat Vlaamse studenten lang 
over hun opleiding doen. Waarom
is dit onderzoek dan zo opvallend?
De Bruyckere: “De OESO heeft onder-
zocht hoeveel studenten die op een studie
traject van drie jaar zitten, dat traject ook 
daadwerkelijk binnen drie jaar afronden. 
Het toont dat de studietijd in vele landen, 
waaronder België, veel langer is dan 
de voorziene tijd. De Franse Gemeen-
schap scoort opvallend zwak op dat vlak, 
daar schrok ik het meeste van. Maar ook 
Vlaanderen en Nederland zitten onder het 
gemiddelde. Het is geen nieuws dat studie
verlenging een probleem is in België.
En terwijl meer dan de helft van de 
Vlaamse studenten na nog eens 
drie jaar studeren wel hun diploma 
haalt, blijft de Franse Gemeenschap 
ver onder het OESO-gemiddelde.”
Sociale achtergrond speelt hier een 
grote rol. Dat juist studenten die het 
misschien minder breed hebben, meer 
moeten betalen omdat ze er langer 
over doen, maakt het des te pijnlijker

Demorgen.be

Studio Tosti brengt prenten-
boeken met plooibare softcover

We zijn graag uniek” De Mechelse 
verkoper en producent van kinderboekjes
Studio Tosti verkoopt nu ook eigen 
boeken met een zachte cover. Het 
is daarmee uniek in Vlaanderen en 
Nederland, waar normaal alleen prenten-
boeken met een harde kaft op de markt 
komen. “Het past bij onze filosofie waarbij
we altijd op een verrassende manier 
uit de hoek willen komen”, zeggen de 
onderneemsters. Studio Tosti is een web-
shop die zich vooral richt op de verkoop 
van prentenboeken voor kinderen tot 
ongeveer 10 jaar. Daarbij ligt de focus op 
interactieve boekjes die het lezen leuk 
en waardevol maken voor de kinderen 
en de ouders. Het bedrijf wordt gerund 
door de Mechelse onderneemsters Ilse 
Hermans (30) en Flore De Ruysscher 
(28). Ze verkopen de producten van 
andere creatieve makers, maar brachten 
ook zelf al heel wat spullen op de markt.
Nu gaan ze nog een stapje verder, want 
Studio Tosti wil uitgroeien tot een echte uit-
geverij. Het eerste wapenfeit is een reeks 
prentenboeken met een zachte, plooi
bare cover. “We noemen deze boekjes
de ‘softies’”, zeggen Ilse en Flore.

GVA.be

Militaire dienstplicht?

Een herinvoering van de militaire dienst
plicht, waar de topman van het Belgische
leger voor pleit, staat in ons land niet 
op de planning. ,,Nederland heeft geen 
plannen om over te gaan tot een acti
vering van een opkomstplicht, ook niet 
vanwege de huidige geopolitieke situatie”
laat Renske Piet, woordvoerder van 
staatssecretaris Van der Maat, weten. 
Ook de militaire vakbond VBM denkt 
dat een opkomstplicht met de huidige 
(financiële) middelen niet uitvoerbaar is.
Admiraal Michel Hofman, de stafchef van 
het Belgische leger, kwam eerder met de 
opmerkelijke uitspraak dat hij er voor-
stander van is om de militaire dienstplicht 
opnieuw in te voeren. ,,Dat zou logisch 
zijn”, zegt de legerbaas in een interview 
met de Franstalige publieke omroep 
RTBF. Theo Francken, voormalig staats-
secretaris voor Asiel en Migratie in België, 
zegt dat hij dit een ‘keigoed idee’ vindt.
Door de oorlog in Oekraïne kan volgens 
de stafchef de noodzaak ontstaan om 
het grondgebied van de Navo of van Eu-
ropa te moeten verdedigen. ,,We moeten 
nadenken over de situatie. We kunnen de 
argumenten die tot de afschaffing hebben 
geleid opnieuw in overweging nemen, en 
ons dan de vraag stellen of we militaire 
dienstplicht opnieuw kunnen invoeren.”

AD.nl
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34 procent meer Belgische 
bedrijven in Nederland (2)

In de periode 2015 tot en met 2020 nam 
het aantal bedrijven onder Belgische
zeggenschap in de sector informatie 
en communicatie toe met 67 procent. 
Deze groei zat met name in de dienst
verlenende activiteiten op het gebied 
van informatietechnologie, zoals bijvoor-
beeld de ontwikkeling van software. De 
Belgische communicatie- en informatie
bedrijven hadden samen een 
toegevoegde waarde van 1,2 miljard euro. 
De Belgische multinationals zijn actiever
in de grensgebieden. Naast de regio’s 
(COROP-gebieden) met grote steden 
zoals Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, 
Utrecht en Zuidoost-Noord-Brabant, 
waren er veel vestigingen van Belgische
multinationals in grensgebieden zoals 
West-Noord-Brabant (350 vestigingen)
Zuid-Limburg (215 vestigingen), 
Midden-Noord-Brabant (125 vestigingen) 
en Zeeuws-Vlaanderen (115 vestigingen). 
Het ging hier met name over bedrijven in 
de groothandel en handelsbemiddeling, 
detailhandel en dienstverlenende activi
teiten op het gebied van informatie
technologie. Bedrijven die in handen zijn 
van verder weg gelegen landen zoals de 
Verenigde Staten, China en het Verenigd 
Koninkrijk hebben hoofdzakelijk vestigin-
gen in de grote steden in de Randstad.

CBS.nl

34 procent meer Belgische 
bedrijven in Nederland (1)

In vijf jaar tijd is het aantal Belgische 
multinationals in Nederland toegenomen 
van 1138 in 2015 naar 1528 in 2020. 
De bijdrage van bedrijven in Belgische 
handen aan de Nederlandse economie is 
in dezelfde periode bijna verdubbeld tot 
circa 4,6 miljard euro. Dat is overigens 
minder dan de bijdrage van Amerikaanse, 
Duitse en Britse bedrijven. Dat meldt 
het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Er waren in 2020 bijna 15 procent meer 
buitenlandse multinationals in Nederland 
dan in 2015. Het aantal multinationals met 
een meerderheidsbelang in Belgische 
handen nam toe met 34 procent. Absoluut 
gezien was de stijging de grootste binnen
de top-10 van herkomstlanden. Ten
opzichte van 2015 kwamen er 390 
bedrijven met een Belgisch meerder-
heidsbelang bij. De toegevoegde waarde 
van deze bedrijven is toegenomen van 2,5 
miljard euro in 2015 tot 4,6 miljard euro in 
2020. Het aantal werknemers bij Belgische
bedrijven nam in dezelfde periode toe van 
31 duizend tot 50 duizend. Toch bleven 
Belgische multinationals wat betreft werk-
gelegenheid op ruime afstand van Britse
In 2020 werkten er ruim 70 duizend 
personen meer bij Britse bedrijven.

CBS.nl

Multinationals BE in NL flink 
gestegen...

Een vrachtwagen van biermerk Jupiler 
in Den Haag. Jupiler wordt gebrouwen 
en verkocht door de brouwer AB InBev, 
een van de vele Belgische multinationals 
in Nederland. Het aantal buitenlandse
multinationals met een vestiging in 
Nederland is tussen 2015 en 
2020 aanzienlijk gestegen.
Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) telde Nederland begin
2020 ruim 37.000 buitenlandse 
bedrijven met vestigingen in meerdere 
landen, waaronder ook Nederland. 
Dat zijn er vijftien procent meer dan vijf 
jaar eerder. Vooral veel multinationals 
uit België vestigden zich in vijf jaar tijd 
bij onze noorderburen. Deze onderne-
mingen zijn vooral actief in de handel. 
Ze zijn met name gevestigd in de regio’s 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utre-
cht, Eindhoven, en in de grensstreken. 
Binnen dit onderzoek telt het CBS een 
bedrijf als multinational als de onderne-
ming het uiteindelijke zeggenschap heeft 
over (mkb-)bedrijven in twee of meer 
landen. De overheidssector is niet mee-
geteld, evenmin als de agrarische sector, 
financiële dienstverlening, onderwijs, 
zorg, cultuur, sport en recreatie.

Demorgen.be
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Interreg: 200 mln Vlaams-
Nederlandse samenwerking

De Europese Commissie heeft goedkeuring 
gegeven aan een impuls van on-
geveer 200 miljoen euro voor 
het stimuleren van Vlaams-Ned-
erlandse samenwerking tussen
bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s 
en overheden, in de periode tot 2027.
Deze steun kadert in het Interreg-pro-
gramma. Daarmee intensiveert Europa 
haar inspanningen om de interne grenzen 
binnen de unie, ook in de Vlaams-Ned-
erlandse grensstreek, te slechten.
De goedkeuring van het zesde In-
terreg Vlaanderen-Nederland pro-
gramma werd bekendgemaakt op 
‘Verleg de grens’, het ‘Go live’ event 
van Interreg Vlaanderen-Neder-
land. Ondernemers en onderzoekers
maar ook Vlaamse en Nederlandse 
scholieren maakten kennis met de real-
isaties uit vorige Interreg-programma’s, 
en de doelen voor de nieuwe program-
maperiode.Ambities liggen op vlak van 
duurzame energie, de strijd tegen de 
klimaatverandering, het aanpakken van 
grensobstakels en inclusieve projecten die 
een impact genereren voor de bewoners 
van de grensregio. Het programma vat haar 
ambities samen met ‘grensoverschrijdende 
samenwerking voor een slimmer, groener
én socialer Europa, zonder grenzen’.

Nnieuws.be

Een Vlaams Nederlandse
doorbraak in zonnecellen

Vlaamse en Nederlandse onderzoekers
zijn erin geslaagd om met perovskiet 
en silicium een zogenoemde tandem
zonnecel te maken met een rendement
van 30,1 procent. Dat is het beste 
resultaat ooit gemeten. Het ont-
werp werd eerder gepresenteerd 
tijdens de 8e Wereldconferentie over foto-
voltaïsche energieconversie (WCPEC-8). 
Het hoge rendement van de zonnecel is 
het resultaat van een combinatie van de 
nieuw opkomende perovskiet-zonnecel
technologie en de conventionele silicium
technologie. Perovskiet is de naam die 
gegeven wordt aan een materiaal dat een 
speciale kristalstructuur heeft.  Volgens 
de onderzoekers werken beide techno
logieën samen als “tandems”, die het 
beste van twee werelden combineren.
Met zulke zonnecellen kunnen
hogere rendementen worden bereikt 
dan met enkelvoudige zonnecellen,
omdat het zonnespectrum beter wordt 
benut. De hoog-transparante perovskiet
cellen die bovenop liggen, zetten 
ultraviolet en zichtbaar licht zeer 
efficiënt om in stroom en laten 93 
procent van het nabij-infraroodlicht door 
naar de onderliggende siliciumcellen. 
Die zetten dan dat licht om in elektriciteit.  

Vrt.be

Aantal moorden Nederland 
stijgt licht naar 126

Er werden vijf mensen meer gedood dan 
in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, 
het Nederlandse bureau voor de statistiek.
Vooral mannen boven de veertig jaar 
waren vaker slachtoffer (+11), jonge 
vrouwen juist minder (-6). Een derde van 
alle moorden werd gepleegd in de drie 
grootste steden Amsterdam (15), Rotter-
dam (15) en Den Haag (11). Vorig jaar was 
dat nog een kwart. Meer dan de helft van 
de vrouwen was omgebracht door hun 
(ex-)partner. Mannen worden juist vak-
er door onbekenden gedood. Kinderen
onder de 10 jaar - het waren er vorig jaar 
31 - zijn bijna allemaal door hun vader of 
moeder vermoord. Het aantal moorden is 
bekeken over de afgelopen vijf jaar sta-
biel en ligt gemiddeld op 123. Begin deze 
eeuw was dat nog bijna twee keer zoveel. 
Onderzoekers van de Universiteit Leiden 
concludeerden vorig jaar dat dit deels is te 
verklaren door afnemende ongelijkheid in 
de samenleving. Ook blijkt dat er minder 
‘ruziemoorden’ zijn. Internet is daarvoor 
mogelijk de verklaring. Mensen zoeken 
vaker vertier achter het beeldscherm, 
waardoor ze minder vaak in een geweld-
dadig conflict raken. Het aantal in het 
criminele milieu blijft wel nagenoeg gelijk: 
vaak gaat het om ruzies in de drugshan-
del, over ripdeals of om liquidaties.

HLN.be / AD.nl
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België verloor 26.000 dollar
miljonairs in 2021’

Terwijl de rijkdom van gezinnen wereld
wijd in 2021 met bijna 10 procent is toe
genomen, behoorde België tot de landen 
met de grootste achteruitgang. Ook het 
aantal dollarmiljonairs in België daalde, 
tot 589.000. Dat blijkt uit een nieuwe ver-
mogensstudie van het Zwitserse Credit 
Suisse. De wereldwijde rijkdom nam vorig 
jaar met 9,8 procent toe tot  463.600 miljard 
dollar. Dat komt overeen met 87.489 dollar
per volwassene. “Zonder wisselkoers
effecten (het rapport rekent in Ameri-
kaanse dollars) zou de wereldwijde rijk-
dom met 12,7 procent gestegen zijn, of de 
snelste jaargroei die ooit werd genoteerd”, 
zo staat in het rapport. Het linkt de stijging 
aan goede prestaties van de aandelen, 
hogere vastgoedprijzen en het soepele 
rentebeleid van centrale banken tijdens de 
coronacrisis. Zwitserland staat helemaal 
bovenaan de lijst, met een gemiddeld 
vermogen van 696.600 dollar per volwas-
sene. België behoort tot de landen met de 
sterkste daling van de vermogens, al heeft 
dat volgens Credit Suisse vooral te maken
met wisselkoerseffecten. Zo daalde het 
vermogen van de Belg met zowat 3 procent 
of net geen 13.000 dollar tot gemiddeld 
381.110 dollar (tegen de huidige wisselko-
ers ongeveer eenzelfde bedrag in euro) n

Hbvl.be / Belga

België bij duurste landen om 
rijbewijs te behalen

Dit zou tot 2.829 euro kosten. Omgekeerd 
zou Malta het goedkoopste land zijn.
Is het behalen van je rijbewijs in België 
straks alleen weggelegd voor de rijken? 
We kunnen die vraag stellen naar aan-
leiding van dit onderzoek van de Britse 
verzekeraar Confused.com dat inzicht 
geeft in de kosten van het behalen van 
een rijbewijs in Europa. Volgens deze 
resultaten zou de opleiding in Malta de 
goedkoopste zijn met een kostprijs van 
in totaal 910 euro, wat neerkomt op 
5,4% van het gemiddelde jaarinkomen 
van de betrokkene. Dit bedrag van 910 
euro dekt het hele leerproces, dus niet 
alleen de lessen, maar ook de examen
kosten en de administratieve kosten
van het voorlopige rijbewijs of het
verkrijgen van het definitieve rijbewijs. 
Afhankelijk van het gemiddelde inkomen 
per hoofd van de bevolking zou Polen 
het goedkoopste land van Europa zijn, 
omdat het behalen van een rijbewijs 
daar 525,45 euro kost en slechts 6,38% 
van een jaarinkomen vertegenwoordigt. 
Op de derde plaats staat Portugal met 
een totale kostprijs van 765 euro en 6,9% 
van het gemiddelde jaarinkomen. Het Ve-
renigd Koninkrijk staat bekend als duur 
en staat toch op de 4e plaats aangezien 
je daar 6,98% van het gemiddelde jaar-
salaris moet betalen. (1.437,19 euro).

