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December is de maand van de familievieringen, van overwegingen en nieuwe voornemens. 

De Nederlandse Vereniging hoopt met de Kerstlunch op woensdag 21 december 12u30 en 

de oudejaarsviering op 31 december 19u00 haar steentje daaraan bij te kunnen dragen. De 

maand december is ook de maand van afrekenen en begroten. De Algemene 

Ledenvergadering zal daarvoor het platform zijn. 

Algemene Ledenvergadering (ALV 221213): 

De najaar-ALV is gepland op dinsdag 13 december. De vergadering begint om 15.00 uur. 

Behalve de gebruikelijke agendapunten ‘Raming 2022 en begroting 2023’ en ‘Goedkeuring 

van de begroting 2023 zal voorts de ‘NV enquête programma en activiteiten’ en het 

onderwerp ‘ledenwerving’ een prominente plaats op de agenda krijgen, gevolgd door de  

(ad interim) bestuursmandaat mevrouw C.R. Ernst. Lees voor de verdere details de  infomail  

2022-3  onder het menu documenten:  

https://www.nederlandse-vereniging.be/documenten-category/infomail/ 

Contributie 2023: 

 In tegenstelling tot de gebruikelijke prijsindex aanpassing (dit jaar 10% !) zal de contributie 

geconsolideerd worden op een bescheiden niveau van 2% meer. Het ligt in de bedoeling dat 

de contributiebrieven  begin december per e-mail zullen worden verzonden (voor de 

digibeten per post).   

De Kerstlunch (21 december 12u30): 

Het bestuur heeft senior Kapelaan en Kanselier Paul Vrolijk van de Anglicaanse Kerk in Brussel 

weten uit te nodigen voor het uitspreken van een gepaste kerstboodschap. Ook zal er voor 

live kerstmuziek gezorgd worden.  

  Uitnodiging 

Opendeurdag 

Nederlandse Vereniging 

11 september 2022 van 13.00 tot 
18.00 

 Leuvensesteenweg 4a, TERVUREN 

 

Graag nodigen wij u uit om ons 
clubgebouw te bezoeken, kennis te 

maken met allerlei clubactiviteiten of 
gewoon met aanwezige leden en een 

hapje/ tapje een plezant praatje te 
maken.  

Ook stelt Astrid Hoge - van 
Veldhuizen aldaar haar schilderijen 

tentoon. 

 

Opendeurdag 

Nederlandse Vereniging 

11 september 2022 van 13.00 tot 
18.00 

 Leuvensesteenweg 4a, TERVUREN 

 

https://www.nederlandse-vereniging.be/documenten-category/infomail/
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Als doel voor de Kerst collecte is vzw. Villa Fura vzw. in Tervuren gekozen: bouwen aan een 

warm (T)huis voor mensen met een beperking in Tervuren. INCLUSIEF leven, wonen, werken, 

genieten, … in Tervuren. Tijdens de lunch zal het een en ander uitgelegd worden door de 

ondervoorzitter Jacqueline Tordoir. 

 

Oudejaarsavond: 

De laatste oudejaarsavond 31 december 2019 werd door de vele aanwezigen zeer 

gewaardeerd. Zou er dit keer wel een dansje gewaagd worden of met sjoelschijven 144 punten 

gehaald worden?  Gelieve bij belangstelling een seintje te geven aan Annelies Smilde 

annelies_smilde@outlook.com. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

 

Namens het bestuur:  

Paul Brouwer (voorzitter) op 29 november 2022 

 

 

OUDEJAARSAVOND 

 

Vorige maand verscheen een eerste uitnodiging voor een gezamenlijke viering 

van Oudejaarsavond op de NV. Enkele mensen met een verre blik vooruit hebben 

zich ingeschreven.  Maar nog niet veel.  

Waarschijnlijk hebben de meesten nu een beter zicht op wat de eindejaarsdagen 

bieden en kunnen ze voor zo’n feestelijke avond beter een plekje in de agenda 

vrijhouden. Wij hopen in elk geval dat er zich nog velen zullen inschrijven.  