Gocar.be

Zeeuws immigratiecijfer neemt 
opnieuw af

Het Zeeuwse immigratiecijfer was in 2018 
nog 1.621. Sindsdien is er een daling. In 
2021 was het cijfer naar 1.355 gezakt. 
Polen en België zijn de belangrijkste
herkomstlanden van immigranten in 
Zeeland. Er is de laatste jaren alleen 
een kleine toename van Roemenen en 
Bulgaren in Zeeland. Dat blijkt allemaal 
uit cijfers van het CBS. Al deze cijfers zijn 
per saldo: het aantal emigranten (mensen 
die teruggaan naar hun geboorteland) zijn 
afgetrokken van het aantal immigranten.
De verzamelgroep ‘Overig Europa’ 
bestaat behalve uit de immigratie-
landen die in opkomst zijn, zoals 
Roemenië en Bulgarije, met name 
ook uit Spanje en Duitsland. 
Spanjaarden en Duitsers prefereren al 
langere tijd onze provincie als nieuwe stek.
Verschillen per gemeente Terneuzen is 
de belangrijkste immigratiegemeente 
van Zeeland, blijkt uit de optelsom van 
de laatste tien jaar. Behalve veel Belgen 
komen ook andere nationaliteiten naar 
de stad van de Vliegende Hollander.
Herkomstlanden verschillen sterk per 
gemeente. Vanuit België is er een sterke 
voorkeur voor Zeeuws-Vlaanderen.

Omroepzeeland.nl

Meer
#Nieuws

Helft werkende Nederlanders 
doet dat deeltijds

En dat is veel meer dan in België... 
Bijna de helft van de Nederlandse werkzame 
beroepsbevolking werkt deeltijds
Volgens het Nederlandse Centraal Bureau 
voor de Statistiek kenden onder andere 
de zorg, het onderwijs en de dienstensec-
tor in 2021 de meeste deeltijdwerkers. In 
België werkt een op de vier mensen deel
tijds, al is het belangrijk om op te merken 
dat in Nederland een stuk meer mensen 
aan het werk zijn dan hier. De Nederlandse
werkzame beroepsbevolking tussen 15 
en 75 jaar bestond in 2021 uit 9,3 miljoen 
mensen. 48 procent van die mensen werk-
ten deeltijds. Dat meldt het Nederlandse 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
28 procent van de werkzame mannen 
werkte minder dan 35 uur per week. 
Bij de vrouwen ging het maar liefst om 
70 procent. Veel deeltijdwerkers com-
bineerden hun job met een opleiding.

VRT.be

Meer dan twee uur 
pendelen woon werkverkeer

Een op vijf van de Belgische werknemers 
pendelt meer dan twee uur per dag en 
behoort daarmee tot de ‘top pendelaars’ 
in Europa, samen met Italië, Frankrijk, 
Duitsland, de UK en Spanje. Hoewel 
we in België vooral in eigen provincie 
werken, zitten de Belgen in de Europese 
kopgroep met de grootste pendelafstand. 
In alle onderzochte landen primeert nog 
steeds de ‘eigen wagen’. In Vlaanderen 
is de fiets aan een opmars bezig, maar 
zitten we nog niet op het niveau van 
Nederland. In Brussel is het openbaar 
vervoer van metro, tram en bus de numero
uno voor woon-werkverkeer. Ondertus-
sen weten we dat een op drie Belgen 
zijn woon-werk verplaatsingen tot minder 
dan drie dagen per week kan beperken.
Twintig procent van de Belgische werk-
nemers behoort tot de ‘top pendelaars’ 
in Europa. Ook Spanje telt 20% ‘top 
pendelaars’ met meer dan twee uur 
per dag. Maar het kan erger: in Italië, 
Duitsland, Frankrijk en de UK verliest 
zelfs bijna een kwart van de werknemers 
meer dan 2u per dag. De helft van de 
Belgen zijn elke dag meer dan 45 minuten 
onderweg naar en van het werk. Dit staat 
in contrast met werknemers in Finland en 
Zweden: daar spendeert de helft minder 
dan 30 minuten aan woon-werkverkeer.. 
Ook Nederland telt minder met 13%.

Fleet.be / SDWorx

Kwart Belgische werknemers 
rijdt met bedrijfswagen

Sinds het begin van 2019 is dat aandeel 
met 7 procent gestegen. Vooral in Vlaan-
deren en Wallonië kiezen steeds meer 
werknemers voor een bedrijfswagen. Het 
aandeel elektrische en hybride bedrijfs
wagens neemt toe, maar het is nog te 
vroeg om van een opmars te spreken. 
Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener
Securex. Vooral bedienden rijden met 
een bedrijfswagen. In Vlaanderen
nam het aantal werknemers met een 
bedrijfswagen sinds begin 2019 met 
10,7 procent toe tot 27,3 procent
medio 2022. In Wallonië was die 
stijging met 10,9 procent nog sterker, al 
rijden daar - met 20,4 procent van de 
werknemers met een contract van on
bepaalde duur - verhoudingsgewijs minder
werknemers met een bedrijfswagen. In 
Brussel heeft 22,4 procent van de vaste 
werknemers een bedrijfswagen: dat zijn 
er 10,5 procent minder dan in 2019.
Aan het begin van 2019 lagen het 
aandeel van werknemers met een bedrijfs
wagen in Vlaanderen en in Brussel
met respectievelijk 24,6 procent en 
25 procent nog dichter bij elkaar. 
Sinds het derde kwartaal van 2019 rijden 
verhoudingsgewijs meer werknemers in 
Vlaanderen met een bedrijfswagen.

HBVL.be / Belga / Securex
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‘‘Ik presenteer het 
liefst shows die zo 
dicht mogelijk bij 
mezelf staan’’
In september en oktober presenteerde Sven de Leijer Hotel Romantiek 
op Eén, het grootste televisienet van Vlaanderen en een  
zender die ook in Nederland tot het regulier televisiepakket  
behoort. Terwijl Sven in de Vlaamse televisiewereld al jaren een  
bekend gezicht is, zullen veel Nederlanders hem nog niet kennen. .

               Tekst Paul Geraedts

Een eerste kennismaking met 
Sven de Leijer laat een goed-
lachse Vlaming zien, die zijn 
antwoorden gauw klaar heeft. 
Een geboren presentator?  
Volgens Sven valt dat wel mee. 
“Eigenlijk was ik een vrij rustig 
kind vroeger, en ik heb ook nooit 
echt een showman geweest die 
overal te zien moet zijn. Integen-
deel, ik ben juist heel selectief in 
welke programma’s ik presenteer. 
Ik presenteer het liefst shows die 
zo dicht mogelijk bij mezelf staan. 
Daarnaast vind ik humor heel 
belangrijk.Ik probeer het leven 
het liefst met een kwinkslag te 
benaderen. Zowel professioneel 
als in mijn privéleven bekijk ik  
alles graag door een lichtroze bril.”  

Hotel Romantiek 
Het programma waarmee De Leijer 
de Nederlandse en Belgische  
huiskamers binnenkomt, is 

Hotel Romantiek. De Nederlandse 
kijker kent het format wellicht uit 
2017, toen het programma een 
seizoen op NPO1 (KRO-NCRV) 
liep. De Leijer presenteert het 
programma samen met Vlaamse 
cabaretier en deelnemer aan ‘De 
Slimste Mens’, Philippe Geubels 
en Gloria Monserez. In Hotel  
Romantiek reist een groep 
65-plussers naar het Turkse 
Cappadocië: een feeërieke 
omgeving waar alles in het teken 
van de romantiek staat. De leeftijd
van de deelnemers maakt dat  
Hotel Romantiek zeker geen 
dertien-in-een-dozijn datingshow 
is. Maar er zijn meer unieke  
elementen die de show voor de 
Nederlander een uitstapje naar 
het Belgische Eén waard maken. 
De Leijer: “Het is een genot 
om deze show te mogen maken. 
De unieke levensverhalen van de 
deelnemers, in combinatie met

het spelelement in de vorm 
van leuke - op de leeftijd van 
de deelnemers - toegespitste 
opdrachten en activiteiten maakt 
Hotel Romantiek een unieke  
kijkervaring. En niet alleen 
voor ouder publiek. Ik denk dat 
juist jongeren de laatste jaren 
een betere band met oudere  
generaties hebben gekregen. 
Ook voor hen is het waardevol 
om Hotel Romantiek te volgen.”
“Hotel Romantiek is een klassiek 
voorbeeld van zo’n show die ik 
graag presenteer”, vervolgt De 
Leijer zijn verhaal. “Als kind ging 
ik niet zo graag naar school, 
haha. Dus wat deed ik? Ik ging 
op bezoek bij mijn grootouders. 
Ik hielp ze met vanalles en spen-
deerde daar aardig wat tijd. Ik 
denk dat ik daar mijn hechte band 
met oudere generaties aan te 
danken heb. Ik kan het over het 
algemeen goed met ze vinden.”
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Matchmaker
De slagzin van Hotel Romantiek is dat de 
liefde geen leeftijd kent. Het programma 
is daarom gericht op de oudere generatie. 
Voor de Leijer is dit een typisch voorbeeld 
van waarom dit programma hem op het 
lijf geschreven is. “Door mijn goede band 
met de oudere generatie keek men al 
snel naar mij als potentiële presentator. 
Ook heb ik in voorgaande shows ook al 
wat ervaring als matchmaker opgedaan. 
Ik koppelde regelmatig mensen aan 
elkaar als onderdeel van een show. Naast 
het feit dat het heel leuk is om te doen, 
schept dit ook een bepaalde dynamiek, 
een spanning die je moeilijk op andere 
manieren kunt creëren. Dus toen die 
twee elementen samenkwamen in Hotel  
Romantiek, hoefde ik niet lang na te denken: 
daar wilde ik absoluut aan mee doen.” 

‘Dreamteam’
De Leijer presenteert Hotel Romantiek 
niet alleen, maar met twee andere hosts. 
In Nederland is vooral Philippe Geubels 
een bekend gezicht, onder anderen door 
zijn deelname aan De Slimste Mens Ter 
Wereld, zijn grappige serie Geubels en 
de Hollanders en het op RTL 4 uitge-
zonden Is er een dokter in de zaal? De 
21-jarige Gloria Monserez is een vrij 
nieuw gezicht, zowel op de Belgische 
als de Nederlandse televisie. Zij is vooral 
bekend van kinderzender Ketnet, maar 
nam ook al plaats in de stoel bij De Slim-
ste mens ter Wereld. Samen vormen de 
drie presentatoren een dynamisch trio, 
of zoals De Leijer het omschrijft: een 
‘dreamteam’. “We brengen alledrie onze 
eigen kwaliteiten naar de show. Vanaf het 
begin klikt het tussen ons en we kenden 
elkaar natuurlijk ook al vanuit de media- 
wereld, hoewel niet heel goed. Maar  
Hotel Romantiek is heel intensief om op 
te nemen. Je zit twee weken 24 uur per 
dag met elkaar opgescheept. Dat is nogal 
een verschil met een dag op bureau zitten 
en ‘s avonds weer naar huis. Dat we me-
kaar op een heel fijne manier gevonden 
hebben, is een heel groot voordeel.

Ik denk dat de kijker die connectie 
tussen ons drieën ook opmerkt. Dat 
maakt een show alleen maar beter.” 

Knaldrang
Het huidige seizoen van Hotel Roman-
tiek is om nog een reden bijzonder: het 
is het eerste seizoen na de corona- 
crisis, die met name voor ouderen voor 
veel eenzaamheid zorgde. De Leijer: “Ik 
denk dat dit het programma relevanter 
dan ooit tevoren is. Je merkt dat mensen 
veel binnen gezeten hebben, en dat de 
‘knaldrang’ dit jaar extra groot is. Met 
name de jeugd en de ouderen hebben de 
corona-crisis als erg eenzaam ervaren. 
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat 
effect te licht had ingeschat. Ik merk dat 
er zoveel enthousiasme, motivatie en  
animo is voor het programma. Het is mooi 
om daar aan mee te mogen werken.” 
Hoewel de opnames voorbij zijn, hebben 
De Leijer en de twee andere hosts nog 
regelmatig contact met de kandidaten. 
“Zonder al te veel te verklappen, zijn er 
warme contacten ontstaan. Zowel koppels 
als vriendschappen zijn er voort 
gekomen. Dat is natuurlijk alleen maar 
mooi om van dichtbij mee te maken. We 
hebben in voorgaande jaren nooit een 
gebrek gehad aan enthousiasme, maar 
dit jaar is dat van exceptioneel niveau. 
In één dag tijd hadden we al 700 of 800 

inschrijvingen voor het programma.” Het 
maken van Hotel Romantiek vergt een 
groot inlevingsvermogen, legt de Leijer 
uit. “Het zijn allemaal mensen die al iets 
ingrijpends mee hebben gemaakt in hun 
leven. Vaak zijn ze gescheiden, of hebben 
ze hun partner verloren. Die verhalen 
moet je ook vertellen, en ik denk dat dat 
Hotel Romantiek juist zo sterk maakt. Het 
is een show met een lach en een traan, 
waarbij de deelnemers en hun rijkelijke 
levenservaring -en levenslust centraal 
staan. Wij als presentatoren hebben 
daarbij een minder belangrijke rol. Het 
is dus echt een programma voor en door 
echte mensen.” Nu Hotel Romantiek ook 
in de Nederlandse huiskamers te zien is, 
hoopt De Leijer dat het programma ook 
over de noordgrens omarmd wordt. “Als 
ik de Nederlanders zo een beetje inschat, 
denk ik dat ook zij dit programma 
kunnen waarderen. Het is zo’n fijne 
mix van humor en jezelf op een kwets-
bare manier blootgeven. De 28 unieke  
kandidaten zijn stuk voor stuk toppers. 
Ik heb mezelf dikwijls verbaasd over 
de levenslust en de jeugdigheid. Want 
hoewel ze allemaal tussen de 63 en de 
84 jaar oud zijn, veranderen zij binnen 
een mum van tijd weer in giechelende 
pubers. Voor mij is dat hetgene dat Hotel 
Romantiek een uniek programma maakt.” 

Het nieuwe seizoen van ‘Hotel Romantiek’ op Eén.  Nog te zien tot 22/10/2023
  via VRTMax: www.vrt.be/vrtnu. En tot 31 maart inschrijven voor nieuwe reeks!

Meer
#Nieuws

‘Vlaamse werknemers vertrek-
ken door inflatie uit Nederland’

Volgens Erik de Ruijsscher van de 
Zeeuwse afdeling van werkgevers
organisatie VNO-NCW is het van groot 
belang voor de Zeeuwse economie dat 
ook grote bedrijven een energieplafond 
krijgen. Dat zegt hij in een reactie op de 
miljoenennota die werd gepresenteerd. 
Als er meer duidelijkheid komt voor 
grote bedrijven als Dow en Yara, wordt 
voorkomen dat kleine bedrijven omval-
len, aldus De Ruijsscher. Bovendien 
moet voorkomen worden dat Vlaamse 
werknemers uit Nederland vertrekken.
Want ‘Niet meer lonend om in Nederland te 
werken’ De Ruijsscher legt uit dat België 
als één van de weinige landen in Europa 
nog steeds een automatische prijscom-
pensatie heeft. Dat betekent dat werk
nemers daar automatisch gecompenseerd 
worden in de lonen voor de gestegen 
prijzen. Die regeling zorgt ervoor dat het 
aantrekkelijker wordt om in België te 
werken dan in Zeeland: “We merk-
en nu al dat werknemers die in België 
wonen en in Nederland werken, de 
overweging hebben om werk in België 
te zoeken. Daar krijgen ze de compen-
satie wel volledig en in Nederland niet.  

Omroepzeeland.nl

Eén op de vijf Vlamingen
leest in de Bijbel

60% van de Vlamingen noemt zich christen
bijna 40% noemt de Bijbel een 
relevant boek en 20% leest er met enige 
regelmaat in, volgens studie van NBG.
Van die christenen leest 47% echter 
niet in de Bijbel. Dat blijkt uit onderzoek 
naar het Bijbelleesgedrag, waarvan het 
Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG) vandaag de resultaten bekend 
maakt. Voor zover bekend is dit het eerste 
onderzoek van deze aard in Vlaanderen.
‘We wilden graag weten wanneer en 
waarom Vlamingen de Bijbel relevant 
vinden en erin lezen, en wat daarvan het 
effect is’, zegt NBG-directeur Rieuwerd 
Buitenwerf. ‘In Nederland doen we daar-
naar periodiek onderzoek. Omdat in 2021 
het Nederlands Bijbelgenootschap en het 
Vlaams Bijbelgenootschap samengegaan 
zijn, is dit onderzoek nu voor het 
eerst ook in Vlaanderen uitgevoerd. 
Opvallende verschillen zijn dat minder
Nederlanders dan Vlamingen zich 
christen noemen en de Bijbel rele-
vant vinden, maar dat er toch (iets) 
meer Bijbellezers zijn in Nederland. 
Ook de motivatie om de Bijbel te lezen 
verschilt. In Nederland gaat het vak-
er om een religieuze motivatie zoals 
‘God leren kennen’ terwijl in Vlaan-
deren inspirerende levenslessen en 
mooie verhalen een grotere rol spelen. 

Kerknet.be

Nieuw uitkijkpunt letterlijk 
op de grens

Het nieuw uitkijkpunt staat letterlijk op 
de grens en dat zorgt voor bijzondere 
omstandigheden. Tussen Stekene en 
Sint Jansteen verrijst een bijzondere 
constructie, met een eveneens bijzonder 
verhaal. Uitkijkpunt Niemandsland staat 
letterlijk op de grens. In het waterwin
gebied, pal naast grenspaal 281, wordt 
sinds eind juli hard gewerkt. De betonnen
constructie van een uitkijktoren staat 
er al, op de grens tussen België en 
Nederland. Bij deze grens
overschrijdende samenwerking komt 
heel wat kijken, vertelt projectcoördinator 
Careen Verwilligen. ,,Alle vergunningen 
moesten dubbel worden aangevraagd, in 
beide landen.” De grens zorgt kortom voor 
bijzondere omstandigheden bij de bouw.  
Careen Verwilligen van EGTS Linieland 
van Waas en Hulst stuurt het project aan

PZC.nl
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Deze expo is een schitterende en verrassende introductie tot het universum van de wereldberoemde 
fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Anton Corbijn wordt beschouwd als 
één van de invloedrijkste fotografen van onze tijd, zowel in de muziek 
wereld als in de portretfotografie. IKONEN presenteert een selectie van zijn portret 
foto’s én brengt drie ongeziene reeksen naar Antwerpen: 

Cemeteries: Intrigerende zwart-witfoto’s van grafmonumenten
a. somebody: Zelfportretten naar overleden grootheden uit de muziekwereld
Lenin, USSR: Lenins visuele aanwezigheid in de USSR in het begin van de jaren 1980

Een ticket voor IKONEN kost €10 per persoon. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet betalen.  
Aan de kassa kost een ticket €12, koop je tickets dus zeker online! Voor IKONEN zijn geen kortings 
tarieven van toepassing (A-kaart, seniorenkaart, studentenkaart, etc…).

De expo Katoen Natie - The People ‘Our people make the difference’, is gratis toegankelijk.

www.antoncorbijnexpo.com

Evenementen

Anton Corbijn
Ikonen
Tot en met 16 april 2023 Handelsbeurs
Via Twaalfmaandenstraat en Borzestraat Antwerpen
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The making of...
het KMSKA
Nog tot en met 3 september 2023
Leopold de Waelplaats 1 Antwerpen

Tijdens deze tijdelijke expo 
ontdek je hoe de spectaculaire 
renovatie van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kun-
sten Antwerpen KMSKA 
in zijn werk ging.  
Bewonder foto’s, video’s, 
maquettes en ontwerpen. 
Helemaal gestript, volledig 
gerestaureerd én een 
gloednieuw volume rijker. 
Tijdens deze tentoonstelling 
ontdek hoe je die jarenlange  
speculaire renovatie van het 
KMSKA in zijn werk ging. 

Bewonder foto’s van Karin 
Borghouts die de verbou-
wing op de voet volgde. 
Ontdek een tijdlijn van de 
volledige verbouwing en 
bekijk maquettes, ontwerpen, 
video’s en interviews.  
 
Tot slot beleef je ook hoe het 
KMSKA heel die tijd actief 
bleef. 

www.kmska.be
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Gevers. Sketches and plans 

Plannen, schetsen, technische studies... 
De technische tekening is één van de 
meest verfijnde vormen van communi-
catie. Het gaat om een werkinstrument 
dat het project visualiseert, zijn werking 
en zijn mechanismen uit de doeken doet 
om aan anderen een visualisering van de 
intenties van de architect of de designer 
door te geven. Deze elementen, die  
behoren tot het professionele universum 
van Christophe Gevers (1928-2007),  
Belgisch designer en interieurarchitect. 
De selectie die in de tentoonstelling 
wordt voorgesteld, biedt de  
mogelijkheid de creaties van Christo-
phe Gevers te waarderen, maar ook het  
beroep van interieurarchitect. Deze  
tentoonstelling is een voorsmaakje van 
de retrospectieve die het Design Museum 
Brussels aan hem zal wijden in de herfst 
van 2023.

Nog tot en met 8 januari 2023 Brussel
www.designmuseum.brussels

Kalender
Mmmonk 

Mmmonk staat voor Middeleeuwse 
Monastieke Manuscripten – Open – 
Netwerk – Kennis. Het is een samen
werkingsproject van de Openbare 
Bibliotheek Brugge, de Universiteits
bibliotheek Gent, het Grootseminarie 
Ten Duinen in Brugge en het 
Bisdom Gent. De Vlaamse Overheid
(departement Cultuur, Jeugd en 
Media) subsidieert het project..
De circa 820 bewaarde middeleeuwse
manuscripten van de abdijen Ten 
Duinen, Ter Doest, Sint-Pieters en 
Sint-Baafs zijn nu digitaal ontsloten.
 en toegankelijk via het International 
Image Interoperability Framework (IIIF)
Jonge hedendaagse Brugse en Gentse 
kunstenaars lieten zich inspireren door 
de teksten, randversieringen, miniaturen 
en initialen. In Hoofdbibliotheek Biekorf
kan je hun werk bekijken.

Nog tot en met tot 5 februari 2023
www.mmmonk.be

Expo: Fryns 5 generaties 
Jeneverstokers
Duik in de bewogen geschiedenis van 
vijf generaties jeneverstokers Fryns in 
het Jenevermuseum en Het Stadsmus. 
Prikkel je verbeelding met dit verhaal vol 
passie, smaak en creatief ondernemer-
schap. Activeer je reukzin via verschil-
lende geuren die elk een hoofdstuk uit 
de geschiedenis van Fryns illustreren. 
Laat je verrassen door de installatie 
‘Drink of Life’, die olfactorisch kunstenaar
Peter de Cupere, ontwikkelde.Het 
scheelde niet veel of de familie Fryns was 
actief geweest in de wapenproductie. 
Het lot beslist anders. Vanaf 1885 begint 
Guillaume Fryns met de handel in 
jenevers en likeuren in Hasselt. Het 
familiebedrijf overleeft twee wereld
oorlogen, zwicht niet onder de wet 
tegen drankmisbruik en weet ook
tijdens economische crisissen het 
hoofd boven water te houden.

Nog tot en met 8 januari 2023 
www.jenevermuseum.be

BAGS: INSIDE OUT

Vanaf 23 december kan je de vrije loop 
geven aan jouw liefde voor (hand)tassen 
in de nieuwe expo BAGS: INSIDE OUT. 
Bijna 300 objecten illustreren de eeuwen
oude en wereldwijde fascinatie voor de 
tas: van de iconische Brillant van Delvaux 
en de Kellybag van Hermès tot piepkleine 
vanity cases, militaire rugzakken en 
luxueuze reiskoffers. De tentoonstelling 
staat niet enkel stil bij het maakproces 
van de tas, maar ook bij de ingrediënten
die haar succes bepalen. Een (hand)
tas is immers niet alleen functioneel, 
maar is ook een uiting van identiteit en 
status. Wie ben je en wat wil je uit-
stralen? De tentoonstelling BAGS: 
INSIDE OUT, gecureerd door Lucia Savi, 
is voor het eerst te zien op het Europese 
vasteland.  Modemuseum Hasselt vult aan 
met het thema ‘Belgitude’: een platform 
voor Belgische ontwerpers en makers.

Van 23 december 2022 t/m 14 mei 2023 
www.modemuseumhasselt.be
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Autosalon Brussel

Na een afwezigheid van twee jaar 
keert het Autosalon weer fysiek terug  
naar de paleizen van Brussels Expo.
Auto’s, lichte bedrijfsvoertuigen, twee
wielers (gemotoriseerd of niet), sport- 
en competitievoertuigen delen de 
schijnwerpers op wat de 100ste editie
van het Autosalon zal worden. Want 
al sinds één eeuw lokt het evenement
ieder jaar zo’n 500.000-tal 
autoliefhebbers naar de Heizel.
Naast de wereld-, Europese en Belgische
premières maar ook de concept cars 
die door de meer dan 55 exposanten 
worden voorgesteld, zal FEBIAC - de 
organisator van het Autosalon - alles 
in het werk stellen om je te verwennen
en zowel de historische fans van het 
Autosalon als de jonge en minder
jonge bezoekers die er voor de 
allereerste keer zijn tevreden te stellen.

14 tot en met 22 januari 2023
www.brussels-expo.com

007 BOND in MOTION

Een gloednieuwe en officiele 
tentoonstelling met iconische en originele
collectie James Bond-voertuigen.
Herbeleef de 007-films met  spectac-
ulaire sets, rekwisieten en meer dan 
45 originele voertuigen die werden ge-
bruikt in de films waaronder auto’s, mo-
toren, vliegtuigen, helikopters en meer.
Meer dan 6.000 m2 tentoon-
stellingsruimte met o.a. de No  
Time To Die Aston Martin DB5
Bond In Motion herdenkt de 60e 
verjaardag van de 007-films, 
sinds Dr. No in 1962 uitkwam. 
Een voor alle generaties fantastische 
ervaring die 60 tot 90 minuten duurt en 
doorgaat in Brussels Expo.

9 december tot en met 14 mei 2023
www.007.com / 007brussels.com
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#Oranjebeurs

We zijn erg blij de laureat van de Oranjebeurs 2022–2023 
bekend te kunnen maken. 

De laureaten worden elk jaar uit-
gereikt samen met verschillende onder
steunende partners van het Koninklijk Conservatorium in 
Antwerpen. 

Het conservatorium wil de laureaten van 
harte feliciteren en de partners uitdrukkelijk
bedanken voor hun steun. De beurzen betekenen 
veel voor de studenten! 

Abraham Constantino Noguera, masterstudent
Altviool is de kandidaat-Laureaat van de Oranjebeurs ter 
waarde van € 3000. 

De Oranjebeurs wordt uitgereikt door het 
Oranjebeurscomité met de ondersteuning van 
de Belgisch-Nederlandse Vereniging en het 
Consulaat-Generaal van Nederland in België. 

Abraham zal een recital brengen in de ambtswoning van 
de Consul-Generaal van Nederland en een optreden ver-
zorgen voor de Belgisch-Nederlandse Vereniging, BENEV

De overige beurzen zijn uitgereikt aan Ana 
Dragosavljevic, masterstudent Piano en Beate 
Karlsberga, bachelorstudent Zang. Zij krijgen als laure-
aten van de Soroptimisten elk een beurs van € 1500. De 
beurs wordt uitgereikt door de Soroptimist International 
Club Antwerpen.

Marta Jamsja, bachelorstudent Dans, en Prithivi 
Nakarmi, bachelorstudent Jazz Gitaar, zijn de 
laureaten van de Bolster beurs ter waarde van 
€ 2500. Deze beurs wordt uitgereikt door Bolster vzw. 

Nogmaals proficiat aan de laureaten!

#Uit onderzoek 
  blijkt...
In het 2e kwartaal van 2022 maakten de Belgen meer dan 5  
miljoen reizen. Het post-COVID-19-herstel wordt duidelijk bevestigd.
We reisden bijna 7% meer in het 2e kwartaal 2022 in vergelijking met het 
gemiddelde van de 2e kwartalen van de jaren 2016 tot 2019. Het aantal 
reizen binnen België ligt zelfs 32% hoger dan dit gemiddelde.  
Het aantal reizen naar het buitenland keerde terug tot bijna 
hetzelfde niveau als in de jaren voor COVID-19 en vertegenwoor-
digde 73% van de reizen in het tweede kwartaal. 37% van de reizen  
binnen België vond plaats aan de kust, 25% in de Ardennen en 11% in 
de kunststeden Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Mechelen, 
Luik, Namen, Charleroi en Bergen, die niettemin een stijging van 
44% kenden ten opzichte van de 2e kwartalen van 2016 tot 2019.  
 
Het aantal bezoeken aan Nederland (x 1.000 in 2021)
  Vakantie   Zaken  Totaal
1-3 nachten    550      30      580 
4+ nachten     240      20      260

Bron: statbel.fgov.be

Nederland doet het goed op gebied van onderzoek 
en innovatie in de EU en staat op de vierde plek in de  
kopgroep van innovatieleiders. De lijst wordt aangevoerd door  
Zweden gevolgd door Finland, Denemarken, Nederland en België.  
Dit blijkt uit een analyse van het Europees innovatiescorebord 
2022, waarbij de Europese landen en regio’s onder de loep zijn  
genomen.  Deze tool beoordeelt de relatieve sterke en zwakke punten 
van de nationale innovatiesystemen en helpt landen na te gaan 
op welke gebieden zij hun inspanningen moeten verhogen. 
Wat belangrijk is voor het concurrentievermogen van de EU in de wereld.
Nederland doet het goed op de volgende terreinen: Publiek-private 
co-publicaties, Buitenlandse promovendi, Levenslang leren, Mensen met 
bovengemiddelde algemene digitale vaardigheden en ITérs in dienst. 
Er zijn echter ook punten waar Nederland nog aan moet werken. Dit zijn:
Geen uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, Verkoop van innovatieve 
producten, Milieugerelateerde technologieën, Doctoraatsstudenten 
en Innovatie-uitgaven per werknemer

Bron: Netherlands.representation.ec.europa.eu
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Online Registratie bankgift

Een veel voorkomende praktijk op het vlak 
van successieplanning in Vlaanderen is de 
zogenaamde bankgift. Hierbij schrijft de 
schenker vanuit zijn rekening een bepaald 
geldbedrag of een beleggingsportefeuille
over naar de rekening van de begiftigde. 
In het begeleidend schrijven bij deze 
overschrijving wordt dan verduidelijkt dat 
het gaat om een schenking en worden de 
eventuele voorwaarden en modaliteiten 
van de schenking opgenomen. De bankgift 
maakt geen Schenkbelasting verschuldigd
indien deze niet wordt geregistreerd, maar 
leidt wel tot erfbelasting indien de schenker
binnen de 3 jaar na de schenking komt 
te overlijden. Wanneer de schenker 
bijvoorbeeld zwaar ziek wordt tijdens 
de risicotermijn van 3 jaar bestaat de 
mogelijkheid om het begeleidend schrijven 
(“pacte adjoint”) alsnog te laten registeren 
tegen betaling van, naargelang de graad 
van verwantschap tussen de schenker en 
de begiftigde, 3% of 7% schenkbelasting. 
Op die manier worden de hogere tarieven in 
de erfbelasting (oplopend tot 27% of 55%) 
vermeden. Sinds 1 mei 2022 kan dergelijk
pacte adjoint in Vlaanderen online ter 
registratie worden aangeboden via MyMinfin
een platform van de FOD Financiën. 
Deze  vereenvoudiging geldt enkel voor 
schenkingen die niet verplicht via notariële 
akte dienen te gebeuren, zoals een bankgift. 
Een buitenlandse notariële schenkingsakte 
van roerende goederen door een Belgische
inwoner is uitgesloten en dient op papier
ter registratie te worden aangeboden.