Vanaf 10 december ofzo beginnen we eraan de avond vorm te geven, praktische 

plannen uit te werken. Als u ideeën hebt voor de bezigheden, maaltijd, … we 

houden ons aanbevolen. U kunt ons steeds contacteren. 

 

Als u wilt meedoen, schrijf u dan in op de website.  

Debby en Ton Meijer   en   Hans en Annelies Bender 

 

 

  



Programma December 2022

DE CLUB IS ALTIJD OPEN EEN HALF UUR VOOR DE ACTIVITEIT BEGINT, TENZIJ ANDERS VERMELD.

donderdag 1

vrijdag 2 16:00-18:00 Biljarten

17:00-19:00 Aperitief op Vrijdag

zondag 4 15:00-17:00 Dansles en vrij dansen

dinsdag 6

woensdag 7 18:00-20:00 Happy Hour
donderdag 8 10:30-14:30 # Duplicate Donderdagbridge
vrijdag 9 16:00-18:00 Biljarten

18:30-19:30 */+ Maaltijd

19:30 Film: "Contagion"
dinsdag 13 15:00-18:00 Algemene Ledenvergadering
woensdag 14 11:00-12:30 Biljartles voor dames

12:00 Bibliotheek open

12:30-14:30 */+ Lunch

14:30-17:30 Schaken

14:30-16:30 Leeskring

vrijdag 16 16:00-18:00 Biljarten

17:00-19:00 Aperitief op Vrijdag

zondag 18 14:00-18:00 * Bridge op zondagmiddag

woensdag 21 12:30-15:30 */+ Kerstlunch

vrijdag 23 16:00-18:00 Biljarten

17:00-19:00 * Aperitief op Vrijdag

zaterdag 31 19:00-1.01.2023 * Oudejaarsavond

 * inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling      

       De club is gesloten van 24 december tot en met 6 januari

zaterdag 14 17:00-20:00 Nieuwjaarsreceptie

vrijdag 20 Filmavond met maaltijd

dinsdag 24 Lezing

av/2

# activiteit georganiseerd door externen

VOORUITBLIK JANUARI

5 ProgrammaSchemaDec.xlsx
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MEDEDELINGEN VAN DE 

PROGRAMMACOMMISSIE 

 

DECEMBER 2022 

 

WOENSDAG 7 december vanaf 18:00 

HAPPY HOUR 

We mogen alweer nieuwe leden begroeten. Laten we ze van harte 

verwelkomen. 

VRIJDAG 9 december  

om 18:30 maaltijd en om 19:30 FILM 

 

 

genre: thriller  jaar: 2011  duur: 1h35  regie: Steven Soderbergh 

acteurs: Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, 

Gwyneth Paltrow, Kate Winslet 
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Deze thriller volgt het dodelijke pad van een virus. Onderzoekers, 

militairen, de W.H.O. en gewone mensen zijn naarstig op zoek naar 

een medicijn voor het te laat is.De film is profetisch want ondanks dat 

hij uitkwam in 2011 zijn er opvallend veel overeenkomsten met de 

Covid Pandemie. 

DINSDAG 13 december vanaf 15:00 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Naar goede gewoonte legt het bestuur u voor wat het beleid op elk 

vlak inhield. De begroting voor het komende jaar wordt u 

gepresenteerd en uw instemming wordt gevraagd. 

Dit jaar wordt uw bijzondere aandacht gevraagd voor de resultaten 

van de ledenenquête.  

Na afloop biedt het bestuur een glas aan. 

 

WOENSDAG 21 december vanaf 12:30 

KERSTLUNCH 

Een feestelijke, maar ook stemmige bijeenkomst met een heerlijke 

maaltijd, een overdenking, een muzikaal intermezzo. En een 

inzameling voor een goed doel. 