Fiscaal Nieuws

Concreet dient men het pacte adjoint in 
pdf-formaat op te laden op het platform. 
Daarbij moet het bestand, ofwel een 
scan van het document met de manuele
handtekening van de schenker en de 
begiftigde bevatten, ofwel en origineel 
digitaal document met de digitale hand
tekening van de schenker en de 
begiftigde. Indien de schenking uit meerdere
documenten bestaat (bv. intentiebrief en 
erkenningsdocument) dient men deze 
documenten allemaal samen te voegen
tot één pdf-bestand. De Federale 
Overheidsdienst Financiën vermeldt
op haar website de gegevens die het 
document minstens moet bevatten om 
de online registratie mogelijk te maken: 

•De namen van schenker en begiftigde; 
•Het geschonken goed;
•De verschillende fiscale woonplaatsen die 
 schenker en begiftigde gehad hebben in
 de periode van vijf jaar voorafgaand aan de
 datum van de schenking;
•Datum van de schenking;
•Handtekening van schenker en begiftigde

Naar onze mening dient ook minstens nog 
de (fiscale) waarde van het geschonken 
goed op het ogenblik van de registratie) én 
de verwantschapsband tussen schenker 
en begiftigde in het document te worden 
opgenomen om de schenkbelasting correct
te kunnen berekenen.Wanneer de aan
geboden schenking voldoet aan de wettelijke
voorwaarden, zal het registratierelaas 
bezorgd worden via het MyMinfin-portaal 
onder “mijn documenten”.

De verschuldigde schenkbelasting wordt 
berekend door de Vlaamse belasting
dienst, die nadien een aanslagbiljet zal 
bezorgen. In het Vlaams Gewest is er 
geen voorafgaande betaling van de 
schenkbelasting vereist, in tegenstelling
tot in het Waals en Brussels Hoofd
stedelijk gewest. Bijgevolg is de datum 
van registratie in het Vlaams gewest
enkel afhankelijk van de datum van 
ontvangst van het document via MyMinfin.
Indien het document buiten de kantoor
uren (’s avonds, in het weekend of op een 
feestdag) wordt aangeboden, gebeurt de 
registratie ervan slechts de eerstvolgende
werkdag. In geval van een schenking kort 
vóór een overlijden (bijvoorbeeld omwille 
van een ziekte in terminale fase), geeft 
de online registratie een extra mogelijk
heid aan de partijen om de schenking snel 
te registreren en de toepassing van de 
erfbelasting te vermijden. Schenkingen
die in het weekend of ’s avonds ter 
registratie worden aangeboden, zullen 
evenwel maar de eerstvolgende werkdag
effectief worden geregistreerd. In dergelijke
situatie vormt de neerlegging van het 
pacte adjoint onder de minuten van de 
notaris een beter alternatief aangezien
de schenker hier niet beperkt is tot de 
openingsuren van de administratie. 
De keerzijde van dit alternatief is dat er 
wel een provisie voor de schenkbelasting
moet betaald worden aan de notaris 
alvorens hij de akte zal verlijden. De 
notaris is immers verplicht om de akte 
binnen vijftien dagen ter registratie aan 
te bieden en zal daarbij ook instaan voor

de betaling van de schenkbelasting. 

PRAKTIJKVOORBEELD NEDERBELG
Sophie is een Nederbelg. Zij heeft de 
Nederlandse nationaliteit en is in januari 
2022 vanuit Nederland naar Vlaanderen
geëmigreerd. Sophie schenkt op 15 
februari 2022 € 100.000 via de genoemde 
bankgift aan haar zoon Mats. De bankgift 
wordt niet geregistreerd in Vlaanderen. In 
Vlaanderen is dan geen schenkbelasting 
verschuldigd over de bankgift. Ten aan-
zien van de Nederbelg doet zich echter 
de volgende bijzondere situatie voor. Een 
schenking door een Nederlander die in 
Nederland heeft gewoond en binnen tien 
jaren nadat hij of zij is geëmigreerd, een 
schenking heeft gedaan, wordt alsnog 
in de heffing van Nederlandse schenk
belasting betrokken. Dit heeft tot gevolg 
dat zoon Mats in Nederland schenk
belasting (10%) is verschuldigd over 
de bankgift. Het feit dat de bankgift in 
Vlaanderen niet is geregistreerd, doet 
hier niets aan af. Sophie wordt ernstig 
ziek. In het zicht van haar overlijden 
heeft Sophie de bankgift alsnog in België 
geregistreerd via de online registratie
MyMinFin). In Vlaanderen is dan 
schenkbelasting verschuldigd over de 
bankgift. Dit heeft tot gevolg dat sprake is 
van dubbele belasting. Zowel Nederland
als Vlaanderen heffen schenkbelasting
over dezelfde schenking. Nederland moet 
in dat geval voorkoming van dubbele
belasting verlenen. Indien Sophie 
overlijdt binnen 180 dagen na de schenking
dan wordt de bankgift voor de Nederlandse

uit België 

heffing niet behandeld als een 
schenking maar als een fictieve 
verkrijging uit de nalatenschap van 
Sophie. Het bedrag van de schenking
wordt dan, voor de berekening van 
erfbelasting, opgeteld bij het overige 
vermogen van Sophie. Omdat Nederland
progressieve tarieven hanteert in de 
Successiewet, heeft dit mogelijk tot 
gevolg dat meer belasting verschuldigd is 
in Nederland over de schenking. Bij een 
verkrijging tot een bedrag van maximaal 
€ 130.425 door een kind van een ouder 
geldt een tarief van 10 %, voor het meerdere
geldt en tarief van 20 % (tarieven 2022). 
De reeds betaalde schenkbelasting in 
Nederland en België wordt overigens 
wel verrekend met de dan verschuldigde
erfbelasting. Een schenking door een 
Nederbelg binnen tien jaren na de 
emigratie kan dus zowel in Vlaanderen als 
in Nederland heffing van schenkbelasting 
tot gevolg hebben. Over een schenking 
buiten tien jaren na de emigratie kan 
Nederland geen schenkbelasting heffen.
Een eventuele remigratie door 
een Nederbelg naar Nederland
verandert de fiscale situatie uiteraard.
Indien men als Nederbelg een 
schenking wenst te doen, zal het van 
belang zijn om de fiscale gevolgen 
hiervan in Vlaanderen én Nederland 
voorafgaandelijk grondig te onderzoeken.

Rutger Van Boven en Tessa Glasbergen
KPMG Meijburg 

Effectentaks houdt stand bij 
Het Grondwettelijk Hof 

Grondwettelijk Hof 
27 oktober 2022

De effectentaks is een belasting van 
0,15% die jaarlijks verschuldigd is op 
iedere effectenrekening waarvan de 
gemiddelde waarde (gedurende een
bepaalde referentieperiode) € 1 miljoen 
overstijgt. Vanaf het begin van de taks 
was er menige discussie, onder meer over 
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, 
fiscaal legaliteitsbeginsel en het verbod 
op dubbele belasting. In een arrest van 27 
oktober 2022 heeft het Grondwettelijk Hof 
de meeste grieven verworpen. Het Hof 
heeft alleen besloten tot een vernietiging 
van de bijzondere antimisbruikbepalingen
bij splitsingen van een effectenrekening
en bij de omzetting naar financiële 
instrumenten op naam. Met andere 
woorden, de effectentaks blijft bestaan, 
met enkele kleine aanpassingen.
Voor de referentieperiode van 
1 oktober 2021 – 30 september 2022 
zal de effectentaks dus gewoon moeten
worden aangegeven en betaald.

Gunther Hoffmann
Hoffmann Fiscaal Advies bv 
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Heffingsrecht Pensioenen Nederland
verschuift naar België door 
stopzetting Regime Definitief 
verworven rechten

Periodieke uitkeringen van Nederlandse 
aanvullende pensioenen voor genieters 
die in België wonen, worden doorgaans in 
België belast met Belgische personen
belasting tegen de progressieve tarieven 
(tot 50%). Indien het echter om pensioen-
rechten gaat die bij de opbouw al “indivi-
dueel en definitief” waren verkregen, is de 
uitkering niet meer belastbaar als pensioen 
in België (tenminste voor het gedeelte van 
het pensioen dat is opgebouwd tot 2004). 
De uitkering is dan belastbaar als een 
lijfrente. Daarbij wordt jaarlijks een forfaitair
bedrag van 3% van het prijsgegeven 
kapitaal belast aan een afzonderlijk tarief van 
30%. Deze “definitief-verworven-rechten
theorie” stelt immers dat de door de werk-
gever betaalde premies op het ogenblik 
van afstorting moeten worden beschouwd
als een belastbare bezoldiging van de 
werknemer, waardoor de latere uitkering 
van het pensioen geen tweede keer als 
uitgesteld bedrijfsinkomen kan worden 
belast. De pensioenrechten die de werk
nemer tijdens zijn loopbaan heeft opgebouwd
zijn immers dan al definitief overgegaan 
naar zijn privévermogen. Eenmalige 
uitkeringen in kapitaal kunnen
dan niet meer belast worden in 
België. Periodieke uitkeringen
kunnen dan enkel nog belast worden als 
een lijfrente op het interestgedeelte van 
de uitkering, welke forfaitair bepaald wordt 
op 3% van het oorspronkelijk kapitaal. 

Fiscaal Nieuws

Overeenkomstig het dubbelbelastingverdrag 
tussen België en Nederland wordt Neder-
land echter heffingsbevoegd als dergelijke 
laagbelaste uitkeringen op jaarbasis meer 
dan € 25.000 bedragen. Nieuwe Belgische
wet verhindert de toepassing van de 
definitief-verworvenrechten vanaf inkomsten-
jaar 2021 Hoewel de theorie van de definitief
verworven rechten meermaals bevestigd 
werd in de Belgische rechtspraak, weigerde 
de Belgische fiscus in de praktijk vaak de 
toepassing ervan, en trachtte zij de periodieke 
uitkeringen progressief te belasten. Indien de 
belastingplichtige zijn gelijk wilde halen om de 
uitkering als lijfrente te laten belasten, diende 
hij dit vaak af te dwingen via de Belgische
rechter. De Belgische fiscus bleef echter 
fundamenteel oneens met de rechtspraak 
in het voordeel van de belastingplichtige. 
Daardoor is de wetgever nu tegemoet
gekomen aan dit ongenoegen met een 
wetswijziging, met de bedoeling om de 
toepassing van de definitief-
verworven-rechtentheorie onmogelijk te 
maken. 
Artikel 39, § 2 WIB is immers door de wet 
van 21 januari 2022 gewijzigd waarbij 
bepaald werd dat niet langer vrijgesteld zijn 
als pensioen: “de inkomsten die voortkomen 
uit pensioenen, aanvullende pensioenen, 
kapitalen, renten en afkoopwaarden, die zijn 
opgebouwd in het kader van een al dan niet 
buitenlands pensioenstelsel, ongeacht of de 
aangeslotene al dan niet individueel is toe
getreden tot het pensioenstelsel en ongeacht 
of de opbouw van het pensioen, het kapitaal of 
de rente al dan niet in het definitief en uitsluitend
voordeel van de aangeslotene gebeurt”.

Onder pensioenstelsel wordt verstaan: 

“een collectieve pensioentoezegging van een 
werkgever waarvoor bij een pensioeninstelling
of bij een intern pensioenfonds voor of door 
werkgevers ten behoeve van ten minste twee 
aangesloten werknemers, vroegere werk-
nemers of hun rechtverkrijgenden gelden 
worden bijeengebracht en beheerd met het 
oog op de uitkering van een pensioen, een 
kapitaal of een rente, en die beheerst wordt 
door een reglement dat gemeenschappelijk 
van toepassing is op alle aangeslotenen en 
desgevallend hun rechtverkrijgenden, al dan 
niet opgedeeld in verschillende categorieën”. 
Door deze wetswijziging kunnen collectieve 
pensioentoezeggingen “voor twee of meer 
personen” niet meer gebruik maken van de 
theorie van de definitief verworven rechten.
Of dit betekent dat pensioenen in eigen 
beheer ten gunste van één DGA de dans 
nog ontspringen, is momenteel onduidelijk. 
Retroactieve toepassing De nieuwe wetgeving
is van toepassing op pensioenuitkeringen ont-
vangen vanaf 1 januari 2021. Inwoners van 
België met (voorheen laagbelaste) inkomsten
uit een Nederlands pensioen zouden 
voortaan hun werkelijk ontvangen pensioen
in België moeten laten belasten tegen 
progressief tarief, ook al dateert de opbouw 
van voor 2004. Het feit dat de Belgische 
wet met ingang vanaf inkomstenjaar 2021 is 
ingevoerd, leidt ook tot praktische problemen.
Als de (voorheen in België laagbelaste) 
uitkeringen groter waren dan € 25.000/
jaar kwam de heffing immers toe aan 
Nederland, en werd er ook in principe 
Nederlandse loonheffing ingehouden op 
de maandelijkse uitkeringen. Nu de heff-
ingsbevoegdheid over de betreffende
pensioeninkomsten a.g.v. deze 
wetswijziging aan België toekomt, is

actie vereist om de ten onrechte 
ingehouden Nederlandse loon
belasting terug te bekomen. 
De ingehouden Nederlandse
loonbelasting kan in beginsel in de 
Nederlandse aangifte inkomstenbelasting
2021 worden verrekend. Om inhouding
van Nederlandse loonbelasting over 
toekomstige uitkeringen te voorkomen, 
kan via een speciaal daarvoor bestemd 
formulier een vrijstelling van inhouding 
worden aangevraagd.   Men kan zich 
evenwel ernstige vragen stellen over de 
retroactiviteit die vervat zit in de nieuwe 
bepaling. Het is immers onzeker of de 
huidige uitkeringen die gebaseerd zijn 
op een opbouw met bijdragen gestort 
in het verleden op een ogenblik dat zij 
nog beschouwd konden worden als een 
definitief verworven bezoldiging (vóór 
de inwerkingtreding van de nieuwe
wetsbepaling), nu nog belast zouden
kunnen worden als een pensioen. 

Dirk Van wal 
BDO

uit België

VVPRbis is zoals het weer: hot!
De fiscaliteit en haar wijzigingen. 
Het laat de ondernemers niet koud. 
Zeker niet als de overheid morrelt 
aan een fiscaal voordelig systeem als 
de VVPRbis. Graag wijzen wij u op 
een mogelijk actiepunt én op een ver
soepeling waar sommige vennootschap-
pen nuttig gebruik van kunnen maken.  
VVPRbis staat voor een mogelijkheid
de roerende voorheffing over dividenden 
te verlagen van 30% van 20% of 15%. 
Om van dit verlaagde tarief te kunnen 
genieten, moeten de dividenden o.m. 
voortkomen uit nieuwe aandelen op 
naam uitgegeven n.a.v. een inbreng 
in geld vanaf 1 juli 2013 in een kleine 
vennootschap. Deze inbreng moet u 
volledig volstorten, ten laatste bij 
de betaling of toekenning van de 
dividenden. Voor dividenden 
uitgekeerd uit de winstverdeling van het 
tweede boekjaar na dat van de inbreng,
geniet u van het verlaagde tarief van 
20%. Voor dividenden uitgekeerd uit de 
winstverdeling vanaf het derde boekjaar 
en volgende na dat van inbreng, bedraagt
het tarief slechts 15%. U kan de 
dividenden dus pas voordelig uitkeren 
na het doorlopen van een wachttermijn. 