ZATERDAG 31 december 

OUDEJAARSAVOND 

We sluiten het jaar af met een avond, waarbij een buffet niet 

ontbreekt, waarbij we ons samen aangenaam zullen bezighouden. 

Klinkt wat vaag? Ja, er is nog niets definitief gepland.  Maar dat komt. 
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Banca d’Italia 
Na de ervaringen in de pianohandel, vorige keer behandeld in dit maandblad, 

terug naar het echte verdienmodel. Zoals eerder beschreven verkocht ik in de 70-

er jaren apparaten en toestanden om grote computersystemen te vrijwaren van 

fouten als gevolg van het uitvallen van het lichtnet; dat gebeurde vroeger nog wel 

eens. De apparatuur daarvoor is een UPS (Uninterruptible Power Supply) met als 

belangrijkste onderdeel een omvormer en, zoals eerder (soms te technisch) 

uitgelegd, omvormers waren "mijn ding".  

Bij een groot computersysteem is de omvang van zo’n UPS niet gering. Denk aan 

tweemaal het oppervlak van de Nederlandse Vereniging volgepropt met apparaten 

en accu’s. In het verkoopproces was veel planning nodig, er waren meerdere 

besprekingen met de klant en adviserende ingenieursbureaus. Als er dan 

uiteindelijk een contract werd getekend, moest het spul uit de V.S. hier ingevoerd 

worden, door een onderaannemer geïnstalleerd, en ten slotte door een technicus 

uit de VS in bedrijf genomen worden. U begrijpt, dit soort projecten maakte dat 

ik mij niet verveelde. Maar de wereld verandert snel, zeker in de informatica. 

Computers werden kleiner in volume, maar presteerden steeds beter, denk aan je 

laptop. En ook die grote computersystemen hadden steeds minder elektrische 

energie nodig en daarmee verdween de markt voor grote UPS-en, een markt 

waarin Teledyne, mijn Amerikaanse werkgever, inmiddels een goede naam had 

gekregen. Ter afsluiting van mijn werk in het tijdperk van de grote computers een 

verhaaltje over “mijn” grootste UPS: 1000 kVA - daar kun  je 400 wasmachines 

te gelijk mee laten draaien! De klant was de Banca d'Italia. 

Het is inmiddels wel duidelijk dat banken voor mij een belangrijke doelgroep 

vormden, niet alleen in Italië. Maar ik kwam graag in dat land, mooi weer en 

lekker eten. Riekje ging af en toe ook mee en dan werd het een "werkvakantie”. 

Met de Banca d'Italia had ik al een paar maal contact gehad, omdat ik wist dat ze 

een nieuw computercentrum aan het bouwen waren, maar het verhaal begint in 

Brussel. Tijdens een telefoontje met iemand in Rome, over de luchthaven niet 

over UPS-en, zei mijn gesprekspartner op een gegeven moment: ”Je levert toch 

van die noodstroomdingen, ik zou maar vlug hier komen. Gisteren hebben we 

weer een paar uur zonder stroom gezeten, het was complete chaos". Nog tijdens 

dit gesprek gebaarde mijn secretaresse om aandacht: en riep “Rome aan de 

(andere) lijn”, het was de Banca d’Italia! De volgende ochtend stapte ik op de 

vlieger naar Rome.  

In korte tijd, na een paar besprekingen met de projectleider, Ing. Lettina, was wel 

duidelijk dat dit een behoorlijke opdracht kon worden en ook over de prijs werden 

we het wel eens. Maar de financiële condities vormden een groot probleem. 
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Teledyne had een vaste regel: betalingen alleen maar met een onherroepelijk 

accreditief geconfirmeerd op een gerenommeerde Amerikaanse bank. Dat is op 

zich een algemeen gebruikte methode, en de financiële man kende die natuurlijk 

wel maar zoiets kwam bij hem, bij de staatsbank, nooit voor, begrijpelijk. "Meneer 

van der Horst", sprak hij, “elke brief die wij schrijven is een letter of credit. Wij 

zijn het die bepalen of er geld bijgedrukt moet worden, waar bent U bang voor?”. 

Dat werd een moeilijker discussie dan de technische. Mijn Amerikaanse 

management zou nooit van die regel afwijken. Mijn baas hierover bellen was 

zinloos, dat had ik al eerder ervaren. Na langdurige gesprekken (meerdere 

dagen!), en met de hulp van Ing. Lettina, die beslist onze apparatuur wilde, is het 

uiteindelijk gelukt ook deze conditie geaccepteerd te krijgen. Echter de financiële 

man was er niet gelukkig mee. Hij moest zelfs een collega van een commerciële 

bank consulteren over de praktische afwerking van de benodigde documenten. 

Een week of wat later kreeg ik bericht dat de L/C bevestigd was door de Bank of 

America, de order kon geboekt worden. 

Het computercentrum in aanbouw lag in een buitenwijk en na levering van de 

apparatuur, een klein jaar later, moest ik, zoals bij dit soort projecten gebruikelijk, 

wat frequenter ter plaatse zijn voor de coördinatie. Ik vond een hotel halverwege 

Rome centrum en verplaatste me in een gehuurd Fiatje door het chaotische 

verkeer. Dat ging goed, zolang je maar mee doet met het toeterconcert. Voor de 

onderaanneming vond ik een firma gespecialiseerd in het inrichten van 

computerruimtes, ze hadden al andere opdrachten voor dit project. Met de 

eigenaar van dat bedrijf, Georgio Marrochi, werd ik goed bevriend, veel geleerd 

over de Italiaanse keuken, interessanter dan  UPS-en! Kortom, het project verliep 

prima maar tijdens de installatie van een groot ups-systeem en de in 

bedrijfsneming doen zich altijd wel situaties voor die wat extra werk vereisen, 

allemaal normaal in de aanneming. Het verkrijgen van een L/C bij de opdracht 

was al gênant geweest, en nu moest ik voor extra werk bedingen dat we 

onmiddellijk betaald kregen, Teledyne verschaft geen krediet! Het kwam er op 

neer dat ik onze specialist, die bezig was op te starten, zou hebben moeten stoppen 

tot de betaling voor meerwerk in ons bezit was. Dat kon ik gelukkig voorkomen, 

maar niet zonder weer een beroep te moeten doen op de financiële man, nu om de 

bankoverschrijvingen van relatief kleine bedragen zo snel mogelijk er door te 

krijgen. Aan de telefoon, vaak in het midden van de nacht (tijdverschil), moest ik 

dan mijn baas in Los Angeles uitleggen dat zijn suggestie, een deurwaarder op 

een staatsbank af te sturen, op z’n minst gezegd ongebruikelijk was (woorden als 

stupid en ridiculous gebruikte ik maar niet). 

Afgezien van die financiële perikelen verliep het project perfect en technisch 

gezien was de klant tevreden. Een tijd later, toen ik weer eens in Rome was, belde 
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ik Ing. Lettina om te horen hoe de ervaringen met het nieuwe computercentrum 

waren, in het bijzonder met ons systeem natuurlijk. We troffen elkaar in het café 

waar we in de loop der tijden al menige espresso gedronken hadden. Alles verliep 

prima, vertelde hij, maar het was goed dat we elkaar zagen want hij was gevraagd, 

samen met mij bij de gouverneur van de bank langs te komen. De gouverneur van 

de Banca d’Italia is niet de eerste de beste en ik vroeg me dan ook af wat de reden 

voor dit bezoek mocht zijn. Dat kon Ing. Lettina ook niet zeggen en hij was er 

nogal nerveus over. Hij rapporteerde aan iemand zo’n zes lagen onder het niveau 

van gouverneur en het zat hem niet lekker. Hoe het ook zij, de afspraak werd 

gemaakt en een dag of wat later verscheen ik samen met Ing. Lettina aan de ingang 

van een imposant gebouw in het centrum van Rome. Het was meteen duidelijk 

dat ze voor de computers een andere locatie bedacht hadden. Rondom dit 

monument (gebouw is geen passende benaming) zag ik palmbomen. We 

bevonden ons voor een enorm grote, 

indrukwekkende deur met links en rechts ervan een 

persoon in opvallende kleding, Toon Hermans heeft 

hiervoor ooit het woord "livreiers" bedacht.  