Minister van Financiën lanceert
een meer concreet fiscaal 
hervormingsplan!
Minister van Financiën Van Peteghem 
maakt duidelijk werk van de voorstellen 
tot fiscale hervorming. Hij legt de nadruk 
op een vereenvoudiging en een (naar
eigen zeggen) rechtvaardiger belasting
systeem. Twee weken nadat een team 

van experten en academici hun visie 
toelichtten, liggen de eerste voorstellen 
op tafel. De regering zal deze nog verder 
bespreken. Niets is dus definitief. Niettemin 
lijkt het ons nuttig nu al een overzicht van 
de belangrijkste voorstellen te bezorgen.

INKOMSTEN UIT VERMOGENS 
ZOVEEL MOGELIJK BELAST TEGEN 
EEN TARIEF VAN 25%
De roerende voorheffing op interesten, 
dividenden en andere inkomsten van 
roerende goederen en kapitalen daalt 
derhalve van 30% naar 25%. De 
bestaande uitzonderingsregimes zouden 
verdwijnen met respect voor verworven 
rechten. Wat dit betekent is niet helemaal 
duidelijk. Wellicht verdwijnt het gunst
regime voor spaarboekjes. Daarnaast 
lijkt het logisch dat bestaande liquidatie
reserves van het oude regime kunnen 
blijven genieten, maar dat dit systeem 
vervalt voor de toekomst. Het VVPR-bis 
systeem voor uitkering van dividenden 
tegen 15% door kleine vennootschappen 
zal wellicht verdwijnen. Inkomsten uit 
onroerende goederen ondergaan even
eens een belasting van 25%. De minister
wenst hierbij de reële huurinkomsten
te belasten. De belastingplichtige 
kan wel genieten van een forfaitaire 
onkostenaftrek van 30%.  Blijkbaar is 
het de bedoeling dat het kadastraal 
inkomen (KI) niet langer als grondslag 
voor de belastingheffing geldt. Nochtans 
vermeldt het voorstel dat men uitgaat 
van een jaarlijks aangepast ‘vermoed 
rendement’ als minimale belastbare 
grondslag. Mogelijks worden de niet 
verhuurde woningen hiermee geviseerd 
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en blijft het KI op die manier toch nog in 
leven. Over de eigen woning zou geen 
personenbelasting verschuldigd zijn. 
Om de minder vermogende belasting
plichtigen te ontzien, zou wel een vrijstelling
gelden tot 6.000 euro op jaarbasis.

MEERWAARDEN BELASTBAAR IN DE 
PERSONENBELASTING
Ook alle meerwaarden worden in het 
voorstel belastbaar. De minister stelt een 
tarief voor van 15% voor meerwaarden 
op aandelen, obligaties en andere 
financiële producten. Minderwaarden 
kunnen wel in rekening worden gebracht. 
Voor de meerwaarden bij verkoop van 
actieve ondernemingen zou een beperkte 
vrijstelling gelden om het actieve on-
dernemerschap te ondersteunen. De 
jaarlijkse taks op effectenrekeningen en 
de taks op beursverrichtingen zal uit-
doven. Voorts zou ook de meerwaarde bij 
verkoop van onroerend goed een belasting
heffing van 15% ondergaan. Enkel de 
verkoop van de eigen woning blijft in 
het voorstel buiten schot. Het voorstel 
vermeldt ook dat historische meer-
waarden buiten schot blijven. Het 
is niet duidelijk wat de minister 
hiermee bedoelt. Wenst hij enkel 
toekomstig opgebouwde meerwaarden 
aan een heffing te onderwerpen?

UIT ANDERE VOORSTELLEN
Wij vermelden graag nog 
enkele andere opvallende elementen
uit het voorstel van de minister:
Verlaging van het KMO-tarief voor 
kleine vennootschappen van 20% naar 
15%. Dit tarief zou gelden voor een 
eerste schijf van 200.000 euro. Het 
vereiste minimumsalaris van 45.000 
euro op jaarbasis ondergaat wel een

wel een indexatie. Bovendien komt hier-
toe enkel salaris in cash in aanmerking.
Verlaging van de belasting op beroeps
inkomen. Hierin past een algemene 
verlaging van de tarieven in de personen
belasting met 5%. Het 50% tarief zou 
pas gelden voor een belastbaar inkomen 
van 84.740 euro op jaarbasis. Naast 
een aantal andere maatregelen stijgt 
bijvoorbeeld ook de belastingvrije som.

Zoals steeds is het afwachten hoe 
de overige leden van de regering op 
deze voorstellen zullen reageren. 
Ook is onduidelijk wat de budgettaire 
gevolgen voor de overheid zouden zijn. 

Alleszins heeft de minister een schot 
voor de boeg gegeven voor de door 
hem gewenste fiscale hervorming.

Sophie Schellens 
Vanhavermaet.be
.

www.actal.com

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

Uw 
successieplanning.
Onze expertise. 

Aandacht
Advies
Actie 



46 47

Geen heffing over verplaatsing 
pensioenvennootschap naar 
België  

Rechtbank Zeeland-West Brabant, 
12 mei 2022

Een directeur-groot aandeelhouder 
mocht tot pas geleden pensioen opbouwen
bij zijn eigen BV. Op die manier kon 
pensioen worden opgebouwd zonder dat 
het geld daarvoor (de pensioenpremies) 
het vermogen van de BV, en dus van de 
onderneming, hoefden te verlaten. Deze 
mogelijkheid is inmiddels afgeschaft, maar 
al opgebouwde rechten mogen nog bij de 
BV blijven. Voorlopig zullen er dus nog wel 
BV’s met een pensioen blijven bestaan.

In deze zaak werd de vennootschap met 
de pensioenvoorziening verplaatst van 
Nederland naar België. In principe is 
dat onder de Nederlandse regels niet 
toegestaan. Een belangrijke reden voor 
Nederland om dit tegen te gaan is het risico
dat het pensioen na verplaatsing zonder 
Nederlandse fiscale heffing wordt afgekocht 
of op een andere manier onbelast wordt ont-
vangen. Daarom leidt de verplaatsing van 
de vennootschap ertoe dat het pensioen
op het moment van vertrek geacht wordt 
fiscaal te zijn afgekocht. Het gehele opge-
bouwde pensioen wordt dan ineens belast.

Fiscaal Nieuws

Er bestaat de (vrij ingewikkelde) mogelijk-
heid om op verzoek te worden aangewezen 
als een toegelaten buitenlandse 
verzekeraar. Er worden dan afspraken 
gemaakt met de Nederlandse fiscus om fiscaal 
misbruik van de verplaatsing te voorkomen. 
Dit had de belastingplichtige in deze zaak 
in eerste instantie niet gedaan, maar later 
wèl. De inspecteur had dit verzoek niet in 
behandeling genomen omdat hij eerst de uit-
komst van deze rechtszaak wilde afwachten..

De rechter keurde deze opstelling van de 
inspecteur af. Per saldo moet de inspecteur 
eerst het verzoek afhandelen. Want mocht 
de inspecteur dat verzoek afwijzen, dan kan 
de belastingplichtige en daarmee ook de 
rechter die afwijzing daarna meenemen in 
een eventuele rechtszaak. Door deze manier 
van doen haalt de inspecteur die mogelijkheid 
bij de belastingplichtige weg. De belasting
plichtige krijgt daarom gelijk en de belasting
aanslag van de inspecteur moet van tafel.

Nederland in de fout met weigeren
Tozo voor in België wonende 
ondernemers Nederland in de 
fout met weigeren Tozo voor in 
België wonende ondernemers

Eén van de Nederlandse Corona-maatrege-
len was de Tozo, bedoeld als een uitkering 
voor ondernemers bij wie het inkomen was 
weggevallen. Nederland zag de Tozo als 
vergelijkbaar met een bijstandsuitkering. 
Om die reden stond de Tozo uiteraard 
open voor ondernemers die in Nederland 
wonen. Maar de Tozo stond niet open voor 
personen die in België of in Duitsland 
wonen en een Nederlandse onderneming 
hadden.Omdat deze ondernemers volgens 
de Europese regels meestal geacht werden 
sociaal verzekerd te zijn in Nederland, had-
den deze grensondernemers ook geen recht 
op een tegemoetkoming in hun eigen woon-
land. Deze ondernemers vielen dus tussen 
wal en schip. De Rechtbank in Limburg 
heeft twee zaken onder de hamer gehad. 
Heel bijzonder is dat dit tot verschillende uit-
komsten heeft geleid: in de ene zaak kreeg 
de Gemeente gelijk om geen uitkering toe te 
kennen, maar in de andere is geoordeeld dat 
de Gemeente Maastricht destijds de uitkering 
niet zomaar had mogen weigeren aan grens
ondernemers toe te kennen, maar in de 
andere is geoordeeld dat de Gemeente 
Maastricht destijds de uitkering niet zomaar 
had mogen weigeren. Er gaat hoger beroep 
spelen tegen deze en intussen zijn er ook al

Kamervragen over gesteld. De weigering
van Nederland om de Tozo aan grens
ondernemers toe te kennen, kan daarmee 
nog wel eens een staartje krijgen.

Nederland gaat betalen per 
kilometer invoeren

Op dit moment kent Nederland twee be-
langrijke autobelastingen: in de eerste 
plaats de BPM, een belasting bij de 
aankoop van een nieuwe auto. Daar-
naast is er de MRB, vaak beter bekend 
als de wegenbelasting. Deze belasting
wordt geheven omdat je een auto 
op Nederlands kenteken bezit. Het 
maakt dan niet uit of je wel of niet rijdt 
met de auto, of hoeveel kilometers je
rijdt: je betaalt altijd hetzelfde bedrag. 

Als je helemaal niet met de auto rijdt, dan is 
het mogelijk om de auto te laten schorsen.
In dat geval houdt de MRB ook op. Het is 
dan wel belangrijk om te beseffen dat er 
dan helemaal niet met de auto gereden 
mag worden, en dat de auto zelfs niet 
op de openbare weg mag verschijnen.
In de praktijk gaat dit regelmatig fout, en 
worden hier rechtszaken over gevoerd.
Omdat het de bedoeling is om niet het 
bezit maar het gebruik van de auto te gaan 
belasten, is er besloten om de MRB om 
te gaan vormen tot een kilometerheffing
De bedoeling is om dit per 2030 in te 
voeren. Deze nieuwe kilometerheffing

uit Nederland

gaat alleen gelden voor Nederlandse 
auto’s. Inwoners van België met een 
Belgische auto kunnen daarna dus in 
Nederland rijden zonder dat zij 
Nederlandse kilometerheffing moeten
gaan betalen.

Aan de andere kant is Nederland van 
plan om niet alleen de in Nederland 
gereden kilometers te belasten, maar 
ook alle in het buitenland gereden 
kilometers. Daar zou dan tegenover moeten
komen te staan dat alle toltrajecten in 
Nederland, zullen komen te vervallen. 
Een interessante vraag is dan 
misschien hoe dit zich verhoudt met 
bijvoorbeeld rijden over de Franse 
autoroutes. Voor grote gedeeltes daarvan 
moet er in Frankrijk tol worden betaald. 
Die tol is min of meer afhankelijk van de 
afgelegde afstand over de autoroute. 

Per saldo lijkt dat dus een soort dubbele 
heffing voor Nederlandse auto’s: een 
Franse tol aan de ene kant en dan 
nog Nederlandse kilometerheffing betalen 
daarbovenop. Het is goed mogelijk dat 
een Europese rechter hier nog een keer 
uitspraak over zal moeten gaan doen. En 
mocht de rechter dat inderdaad vinden, 
zal dat bijvoorbeeld ook gaan gelden voor 
de welbekende Liefkenshoektunnel?.

Ook voor 90%-eis buitenlands 
belastingplichtigen uitgaan 
van werkelijk Box 3-inkomen

Om als niet-inwoner van Nederland in 
aanmerking te komen voor Nederlandse
aftrekposten en fiscale tegemoet
komingen, moet je aangemerkt
kunnen worden als kwalificerend
buitenlands belastingplichtige. Een 
belangrijke eis daarbij is dat ten minste
90% van het inkomen belast is 
in Nederland (onder omstandig
heden zijn hier nog uitzonderingen op).

Een belangrijke vraag is hoe dit inkomen 
berekend moet worden. In beginsel vindt 
die berekening plaats naar Nederlandse
maatstaven. Dat is uiteraard voor 
vooral Box 3 een probleem, omdat het 
forfaitaire rendement in Box 3 sterk kan 
afwijken van het werkelijke rendement
Hierover heeft de Hoge Raad natuurlijk
een baanbrekende uitspraak gedaan  
met Kerst 2021. De effecten van die 
uitspraak gaan nu ook gelden voor de kwali
ficerende buitenlandse belastingplicht.
In deze zaak woonde de belastingpli-
chtige in Duitsland en ontving AOW en 
pensioen uit Nederland. Daarnaast heeft 
hij spaarrekeningen waarop in 2017 in 
totaal € 649 aan rente werd ontvangen.
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Op grond van de wettelijke berekening
van Box 3, was het forfaitaire 
rendement op zijn vermogen € 15.345. 
Het inkomen op de bankrekeningen is ter 
heffing toegewezen aan Duitsland. Dit 
betekent dat hoe hoger dit inkomen is, 
hoe kleiner de kans dat aan de 90%-eis 
wordt voldaan. In deze zaak kwam het 
erop neer dat als uit wordt gegaan van 
de werkelijke inkomsten van € 649, de 
belastingplichtige wel zou voldoen aan 
de 90%-eis. Maar als de normale Box 
3-berekening wat leidde tot een belast-
baar inkomen van € 15.345 wordt toe-
gepast, dan wordt de 90% niet gehaald.
De rechtbank oordeelt dat de uitspraak 
van de Hoge Raad aanleiding is om voor 
de vaststelling van het recht om aange-
merkt te worden als kwalificerend buiten-
lands belastingplichtige voortaan ook uit 
te gaan van het werkelijke rendement. 
Door van het lage, werkelijke rente-
inkomen uit te gaan, wordt er wel voldaan 
aan de 90%-eis en wordt de belasting
plichtige gezien als een kwalificerend
buitenlands belastingplichtige
met bijvoorbeeld onder meer 
recht op hypotheekrenteaftrek in 
Nederland voor de Duitse eigen 
woning. Al met al een heel duidelijke en 
begrijpelijke uitspraak. Dit maakt de 
kwalificerende buitenlands belastingplicht 
voor meer belastingplichtigen bereikbaar. 
Bij de huidige stand van zaken lijkt het ons 
zelfs dat de belastingplichtige ook voor 
de kwalificerende buitenlandse belasting
plicht voor Box 3 kan kiezen wat een 
gunstigere uitkomst heeft: een berekening 
via de werkelijke inkomsten danwel een 
berekening via het forfaitaire rendement.

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.

Meer
#Nieuws

Nederlandse vrouw laat 
Belgische stad miljoenen na

Een Nederlandse vrouw heeft de 
Belgische stad Brugge een erfenis van 
bijna 5 miljoen euro nagelaten. De vrouw 
overleed op 80-jarige leeftijd. Dat meldt 
persbureau Belga op basis van de krant 
Het Laatste Nieuws. De identiteit van 
de vrouw is niet bekendgemaakt, maar 
haar familie zou actief zijn geweest in 
de industrie en de delfstoffen. Acht jaar 
geleden zou ze van Zwitserland naar 
Brugge zijn verhuisd. In haar testament 
laat ze de stad een woning ter waarde 
van 700.000 euro na, 945.000 euro aan 
waardepapieren en een banktegoed van 
3,3 miljoen euro. Volgens de schepen
(wethouder) van Financiën is het 
uitzonderlijk dat de stad een nalatenschap 
krijgt.