Door een derde, uit het niets opdoemende collega 

van die twee, werden we naar een prachtige zaal 

geleid. Het was, bleek vrij snel, het kantoor van de 

gouverneur maar kantoor is geen passend woord, 

zelfs zaal is nauwelijks toereikend. De inrichting 

bestond uit een selectie antieke meubelen 

waaronder, bij binnenkomen op afstand nog net 

zichtbaar, een bureau. Door de afmetingen van het 

bureau leek de gouverneur er achter een kleine man 

die ons minzaam maar gereserveerd bekeek, terwijl 

wij enige tijd nodig hadden om in zijn buurt te 

komen. Je gaat bij een dergelijke situatie ook niet direct over op de looppas. Na 

het bereiken van onze bestemming gaf ik hem mijn visitekaartje, standaard 

protocol. Hij bekeek het aandachtig en sprak: “U bent, denk ik Nederlander", gaf 

mij middels een kleine pauze de gelegenheid dat te bevestigen, en ging verder 

met: “Dat zal ons gesprek vereenvoudigen”. Vervolgens nam hij aan dat wij met 

hem wel een kopje koffie wilde gebruiken en een klein gebaar was voldoende om 

onmiddellijk een vierde “livreier" te voorschijn te toveren, ditmaal met drie 

espresso's op een antiek dienblad. Na de rituelen lachte de gouverneur mij 

vriendelijk toe en vroeg in beleefde termen of ik zo vriendelijk zou willen zijn 

mijn bazen in Amerika ervan op de hoogte te brengen dat Italië GEEN kolonie 

van de V.S. is.                                                                            Jaap van der Horst 
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Modestine 

Op tienerleeftijd zag ik de serie “Schateiland” op de televisie, een serie die ik 

buitengewoon boeiend vond. De film was gemaakt naar het boek van de Engelse 

schrijver R.L. Stevenson. Jaren later begon ik met het lezen van dat boek, maar 

dat gaf ik gauw op. Zo spannend ik de verfilming had gevonden, zo saai vond ik 

het boek. Geen groot schrijver die Stevenson. 

Nog een aantal jaren later kocht ik toch een ander boek van Stevenson, een 

reisverslag van de voettocht die hij in 1879 door de Cévennes maakte in 

gezelschap van een ezeltje dat zijn kampeerspullen droeg. De titel was “With a 

donkey through the Cévennes”. 

En weer vond ik dat boek vrij saai, behalve bepaalde passages. Als hij over het 

ezeltje schreef, vond ik het boek wel aardig. Het ezeltje heette Modestine. En al 

gauw sloeg ik de bladzijden over waarop de naam Modestine niet voorkwam.  

De voetreis van Stevenson door de Cévennes duurde twaalf dagen. Op de plaats 

van vertrek van de voettocht kocht hij een ezeltje dat zijn kampeerspullen moest 

dragen. Hij twijfelde bij de aankoop, want het ezeltje was bijzonder klein. Men 

verzekerde hem echter dat dat ezeltje de last wel kon dragen.  

 

Toen hij op de dag van vertrek het ezeltje, dat Modestine heette, afhaalde bij de 

eigenaar, scheen deze toch wel aangeslagen door het vertrek van het kleine  
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beestje. Een plaatsgenoot merkte op: “nu doet hij net of hij het erg vindt dat het 

ezeltje weggaat, maar zo goed is hij niet voor haar geweest”. 