Telegraaf.nl

Artikel 18 lid 2 Verdrag:
 Hof ‘s-Hertogenbosch

X woont sinds 1965 in België. Vanaf 1988 
geniet hij inkomsten uit Nederland. In 
2001 gaat X met vroegpensioen. Tot 2018 
wordt geen loonheffing ingehouden op 
het pensioen dat X ontvangt. Omdat het 
pensioen van X meer dan € 25.000 bedraagt,
houdt het pensioenfonds vanaf januari
2018 loonheffing in op het pensioen.
X is het hier niet mee eens. Hij stelt dat hij 
de pensioenpremies die hij heeft betaald 
aan het pensioenfonds in het verleden 
nimmer op zijn in Nederland belast-
bare inkomen in aftrek heeft gebracht.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
oordeelt dat niet aan alle voorwaarden 
van art. 18 lid 2 Belastingverdrag 
Nederland - België is voldaan. 
Nederland kan dan geen belasting heffen 
over het pensioen van X. De inspecteur
gaat in hoger beroep. Hof ‘s-Hertogen-
bosch stelt vast dat de inspecteur en 
X zijn overeengekomen dat niet aan 
de, althans niet aan alle, cumulatieve 
voorwaarden van art. 18 lid 2  Belasting
verdrag Nederland-België is voldaan. 
Het hof verklaart het hoger beroep 
ongegrond en bevestigt de uitspraak van 
de rechtbank. Verder wordt de inspecteur
veroordeeld tot het betalen van een 
proceskostenvergoeding van € 1068.. 

Taxlive.nl

Miljoenenvorderingen Voetbal

De Belgische belastingdienst eist 
66,7 miljoen euro extra belastingen 
terug van veertien van de achttien 
professionele voetbalcubs uit de hoogste 
klasse. Dat melden diverse Belgische
media. De federale overheidsdienst 
Financiën kan om privacyredenen niet 
vrijgeven om welke clubs het gaat.
In 2018 startte er een grootschalig, 
gerechtelijk onderzoek naar witwassen 
en fraude aan de top van het Belgische 
voetbal, Operatie Zero. Voor de zomer 
maakte de Bijzondere Belastinginspectie 
(BBI) van de Belgische belastingdienst 
bekend dat de afgelopen vijf jaar bijna 12 
miljoen euro extra belastingen en btw bij 
professionele voetbalclubs was gevorderd.
Op dit moment legt de fiscus 66,7 
miljoen euro op aan naheffingen en boetes
in de voetbalsector, waarvan 7,2 
miljoen euro btw. Het gaat om  belastingen 
die sinds 2019 zouden zijn ontdoken. Die 
bedragen zullen nog stijgen omdat lang 
niet alle onderzoeken afgesloten zijn, 
zeggen bronnen aan De Tijd.

Taxlive.nl
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In België betaal je 100 euro aan 
zorgpremie, per jaar

Het verhaal duikt met enige regelmaat op: 
terwijl Nederlanders steeds dieper in de 
buidel moeten tasten om de zorgpremie 
te betalen, is die premie in België minder
dan een tientje per maand. Alleen al de 
maandpremie in Nederland is hoger.
Er valt behoorlijk wat op af te dingen. 
Maar helemaal onwaar is het ook niet.
Peter van Limpt: 70 jaar oud, Neder-
lander, maar al decennia woonachtig 
in België is eigenaar van een financieel
en administratief adviesbureau voor 
grenswerkers kent hij de verschillen
tussen de landen door en door.
Wat hij betaalt aan zorgpremie? 346 
euro per jaar, nog geen drie tientjes per 
maand. En dat is dan veel naar Belgische
begrippen, omdat hij een aanvullende
verzekering heeft die ook de eigen 
bijdrage van ziekenhuisopnames dekt. 
“Mijn gewone ziektekostenverzekering 
-de mutualiteit heet dat hier- is 25 euro. 
Niet per maand, maar per kwartaal.”
Zaken die in Nederland vergoed 
zijn, zijn dat in België soms niet. 
Maar het hele verhaal ligt toch stukken 
genuanceerder, zegt Patrick Jeuris-
sen, hoogleraar Betaalbaarheid van 
zorg aan de Radboud Universiteit. 
“In België betaal je ook een deel van 
van je zorgpremie via de belastingen
Dat zie je misschien niet direct
maar je betaalt het wel

RTLnieuws.nl

#Nieuws
  Financieel

Verzekeringen opzeggen?

Simon November van Test-Aankoop legt 
uit waarom je best regelmatig moet check-
en of  je je verzekeringen op moet zeggen. 
Van verzekeraar veranderen kan 
je geld besparen. “Maar opzeggen
is vreselijk ingewikkeld”: Als 
expert legt hij uit wat je best kunt doen
Vooruit pleit sowieso om de
overschakeling van verzekeringscon-
tracten vlotter te maken. Testaankoop 
wil een ‘easy switch’, net zoals bij je 
telecom- of energiecontract. Meer 
dan de helft van de Vlamingen 
verandert nooit van verzekeraar en daar-
door betalen ze vaak veel te veel. Maar 
waarom is zo’n overstap zo moeilijk in ons 
land? Waar moet je echt op letten? En 
hoeveel kan je besparen door verzekerin-
gen te vergelijken? HLN zocht het uit, 
samen met Simon November van Test-
Aankoop. “Het is erg belangrijk dat je je ver-
zekering tijdig afzegt, voor de vervaldag.”
Meer informatie via hun website

HLN.be / Testaankoop.be

Evenveel nieuwe flats als 
huizen gebouwd in Vlaanderen

2017 is het hoogtepunt voor flats: 64% 
van alle nieuwe woningen is een flat. 
De sterke verschuiving van huizenbouw 
naar appartementsbouw zorgde voor een 
belangrijke verandering van de bestaande 
woningvoorraad. Het aandeel van de 
verschillende huizentypes (open, half
open en gesloten bebouwing) neemt af, 
en het aandeel bestaande flats stijgt. In 
2021 zijn er ongeveer evenveel flats als 
open bebouwingen. Volgens het laat-
ste Ruimterapport worden 9 op de 10 
appartementen gerealiseerd binnen 
bestaand ruimtebeslag. Er wordt dus 
geen nieuwe ruimte voor aangesneden.
De laatste jaren is er terug een afname 
van het aandeel flats. In de eerste 5 
maanden van 2022 is nog maar 52% 
van het aantal nieuwe woningen een 
flat. De grotere belangstelling voor een 
huis met tuin na de periodes van lock-
down, kan niet de enige verklaring voor 
deze trend zijn. Het aandeel flats daalt in 
Wallonië onder de 40% en ligt daarmee 
een heel stuk onder het aandeel van flats 
in Vlaanderen. Zo wonen er in ons land 
al meer huishoudens in een flat dan in 
Nederland. Maar Vlaanderen heeft nood 
aan een gezonde mix van de verschil-
lende woonvormen. De veranderende 
demografie en de beperkte hoeveelheid 
bouwgrond heeft de bouwsector aang-
espoord om meer flats te realiseren. 

Bouwenenwonen.net

Meer
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Credion financieert nu ook 
ondernemers in België

Achter Credion België schuilt Aelbrecht 
Van Damme, mede-oprichter van onder 
meer crowdfundingplatform WinWinner. 
Credion België is een masterfranchise van 
Credion, dé zakelijk financieringsspecialist 
die sinds 2001 actief is in het realiseren 
van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen 
voor ondernemers. ‘Nederland loopt 
voor als het gaat over financiering,’zegt 
Aelbrecht Van Damme, oprichter van 
Credion België. ‘Het aanbod is veel uit-
gebreider en de functie van onafhankelijk 
financieringsadviseur is er niet meer weg 
te denken. We profiteren van de kennis die 
zij over de jaren heen hebben opgedaan, 
maar maken natuurlijk een vertaalslag 
naar de Belgische markt. Een lokaal 
team speelt daar een belangrijke rol in.’
Carlo van der Weg, mede-oprichter en 
directeur van Credion Associatie, is ruim 
20 jaar geleden gestart in Nederland met 
Credion. Vandaag de dag heeft Credion
ruim 50 vestigingen waar ruim 100 
adviseurs MKB bedrijven adviseren bij 
het verkrijgen van bedrijfs- en vastgoed
financieringen. Volgens Van der Weg is dit 
de eerste stap van internationalisering en is 
verheugd met de samenwerking en het feit 
dat nu ook Belgische ondernemers gebruik 
kunnen maken van de advisering van 
Credion.

Accountancyvanmorgen.nl

WealthTech Abbove onder
steunt Quintet Private Bank  

De Belgische solution provider Abbove, 
een opkomende leider in de digitale 
transformatie van de vermogensbeheer-
sector, kondigt een partnerschap aan met 
het Belgische filiaal Puilaetco van Quintet
Group. Deze samenwerking is een 
nieuwe stap voor de onderneming om 
haar platform voor vermogensplanning
verder te verspreiden. Als het Belgische
pilotproject succesvol blijkt, kan Abbove 
haar diensten uitbreiden naar maar 
liefst zes nieuwe Europese landen, 
waaronder Nederland, Denemarken, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Momenteel hebben meer dan 25.000 
families in Europa toegang tot het platform 
van Abbove via hun vertrouwde adviseur. 
Vanaf vandaag zullen de klanten van 
Puilaetco, die de technologie zullen 
gebruiken onder de naam ‘Richer Life 
Plan’, dat gebruikersbestand nog verd-
er uitbreiden. Dankzij het platform van 
Abbove, kunnen de adviseurs van 
de bank hun klanten nu een globaal 
overzicht bieden van hun volledige 
familievermogen, alsook gedetailleerde 
simulaties maken over de evolutie van 
het vermogen en de organisatie van 
de nalatenschap, en dit alles op een 
digitaal en 24/7 toegankelijk platform.

Businesswire.coml

Breedband: Belg duurder dan 
Nederlander

De tarieven voor vaste en mobiele 
breedband lopen in Europese Unie 
flink uiteen. Waar België behoort tot de 
duurste landen, daar staat Nederland te 
boek als relatief goedkoop. Dit blijkt uit 
een uitgebreide studie van de Europese 
Commissie naar de prijzen van vaste en 
mobiele internet. België kent op gebied 
van breedband-internet geen goedkope 
of relatief laag geprijsde aanbiedingen. 
Ook voor geconvergeerde aanbiedingen 
zoals triple play of quadruple pay moet 
de consument flink in de buidel tasten. 
Koopjes zijn in België niet te vinden. 
Mobiel breedband-internet is eveneens 
duur, net als in Frankrijk, Griekenland, 
Portugal en Kroatië. Nederland behoort
samen met onder meer Duitsland, 
Ierland en Luxemburg op dit gebied tot de 
groep van relatief goedkope landen. Echt 
voordelig uit ben je in Spanje, Polen en 
Zweden. Nederland kent in het bi-
jzonder aantrekkelijke prijzen
als het gaat om dikke of heel dikke 
bundels (20 GB). Wil je snelheden van 
boven de 100 Mbps, dan ben je daar 
relatief duur uit. Ook in België moet je 
voor premium mobiele breedband stevig 
betalen. Deze tarieven liggen daar aan-
zienlijk boven het Europese gemiddelde.

Computable.be
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Historisch
#Nieuws

Prinsjesdagkoffertje historisch 
sleutelstuk

Drie stukken uit de collectie van het 
Belasting & Douane Museum zijn opge-
nomen als sleutelstuk in de Canon van 
Nederland, waaronder het allereerste 
Prinsjesdagkoffertje. De Canon van 
Nederland wordt gevormd door een 
netwerk van musea en erfgoedinstellingen 
die gezamenlijk de geschiedenis van 
Nederland vertellen. Het Belasting & 
Douane Museum in Rotterdam treedt 
toe tot dit netwerk. Drie stukken vertellen
een verhaal bij de canon-vensters De 
Grondwet, Max Havelaar en Europa. 
Het eerste sleutelstuk is het beroemde
koffertje van Lieftinck. Elke jaar op 
Prinsjesdag gaat de minister van 
Financiën met een speciaal koffertje
naar de Tweede Kamer om de rijks
begroting aan te bieden. Deze traditie 
begon op Prinsjesdag in 1946 toen minister
Lieftinck besloot de eerste naoorlogse
begroting in stijl aan te bieden. Lieftinck 
stuurde hier een van zijn ambtenaren voor 
op pad. Deze kocht voor omgerekend
1,70 euro een eenvoudig bruinleren 
koffertje bij Leerhandel van de Broek op 
de Laan van Meerdervoort in Den Haag.
Het opschrift ‘DERDE DINSDAG IN SEP-
TEMBER’ plaatste men in eerste instantie
met letters van goud op het koffertje. 
In 1964 werd de huidige Prinsjesdag
koffer in gebruik wordt genomen.

Historiek.net

Historische Antwerpse glas
platen in NL gedigitaliseerd

Een grote verzameling historische foto’s 
op glasplaat – een van de oudste mate-
rialen om foto’s op af te beelden – is va-
nuit het Antwerpse MAS naar Nederland 
vertrokken om er gedigitaliseerd te 
worden. Het is het startschot van een 
grootschalige operatie: tegen eind 2023 
worden in heel Vlaanderen liefst 170.000 
exemplaren digitaal beschikbaar gemaakt. 
Een opmerkelijke foto van Antwerps 
fotograaf Rik Selleslags, een jonge 
moeder die melk afkolft en daarbij 
geholpen wordt door een non, een vernielde
kerk na een bombardement tijdens de 
Eerste Wereldoorlog (met dode lichamen 
op de voorgrond), negen pasgeborenen 
met zusters en moeders in een tijdens 
de oorlog opgericht moederhuis óf een 
jonge Willy Sommers op een postkaartje.
Het slechts een kleine greep uit de 
indrukwekkende collectie foto’s op glas
plaat - een van de oudste (vanaf de 
19de eeuw) materialen om foto’s op af 
te beelden – die in Vlaamse musea, 
erfgoedbibliotheken en archieven ligt. 
Helaas geraakten de vele pareltjes door 
de jaren in de vergetelheid. Glasplaat is 
immers bijzonder fragiel én vanaf de 
tweede helft van de 20e eeuw wonnen
foto’s op kunststof – denk aan 
de alom bekende dia – in Vlaan-
deren enorm aan populariteit.

PZC.nl

Originele akte van de Vrede 
van Parijs naar Zeeland

Het Op zaterdagmiddag 1 oktober vond 
er in het Zeeuws Museum in Middel-
burg een unieke gebeurtenis plaats. 
De commissaris van de Koning, Han 
Polman, onthult de originele akte van 
de Vrede van Parijs uit 1323. Die akte 
betekende het einde van de eeuwenlang
strijd tussen Vlaanderen en Holland
over de gebieden van Zeeland.
De akte van de Vrede van Parijs kan 
beschouwd worden als de geboorte van 
het graafschap Zeeland, de rechtstreekse
voorganger van de huidige provincie. 
De onthulling van de akte vond plaats 
tijdens de Genootschapsdag van het 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen. Afgevaardigden 
van het Archief van Lille kwamen 
speciaal deze middag om te vertellen 
over de akte, die zij aan het Zeeuws
Museum beschikbaar hebben 
gesteld voor een tijdelijke expositie.
Naast dit document zullen diverse 
andere voorwerpen zoals het Poorters-
boek, kanonkogels uit Zierikzee en een 
munt geslagen in 1303 in Middelburg te 
zien zijn.

Zeelandnet.nl

Cultureel
#Nieuws

Bijna op 1 op 10 in Vlaanderen 
heeft buitenlandse nationaliteit

Begin 2022 had bijna 1 op 10 personen 
in Vlaanderen een buitenlandse nationali
teit. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek 
Vlaanderen. De grootste buitenlandse
nationaliteitsgroep zijn Nederlanders, 
gevolgd door Roemenen en Polen.
Begin dit jaar telde Vlaanderen iets meer 
dan 658.000 personen met een buitenland-
se nationaliteit, oftewel 9,8 procent van de 
totale bevolking. Het Vlaamse aandeel ligt 
met ongeveer tien procent iets hoger dan 
het Europese gemiddelde van acht procent.
Het aandeel personen met een buiten-
landse nationaliteit ligt het hoogst in de 
rand rond Brussel, in de grootsteden 
Antwerpen en Gent en in de grensstreek 
met Nederland in de provincies Antwerpen
en Limburg. Zo waren er begin dit jaar 
1.677.000 personen van buitenlandse
herkomst in Vlaanderen, of een 
kwart van de totale bevolking.
Het gaat om personen met een huidi-
ge buitenlandse nationaliteit, maar ook 
om personen met een huidige Belgische 
nationaliteit maar met een buitenlandse 
geboortenationaliteit of minstens 1 ouder 
met een buitenlandse geboortenationaliteit.
Ook hier is Nederland het grootste
herkomstland, gevolgd door 
personen van Marokkaanse, Turkse, 
Italiaanse en Roemeense herkomst.