En daar vertrokken ze dus. Het ezeltje scheen toch wel moeite te hebben met haar 

last. Voorbijgangers bemoeiden zich ermee. “Die ezel die is niet te zwaar belast, 

maar verkeerd beladen”. Het ging niet vlot vooruit. Bovendien wilde het beest 

regelmatig een andere weg inslaan dan de weg die Stevenson wilde nemen en van 

dat voornemen was ze moeilijk af te brengen.  Dan sloeg hij haar met een stok, 

roepende “ik heb meer last dan gemak van die ezel”. 

Na twaalf dagen was de voettocht van Stevenson voorbij. In de plaats van 

aankomst verkocht hij Modestine.  

In de trein huiswaarts dacht hij aan Modestine. Het was eigenlijk toch een heel 

lief diertje geweest, afgezien van haar neiging van het rechte pad af te dwalen. 

Twaalf dagen en nachten waren ze samen geweest. ’s Morgens als hij opstond, 

was zij de eerste die hij zag. Ze stond zo trouw op hem te wachten, zo liet zich zo 

geduldig beladen en was zo blij als ze iets lekkers kreeg. En ze was zo klein 

geweest, eigenlijk te klein voor de last die ze moest dragen.  Maar hij zou haar 

nooit meer zien. Een droef gevoel kwam over hem als hij daaraan dacht. 

En toen bedacht hij dat hij hetzelfde deed als de vorige eigenaar van Modestine, 

van wie de plaatsgenoot gezegd had “nu doet hij net of hij het erg vindt dat het 

ezeltje weggaat, maar zo goed is hij niet voor haar geweest”.  Ook hij was niet zo 

goed voor haar geweest. 

Hoe de verdere carrière van Modestine is verlopen, valt niet meer te achterhalen. 

Maar door het boek van Stevenson is Modestine in zekere zin onsterfelijk 

geworden. Ik las ergens dat in het dorp in de Cévennes waar Stevenson in 1879  

Modestine verkocht, in de jaren 80 van de vorige eeuw een bar Modestine, een 

kapperszaak Modestine, een wasserette Modestine enz… te vinden waren. Dat 

ezeltje was de enige beroemdheid waarop het dorp kon bogen. Ze heeft hun dorp 

op de kaart gezet. 

Engelina Lucas 
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Mijn tuin in November. 

 

November is de slachtmaand. Vroeger werd er inderdaad  in de herfst bij ons op 

de boerderij een varken geslacht. Een buurman, ter zake kundig, kwam  

‘s morgens een varken met een schot in de kop doden. Met een bijl werd in de 

hals een grote wond aangebracht en bloed afgetapt. Van dat bloed werd 

vervolgens bloedbrood gemaakt. Eenmaal van de ingewanden ontdaan werd het 

varken ondersteboven op een ladder gehangen. ‘s Middags kwam een 

keurmeester langs om een stempel ter goedkeuring aan te brengen. ‘s Avonds 

kwam de buurman-slachter opnieuw om het varken in stukken te hakken. 

 

Op de volgende dagen werd er hoofdkaas, preskop, gemaakt en worsten 

gedraaid. Ik mocht daarbij aan de vleesmolen draaien, terwijl mijn oudere zus de 

varkensdarmen met het gemalen vlees en spek vulde. De zo gemaakte worsten 

werden, na een bepaalde behandeling te hebben ondergaan (ik weet niet meer 

welke) daarna te samen met de hammen in de zgn. wieme, d.w.z. aan het 

plafond van de woonkeuken gehangen om te drogen. Zo kon iedere bezoeker 

letterlijk zien wat voor “vlees de boer in zijn kuip had” of te wel in de wieme had 

hangen. 
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Maar nu dan mijn tuin. Tot voor enkele jaren was het gebruikelijk om de tuin in 

november zgn. winterklaar te maken. Koot en De Bie boden zich in hun 

programma bij mensen aan om de tuin winterklaar te maken. Nu is dat minder 

gebruikelijk geworden. Misschien omdat er geen strenge winters meer zijn, maar 

ook omdat een sterk gesnoeide tuin er in de winter wel heel erg kaal kan uitzien. 