 
HLN.be

Turnhoutenaar wordt Neder-
lands kampioen poetry slam

Tom Driesen uit Turnhout is Neder-
lands kampioen poetry slam geworden 
in Utrecht. Dat is al rappend poëzie 
voordragen. Hij haalde het van alle 
andere (Nederlandse) kandidaten met een 
gedicht over zijn liefde voor data en daten.
Hij mag nu naar het Europees en het 
Bij poetry slam - waarbij je al rappend 
poëzie brengt - probeer je het publiek
er op 3 minuten van te overtuigen 
dat jouw “poetry” de beste is. “Ik heb 
gewonnen met een gedicht over mijn liefde
voor data en daten”, zegt een trotse 
Tom Driesen uit Turnhout. Driesen is in 
het gewone leven leraar in het buiten
gewoon onderwijs in Antwerpen, hij 
heeft een visuele beperking en was 
eerder stadsdichter in Turnhout. Geen 
wonder misschien dat hij poetry slam heel 
erg in de vingers heeft? “Ik heb met het 
verschil tussen Nederlanders en Belgen
gespeeld, ik heb de Nederlanders op 
een respectvolle manier “gedisst”, ze 
konden dat wel hebben”, lacht Driesen.
Het stemt mij heel nederig dat ik al 
die grote “slammers” mag opvolgen

VRT.be

Waar is “onze” Panamarenko 
gebleven? ’

De voorbije tien jaar zijn minstens 134 
kunstwerken uit de verzameling van de 
Vlaamse gemeenschap bij de politie 
aangegeven als vermist. Dat blijkt uit
cijfers van minister van Cultuur Jan 
Jambon (N-VA), die werden opgevraagd
door parlementslid Filip Brusselmans 
(Vlaams Belang). Onder meer een 
lithografie van Panamarenko en een 
tekening van kunstschilder
Raoul De Keyser verdwenen van de 
radar. De “Collectie Vlaamse Gemeen-
schap” bestaat uit meer dan 18.000 
kunstwerken, deels eigendom van de 
Belgische staat en deels van de Vlaam-
se gemeenschap. Ze worden aange-
kocht om de sector te stimuleren. In 2021 
kwamen er bijvoorbeeld 281 stuks bij, 
goed voor een prijskaartje van om en bij 
de 4 miljoen euro. Het grootste deel van 
de kunstwerken komt in musea terecht. 
Elk jaar wordt de staat van de 
collectie gecontroleerd, en het is tijdens 
zulke checks dat aan het licht komt dat 
bepaalde kunstwerken missing in 
action zijn. Voor zover wij weten, 
worden er geen werken teruggevonden.

VRT.be
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Beleggen met advies 
Hoe sta je tegenover risico’s? Hoeveel geld en hoeveel jaren wil je beleggen?  
Hoe ziet je huidig en toekomstig financieel plaatje eruit? ... Samen met je adviseur 
leg je alle puzzelstukjes op hun plaats, en kom je tot een beleggingsvoorstel dat  
bij jouw unieke situatie past. Op die manier ben je al goed vertrokken.

Samen sterker
Je belegt in fondsen en/of andere beleggingsproducten. Deze beleggingen 
worden allemaal actief beheerd door onze eigen experts of die van onze partners: 
BlackRock, Schroders, Axa Investment Managers, Amundi en NN Invest Partners. 

Door onze kennis en expertise te delen staan we sterker. Daarom werken we 
samen met deze gerenommeerde fondsenhuizen. Dat is je beste garantie op 
onpartijdig en gepersonaliseerd advies.

Experts doen het werk
De economie boomt of zit in het slop? Een politieke beslissing jaagt de 
grondstofprijzen omhoog of omlaag? Een nieuwe brandhaard op de wereldkaart? 
Omdat experts de beleggingen voor jou beheren, hoef je zelf niet te piekeren.  
Wat (ver)kopen, wanneer, waar, hoe, hoeveel: dat laat je over aan de beheerder 
van de oplossing waarin je belegt. 

Je portefeuille wordt voortdurend gescreend. Ontdekken we een beter alternatief, 
dan contacteren we je proactief. Dan kun je nog altijd beslissen of je op ons 
voorstel wil ingaan. Terwijl jij doet wat je het liefste en beste doet, zorgen wij 
actief voor je belegging. 

Op het tempo van jouw leven
We kijken niet alleen naar de ontwikkelingen op de beurs en de economie. 
Ook bij elk sleutelmoment in je leven helpen we je je portefeuille indien nodig 
aan te passen. Bijvoorbeeld als je wat minder risico wil nemen omdat je je 
pensioenleeftijd nadert of vastgoedplannen hebt. 

Waarin moet ik beleggen in deze onzekere tijden? 
Hoeveel moet ik beleggen? Wanneer moet ik beleggen? 
Wie belegt of overweegt om dat te doen, heeft soms 
meer vragen dan antwoorden. Niet iedereen heeft de tijd 
of de zin om zich erin te verdiepen en de beurs te leren 
kennen en begrijpen. Daarom kan het een goed idee zijn 
om je te laten helpen door een adviseur.

Beleggings- en/of verzekeringsaanbieding onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of, in voorkomend geval, door de betrokken verzekeringsmaatschappij) 
en wederzijds akkoord. De voorwaarden en modaliteiten (reglementen, tarieven, kerninformatie voor de belegger of spaarder en andere aanvullende informatie) zijn 
verkrijgbaar in alle ING-filialen en staan op www.ing.be.
ING België NV • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • BTW: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • 
Neem contact op met ons via ing.be/contact • Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393 • Verantwoordelijke uitgever: Sali Salieski • 
Sint-Michielswarande 60, B-1000 Brussel •  721455N • 10/2022

Op zoek naar 
advies dat telt?

Ontdek het op ing.be/investadvice
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#Globetrotter

Wall Street NewYork...de Waalstraat (17e eeuw, New Amsterdam). Of de ‘wall’ (1685-1699). Of naar Walloon: Peter Minuit?
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Nederlandse 
Pensioenen

Recent heeft de AFM onderzoek gedaan naar de rendementen en risico’s die de 
verschillende beleggingsondernemingen gebruiken om te toetsen of een oplossing
haalbaar is of niet. Uitgangspunt daarbij was een neutraal beleggingsprofiel. Een 
portefeuille die bestond uit 50% risicovolle assets (zoals aandelen) en 50%  
risicomijdend (zoals obligaties). De AFM constateerde grote verschillen tussen 
de verschillende bruto rendementen waarmee de verschillende ondernemingen 
rekenden. Het laagste verwachte rendement op jaarbasis voor een periode 
van 20 jaar kwam uit op 2,7%. Het hoogste rendement bedroeg maar liefst 7%. 
Om te bepalen of een beleggings-
doelstelling haalbaar is, moet je 
een realistische inschatting maken 
van het benodigde rendement. In 
Europa zijn beleggingshuizen en 
banken verplicht om bij beleggings
advies of vermogensbeheer te 
toetsen of de portefeuille geschikt is 
voor de specifieke klant. We noemen
dit ook wel de geschiktheids
toets. De uiteindelijke oplossing
moet aansluiten bij de specifieke
kenmerken van de klant. Deze 
toets gebeurt vaak vooraf-
gaand aan de belegging of 
is opgenomen in de bekende 
risicoprofiel vragenlijst. Daarbij 
kan je bijvoorbeeld denken aan de 
beleggingsdoelstelling, de risico-
bereidheid en financiële positie van 
u, de klant. De beleggingsoplossing 
moet altijd ten diensten staan van 
het realiseren van de doelstelling. 
Methodieken kunnen  verschillen
maar uiteindelijk moet de 
beleggingsonderneming iets zeggen 
over het te verwachten rendement
van de oplossing. Vaak gaat dit 
rendement gepaard met een 
bepaald risico. U moet dan aangeven
of dit risico acceptabel is of niet.  
Als belegger moet je je realiseren 
dat beleggen op zich geen doel is 

maar meer een methodiek om 
je uiteindelijke doelstellingen
te behalen. Tegenwoordig zien 
we steeds meer aandacht
voor het concept van 
Goals-Based Investing & Planning
Een beleggingsonderneming 
maakt de haalbaarheid van de 
doelstelling vaak inzichtelijk 
door te werken met scenario’s.

Als je nu uitgaat van 1,5% 
gemiddelde kosten op jaar-
basis zal bij het laagste 
rendement een portefeuille van 
€ 1.000.000 na 20 jaar 
€ 1.260.000 waard zijn. Bij de
hoogste schatting van het 
rendement mag u rekenen op 
bijna € 3.000.000. Het probleem
is dat wellicht beide onder
nemingen onrealistische inschat-
tingen hanteren. In het eerste 
geval krijgt u  mogelijk het gevoel 
dat uw doelstelling niet haalbaar 
is. Het tweede geval is wellicht 
een grote teleurstelling als het 
eindkapitaal van € 3.000.000 
bij lange na niet wordt gehaald.
Voor het hoge rendement baseren
die ondernemingen zich vaak 
op historische rendementen
(behaald via eigen portefeuilles

of door gebruik te maken van 
rendementen van verschillende
indices). Het probleem dat 
zich voordoet is het feit dat 
er wellicht voor aandelen
gerekend wordt met een 
te hoog rendement gezien
de uitstekende rendementen
van de afgelopen jaren. Bij 
obligaties is dat natuurlijk niet 
anders. De dalende rente heeft 
ervoor gezorgd dat de obligatie
markten fenomenale rendementen
hebben laten zien. Het is dan 
ook onrealistisch om te denken 
dat dit de aankomende 20 jaar 
ook zo zal zijn. In dat kader is 
de uitspraak van Carl Richards
auteur en contributor bij de 
NewYorkTimes, natuurlijk spot-on.

“Investing based on past perfor-
mance only is like driving your 
car while looking in the rear view 
mirror. It causes a lot of accidents” 

De AFM heeft als 
resultaat van het onderzoek al 
aangegeven dat zij de beleggings
sector gaat helpen om de 
verwachte rendementen meer
realistisch te krijgen. 

Rendement & Risico’s
De AFM...
                     Tekst Ivo Beumer
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Goede én volledige beleggingsinformatie 
is daarom hét antwoord op de vraag maar 
samen met duiding is dit anno 2022 nog 
steeds niet vanzelfsprekend. De ene na de 
andere crisis en ook marktvooruitzichten
nopen namelijk om beleggen vanuit een 
breder en minder traditioneel kader te 
bekijken. Uw portefeuille-rendement ver-
betert met een ander perspectief, betere 
informatie en meer duiding.

Regels en (des)informatie
Toezichthouders streven naar gelijke 
behandeling voor alle beleggers
via uniforme, eerlijke informatie en handel. 
Zij controleren en corrigeren de financiële 
wereld. De gevolgen van dit toezicht zijn 
merkbaar en verstrekkend. Afwijking van 
regels kan worden bestraft.  Professionele
adviseurs zien informatie die komt van 
de toezichthouder als (invulling) van
verplichte regelgeving. Toezichthouders
op hun beurt zijn onderdeel van het wet-
gevend kader. Ze geven daarom geen 
expliciete handleiding voor wat wél mag 
of wat ze juist willen. Het gevolg is dat 
hun uitspraken voor stress in de markt 
zorgt, maar als de juiste en concrete 
richting ontbreekt, is de ingeslagen 
route niet altijd een weg vooruit voor de 
consument. Al decennia lang worstelen
aanbieders in de financiele wereld en 
blijven ze binnen een keurslijf 
opereren, want “we willen geen 
problemen”. Een recent voorbeeld
is de neutrale, gebalanceerde 
oftewel, ik ben gemiddeld, kies niet, ik 
spreid en neem een 50/50 portefeuille...

(1) Markowitz;  Moderne Portfolio Theorie (MPT); 

     Nobelprijs 1990

De traditionele 50/50-portfolio
Deze is al vele decennia dé markt (en 
AFM) standaard voor de ‘neutraal’-
risico en -rendement portefeuille. Frappant
want in 1960 was al duidelijk dat 
de MPT -portefeuille(1) door meer 
diversificatie neutraler was dan de 
50/50-portfolio. Institutionele beleggers 
diversifiëren daarom al vele decennia 
hun portefeuilles met hogere en meer 
stabiele rendementen als gevolg. Voor 
particuliere beleggers blijven veel 
modellen nog steeds gebaseerd op de 60 
jaar oude norm. De AFM legt de 50/50-
norm niet op! In 2018 gaf de AFM juist 
de branche de taak om bij klanten na te 
gaan of obligaties nog wel in dezelfde 
mate in portfolio pasten omdat obligaties 
niet langer decorreleren met aandelen. 
Decorrelatie staat voor een negatieve on-
derlinge samenhang (ofwel als aandelen 
A en B decorreleren, daalt B als A stijgt 
en vice versa). De functie van obligaties 
in de portfolio was er in de modellen om  
koersdalingen op te vangen en zo risi-
co’s te spreiden. Was daarmee de bood-
schap van AFM te lezen als een verkapte 
opdracht om obligaties af te bouwen? 
Want ook de FSMA volgt eenzelfde lijn. In 
haar presentatie over het jaarverslag van 
2021 stelt zij dat de branche in het kader 
van de nieuwe wettelijke beleggingsregels 
(MiFID II) onvoldoende naar alternatieven
kijkt om in klant-portefeuilles risico
en rendement te verbeteren.
Het is natuurlijk niet aan toezichthouders 
om zomaar instructies aan marktpartijen 
te geven. Ze stellen wel duidelijk vragen! 

Obligaties hadden hun nut en functie
in de portefeuille enigszins verloren,
gegeven de marktomstandigheden toen. 
Zonder nut en functie is er geen reden 
om ze nog op te nemen of aan te houden 
in een portefeuille. De standaard 50/50 
portfolio was ook niet langer ‘neutraal’
of had geen neutraal risico meer. 
En daarmee de facto het einde van 
de ruim 60 jaar oude 50/50-norm. 

Het verlaten van deze standaard was 
toch wel een aardverschuiving in 
beleggersland. En nu het rentespook 
terug ontwaakt is en rondwaart 
verdient ‘het rentedeel’ zeker opnieuw 
aandacht. Kreeg u adviezen om obligaties 
af te bouwen, de 50/50-norm los te laten
en meer te diversifiëren? Nee?! Hoe ga 
je om met extra risico’s van obligaties en 
is er wel een gelijk speelveld? Het is ook 
opmerkelijk dat in de branche nu  
nog steeds partijen blijkbaar niet 
nadenken over welke portefeuille
modellen aan te bieden en de oude 
standaard blijven volgen en aanbieden 
als de standaard... .

Correlatie met aandelen
De AFM-waarschuwing over de correlatie
met aandelen wordt bevestigd door 
historische cijfers. Hieruit blijk dat 
obligaties namelijk niet alleen gevoelig 
zijn voor rente zoals uit de Amerikaanse 
statistieken blijkt. Over een periode van 
85 jaar geldt in 47% van de 5 jaars in-
tervallen ze meer dan 40% correlatie 
vertonen met aandelen en in 35% van de 

Een Betere... 
Als we praten over uw beleggingsportefeuille, wat is dan waardevoller:  informatie of rendement? 
Rendement lijkt het logische antwoord maar rendement is een gevolg van keuzes op basis van 
informatie. Wat nu als blijkt dat de informatie (deels) onduidelijk, onvolledig of zelfs verkeerd was? 
Vóór je een beleggingsbeslissing neemt, wil je duidelijke informatie want sub-optimale informatie 
kost rendement. Toch bent u niet altijd zo goed geïnformeerd als u denkt of verwacht want zelfs
toezichthouders hebben moeite met het balanceren tussen informatie én non- of desinformatie. 