Want juist berijpte of met een laagje sneeuw bedekte planten en struiken 

kunnen dan een mooi winters aanzicht bieden. 

Ik heb de klim- en struikrozen een beetje teruggesnoeid, sterke terugsnoei 

gebeurt in maart. Wel aard ik ze een beetje aan. De gevallen bladeren worden 

van het gazon verwijderd, om kale plekken te voorkomen, en op de 

composthoop gegooid. In de border blijven de bladeren tussen de planten en 

struiken liggen. Dit jaar laat de winter tot nu toe nog op zich wachten.  

Mijn Choysia Ternata  bloeit nog 

volop met witte bloemetjes. Zijn 

Nederlandse naam Mexicaanse 

Oranjebloesem wordt verklaard 

doordat de bloesem op die van een 

sinasappelboom lijkt. Ook mijn 

Viburnum Tinus begint al te bloeien 

evenals de Prunus Autumnalis. In de 

bloembakken bloeien nog de 

Verbena’s en de Geraniums. Ik laat 

ze staan want ze mogen van mij 

bevriezen. Volgend jaar nieuwe. In 

een andere bak heb ik winterharde 

viooltjes geplant. De fuchsia’s op het 

terras heb ik echter naar binnen 

gehaald. 

In de moestuin zijn de bedden van onkruid ontdaan en de grond omgewoeld. 

Spitten is af te raden omdat dan de bodemcultuur wordt verstoord. U ziet ook 

in november is er in een tuin van alles te doen en geldt ook weer: “Wat groeit 

en bloeit mij (ons) steeds weer boeit”. 

Bert Haijtink 
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ABP pensioen in België belastbaar ? 

 

Van één van mijn vrienden, die evenals ik ABP pensioen geniet en in België 

woont, vernam ik dat begin van dit jaar door de Belgische regering op advies van 

de Belgische belastingdienst is besloten op het inkomen afkomstig van het ABP 

inkomstenbelasting te heffen. 

 

Dit is tegen het belastingverdrag van 2003, waarin staat dat “ de heffing over een 

publiekrechtelijk pensioen is toegewezen aan het werkland, tenzij de 

gepensioneerde de Belgische nationaliteit heeft”, in casu Nederland. 

 

De Belgische beslissing zou een dubbele belastingheffing betekenen wat niet 

alleen tegen het verdrag is, maar tevens tegen alle ethische regels hieromtrent.  

  

Ik doe een beroep op hen die in dezelfde situatie zijn, zich bij mij 

(joriswitkam@skynet.be)  te melden zodat wij informatie kunnen uitwisselen en 

overleggen wat ons te doen staat om aan deze ongeoorloofde actie door de 

Belgische regering het hoofd te bieden. 

 

W. Joris Witkam 

ARCADIA 

Rue du Moulin à Eau 3 A 

1320 Beauvechain / Bevekom 

Belgium  Tel +32 (0) 10  867878 

  

mailto:joriswitkam@skynet.be
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Dag NAAM 

    2 

 

Albertje Bouws 

    3 Frans de Nerée tot Babberich 

    4 Dicky Onneweer-van Ree 

 6  Rob Lodewick 

 6 Joop de Groot 

  13 André Middelhoek 

  13 James Anemaet 

  17 Jos Thomeer 

  18 Niek de Joncheere 

  20 Ed Zeeuw 

  20 Rob Pelt 

  21 Christa Steffen-Weidmann 

  22 Pieter Stek 

  23     Peter Coule 

  29     Herman Hensen 

  29     Froukje Robijns-Roolvink 

  30     Helene Beekers 

https://www.nederlandse-vereniging.be/user/roly+van+lent-van+schijndel/
https://www.nederlandse-vereniging.be/user/roly+van+lent-van+schijndel/