Belegger!
      “Neem vooral initiatief tot een 
       alternatief perspectief.”

Guido J. Kruithof 
Zelfstandig financieel coach en asset 
allocatie specialist. Guido schrijft deze 
column op persoonlijke titel, zonder dat 
hij posities heeft in besproken fondsen of  
deze verwacht te zullen op- of afbouwen. 
In de 25+ jaar als beleggingsdeskundige 
maakte hij rapporten voor advocaten (of 
second opinions) en was hij als secretaris
actief binnen de ‘Stichting WoekerPolis-
Claim’. Na zijn Citibank-periode ontwik-
kelde hij gestructureerde producten en 
was hij beleggingsadviseur. Hij is pro
ponent van risicoreductie via diversificatie
en houdt zich daarom sinds 2004 al 
bezig met alternatieve investeringen. 
Heeft u vragen of suggesties voor zaken 
die u wil bespreken, stuur deze door naar 
redactie of neem contact met hem op via 
info@luxavie.eu. Dit artikel dient ter 
informatie en is niet bedoeld
of op te vatten als beleggingsadvies. 
Het is geschreven met een eigen visie 
die niet de heersende marktconsensus
is of volgt. Lezers doen er goed aan 
om hun eigen beleggingsvisie te 
ontwikkelen en zich door meerdere
partijen te laten informeren 
alvorens te handelen.

gevallen er meer dan 50% correlatie  is. 
Verder valt op dat ze bij een echte crisis 
de portefeuille-daling eerder versterken 
dan afzwakken en het portefeuille-risico
verhogen in plaats van stabiliseren 
of verlagen. De forse koersfluctuaties 
van de laatste jaren en negatieve rente 
tonen aan dat obligaties helemaal
niet altijd zo risico-arm zijn als 
algemeen gedacht werd. Werd dit soort 
informatie al eens met u gedeeld?

Obligaties in/uit portfolio
Er is marktconsensus dat de komende 
periode de rente verder gaat stijgen. 
Bij dit scenario worden de winsten die 
obligatieportfolio’s en -fondsen maakten
toen de rente daalde, verliezen bij 
deze oplopende rente. Een 10-jarige 
obligatie met vaste rentecoupon heeft 
8% koersdaling bij een 1%-punt rente
stijging en daalt meer dan 25% bij 3% 
stijging. Als de voorspellingen dat de 
rente gaat oplopen tot 5% of meer uit-
komen, worden portefeuille-verliezen 
groot. Bovendien kunnen ze langere tijd 
aanhouden. Tot er verkocht wordt, is het 
een boekwaarde verlies maar het verlies 
aan koopkracht door inflatie is wel reëel 
en dit is opnieuw slecht nieuws voor
beleggers met een ‘defensieve’ portfolio
omdat hierin obligaties traditioneel
zijn overwogen. Ook voor beleggers met 
periodieke verkopen in het kader van 
hun life-cycle portfolio , worden verliezen 
gerealiseerd. Herevaluatie (afbouwen?) is  
zeker een overweging om verder verlies 
te beperken want in deze tijden hebben 

deze portefeuilles meer risico dan rende-
ment. Diversificatie lijkt terecht. Maar wel 
afhankelijk van uw risicoprofiel en nog be-
langrijker uw (inkomens)doelstellingen! 
Die per definitie niet standaard zijn en meer 
verdienen dan een standaard model
benadering!

Conclusie
Nu blijkt dat obligaties al vele jaren het 
marktrisico niet konden compenseren 
met extra rendement zoals aandelen, 
is de vraag of ze nog langer interessant 
zijn voor u om in te beleggen. Denk ook 
aan inflatie (munterosie) én de beurs
taksen als Belgisch resident. Er zijn 
wellicht betere alternatieven voor u om 
autonoom rendement in uw portefeuille 
te genereren bij gelijk of minder risico; 
Asset allocatie nieuwe stijl (MPT 3.0)!
 Alternatieven die minder bekend zijn maar 
zeker niet minder goed. Vanuit ook dit 
bredere perspectief mag u in de volgende 
edities onderwerpen verwachten zoals: 
Moderne Portfolio Theorie, Beleggen is 
statistiek, alpha en bèta, risicobeheersing,
volatiliteit en markt/-systeemrisico 
samen met zaken die u aandraagt-. 
Dat de allocatie nieuwe stijl op uw 
maat moet passen, sluit volledig aan 
op de visie van de AFM/FSMA qua 
passende oplossing en diversificatie. 

Een hoger, meer constant en 
voorspelbaarder rendement, is met 
de huidige inflatie toch aangename
informatie en een goed vooruitzicht.
En goed voor uw nachtrust
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Anne-Marie Van Pachterbeke
was gehuwd met de NederBelgische
kunstenaar Hans Kitslaar afkomstig
uit Roermond. Hans volgde na 
zijn opleiding aan de Academie
in Maastricht de Academie
voor Schone Kunsten in Antwerpen
en is  zijn verdere leven in België 
gebleven.

Gedurende 15 jaar organiseerde 
Anne-Marie jaarlijks een kunst
tentoonstelling bij hen thuis in Lochristi 
met de schilderijen en pastels van Hans en 
met sculpturen van andere kunstenaars
in de  beeldentuin. Het succes van deze 
tentoonstellingen gaf haar zin om een 
eigenkunstgalerie te starten. 

Op 1 augustus 2014 opende zij de deuren 
van The Latem Gallery in Sint-Martens-
Latem. Samen met een aantal kunstenaars
die eerder bij haar thuis in Lochristi 
hadden geëxposeerd: Patrick Villas, 
Christophe Charbonnel & Annette Defoort  
Ondertussen werd deze groep aangevuld
met andere kunstenaars met  
internationale reputatie waarvan 
Anne-Marie het werk bewondert. 

2020 was voor iedereen een hectisch 
jaar. Naast de covid-perikelen verloor 
Anne-Marie haar echtgenoot en soulmate 
Hans Kitslaar.  Zijn mooie atelierruimte  
gaf haar inspiratie om de kunstgalerie 
opnieuw over te brengen naar Lochristi
vandaar The Latem Gallery Lochristi. 

Bovendien geeft de mooie tuin haar de 
mogelijkheid om de schitterende bronzen 
beelden van haar kunstenaars volledig 
tot hun recht te laten komen. 

Anne-Marie stelt: ‘Mijn doel blijft een 
platform te bieden aan kunstenaars die  
met hart en ziel creëren, en die steeds 
opnieuw krachtige creaties neerzetten 
waarbij artistieke kwaliteit en vakman-
schap als belangrijke karakteristieken van 
hun  creatieve werk een zeer belangrijk
uitgangspunt zijn.  De kunstenaars die 
ik kies voor de galerie  bewonder ik 
omwille van hun artistieke creaties en hun 
talent maar ook voor de moed om hun 
leven te wijden aan het kunstenaarschap.

Sinds 2021 organiseer ik jaarlijks 
tentoonstellingen met het werk  van 
mijn vaste kunstenaars, maar ook met 
enkele nieuwkomers en met jong 
talent die net zozeer hun kans 
verdienen om hun creativiteit
en vakmanschap te kunnen 
tonen aan de vele kunstliefhebbers   die 
de weg weten te vinden  naar  Lochristi,
op amper 20 kilometer van 
de Belgisch Nederlandse grens gelegen! 

Bij Anne-Marie kun je werk vinden
van onder andere Gerda De Jonghe
Myriam Eyskens, Catherine Thiry, 
Albert Mastenbroek, Lucas, Bruno Mallart
Martin Owczarek, Christina
Jekey, Zuz, Katazyna & Marcin
Owczarek en Christine Ostyn. 

Een plek voor 
creaties...

Anne-Marie van Pachterbeke

The Latem Gallery Lochristi
Hoekskensstraat 126
B-9080 Lochristi
www.thelatemgallery.eu

Wenst u een bezoek te brengen 
aan de Gallery en de prachtige 
beeldentuin? Stuur Anne-Marie 
een berichtje via haar email
am.vanpachterbeke@gmail.com

of bel haar +32 486 97 59 00

Z Art op TV Kanaal Z

Anne-Marie was samen met 
een aantal kunstenaars recent 
nog te zien op televisie in Z-Art 
op Kanaal Canal Z 

Scan de QR code hieronder 
en herbekijk de vier boeiende 
uitzendingen vanop de website 
van Knack.be/Kanaal Z

...met hart & ziel
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MAART APRIL 2022 (7/10)
Het verhaal achter het Verhaal van Nederland
3D Printing van Art door Liselore Tissen
Jeroen Schuijf Popup installaties
Lotte van der Sluis over haar label re:wear
Petra Noordzij: verpleegkundige met een atelier
Chantal Hendrickx Lezersvragen Pensioen Fiscaal
Indexbeleggen & ETF’s door Ramón Wernsen

Een magazine nabestellen aan € 7,50+verzendkosten?    Email  NederBelgMagazine@gmail.com

Zolang de voorraad strekt 

#Edito
Uw NederBelgischMagazine in 2023...
Helaas werden ook wij in 2022 geconfronteerd met verstoring van productieprocessen als 
gevolg van onder andere moeilijkheden in papiervoorraden & leveranties inclusief forse (papier)
prijsstijgingen en hogere productie- en printkosten. 

Deze verhogingen hebben we niet doorgerekend in uw huidige abonnement!

Inmiddels werd door ons achter de schermen in de zomermaanden nog sneller en fors geinvesteerd 
in en hard gewerkt aan een nieuwe website. Er verscheen ook daarom geen zomer printeditie.
U ontvangt als trouwe abonnee natuurlijk uw 10 magazines inbegrepen in uw abonnement en zoals
u dit gewend bent via de post.

Voor de huidige abonnees maken we met de nieuwe website digitaal lezen in 2023 ook 
GRATIS mogelijk! Als dank en waardering voor het jarenlange vertrouwen!

Vanaf 1/1/2023 gelden voor nieuwe en op de vervaldata van bestaande jaarabonnementen
de volgende tarieven:

Print:     79 per jaar
Online    59 per jaar
PREMIUM 119 per jaar

Wat is PREMIUM?
Dit exclusieve abonnement biedt u het meeste voordeel want omvat zowel Print als Online lezen. 
Met PREMIUM kunt u optimaal genieten van (previews van) artikelen, maar ook als eerste 
uw magazine en artikelen, online downloaden & lezen. Nog voor uw magazine bezorgd is! 

En u ontvangt via email exclusieve & interessante kortingen op speciaal voor u geselecteerde 
luxury items & uitnodigingen voor 4 evenementen georganiseerd samen met onze partners! 
Een extra EXCLUSIEF voordeel alleen voorbehouden en beschikbaar voor onze PREMIUM
abonnee’s!

Wilt u online lezen als onderdeel van een PREMIUM abonnement activeren? 
Stuur vandaag een email naar NederBelgMagazine@gmail.com       
Vergeet niet uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer te vermelden    
Dan krijgt u snel bericht over de nieuwe website en hoe online uw magazine te lezen. 

FEBRUARI MAART 2022 (6/10)
Ger Essers over grensoverschrijdend werken,...
Alvleesklierkanker te lijf! John-Paul Bogers
Thijs van de Ven: Helicopterinstructeur 
Je bent 15... Reinoud Thijssens
Finventory by Frank Husken
Jubelton, Huwelijkse voorwaarden, OG uit NV
Beding van Aanwas, ...

APRIL MEI JUNI 2022 (8/10)
Anouk van Kampen over haar nieuwe leven
Natuurpunt
Marianne Naerebout Alles is kleur
Cultureel Feminisme Nina Van den Bosch
Veerlde de Wilde, filmmaakster
FlowersNGin
Vermogen & Beleggen, NFT, Box3 Update,...

SPECIAL

Een
Schitterend 2023!
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#gift ideas
- For ideas that last  -

Magnum series in walnut wood
The Graf von Faber-Castell Collection shows its profile - with a new edition 

in Magnum format that promises one thing above all at first glance: 

Writing comfort at the highest level. 

With its dynamic silhouette, the Magnum series sets completely new visual accents. 
And yet, even with this innovation, the Collection remains true to its core competence:
the combination of the finest natural materials and elaborate craftsmanship.
The barrel of the writing instruments is made of Caucasian walnut.
The deep brown surface is as beautiful as it is timeless. The natural differences
in colour and structure of the wood make each writing instrument unique.

Contrasting accents to this special natural material, which radiates pure warmth, 
are set by the platinum-plated metal parts of the front and end pieces and the solid,
spring-loaded clip. The elaborately crafted black cap inlay, which features the count’s
coat of arms, also bears witness to meticulous, detailed craftsmanship.

The fountain pen is made for those special moments when personal lines are written by hand.
The 18-carat bicolour gold nib, which is manually inscribed, and the practical
 cartridge converter system also make it a functionally superior companion.

Alternatively, the excellent gliding rollerball pen, the twist ballpoint pen and the mechanical 
pencil are recommended for luxurious writing comfort..

#Exclusive
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Om de 90e verjaardag van Woolf Barnato’s
“Blue Train Race” te herdenken, hebben de iconische 
merken Graf von Faber-Castell en Bentley hun krachten 
gebundeld. Met  als resultaat een unieke collectie schrijf
instrumenten in limited edition! 

Limited Edition “Barnato”
In de jaren 20 en 30 maakte Woolf Barnato furore op de 
Europese circuits als een van de originele “Bentley Boys”. 
Hij was directeur van Bentley Motors van 1926-1931 en 
driemaal winnaar van Le Mans. Een van zijn legend-
arische verhalen door de jaren heen is dat van de “Blue 
Train Race”, waarin hij een weddenschap aanging dat 
hij Londen vanuit Cannes kon bereiken in zijn Bentley
Speed Six voordat de legendarische “Train Bleu” van 
Cannes naar Calais reed. Natuurlijk slaagde hij erin de 
weddenschap te winnen en versloeg hij de trein op tijd.   
De metalen barrel is gelakt in de karakteristieke Barnato
donkergroene kleur en voorzien van het kenmerkende 
diamond patroon van Bentley. De dop heeft een inscriptie
van Woolf Barnato’s originele, handgeschreven hand
tekening als een herinnering aan de buitengewone geest 
die vandaag de dag voortleeft bij Bentley.
 
Graf von Faber Castell
In 1761 begon Kaspar Faber met de productie van potloden 
in Stein, bij Neurenberg. Toen de vierde generatie, Baron 
Lothar von Faber, het bedrijf in 1839 overnam, maakte hij 
van het potlood een echt kwaliteitsproduct en het eerste 
merkschrijfinstrument ter wereld. Door de eeuwen heen 
hebben hij en zijn nakomelingen opmerkelijke producten 
gecreëerd. Het resultaat is de Graf von Faber-Castell 
Collection, een reeks buitengewone schrijfinstrumenten en 
accessoires. Ze belichamen “Luxury in Simplicity oftewel 
Luxe in Eenvoud” door een combinatie van geselecteerde 
materialen, functionaliteit en voortreffelijke esthetiek.

www.graf-von-faber-castell.com

Speciaal voor lezers van het NederBelgischMagazine
We hebben een beperkt aantal in deze unieke gelimiteerde
oplage van 1.930 exemplaren beschikbaar gesteld gekregen 
voor onze lezers. Heeft u interesse? Stuur dan snel een mailtje 
naar nederbelgmagazine@gmail.com. Vermeld uw naam, adres 
en contactgegevens.

Deze unieke exclusieve Barnato serie is ook beperkt beschikbaar
via uw vertrouwde verdeler van schrijfwaren en speciaalzaak.

#Exclusive gifts
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