
 

>> De actuele rente voor 
Nederbelgen  
hypotheken. Voor meer 
informatie, klik hier... 

Actuele rente 

>> Het meest recente 
woningaanbod in de grens-
streek, vind u hier... 

Woning aanbod 

Openingstijden 

Maandag Gesloten 
Dinsdag 9.00-17.30 
Woensdag 9.00-17.30 
Donderdag 9.00-17.30 
Vrijdag 9.00-16.00 
Zaterdag 9.00-12.00 
 
Buiten kantoortijden  
enkel op afspraak. 

www.keursadviesgroep.be Woensdag, 31 Maart 2010 2de Gratis 2-maandelijkse informatievoorziening voor Nederbelgen 

Keur’s Koerier 

Stel samen met ons uw eigen nieuws samen. Mail naar input@keursadviesgroep.be 

Na strenge winter en zachte lente 
Lommel, 2 Januari 2010 

Het eerste kwartaal van 2010 ligt alweer achter ons. 
Een strenge winter met korte dagen en lange nachten 
en hoge stookkosten. Hopelijk wordt het een zacht 
voorjaar met veel positief nieuws. 

Geluiden uit de financiële wereld zijn 
voorzichtig positief, alhoewel hier en 
daar toch nog harde noten te kraken 
zijn.  
Met vriendelijke groet 
Chantal Bosch 
Zaakvoerder 
Keur’s Adviesgroep bvba 
chantal.bosch@keursadviesgroep.be 
 

Successieplanning. Wat te doen  

met een erfenis 
Lommel, 14 Januari 2010 

U woont in België met uw gezin, recent of al een aan-
tal jaren, en plotseling overlijdt u of uw partner.  
Met betrekking tot uw hypotheeklasten kan deze  
verzekerd zijn middels een schuldsaldoverzekering 
(=overlijdensdekking) en de begrafeniskosten  
middels een uitvaartverzekeraar. 
Een derde aspect is de erfenis. De nalatenschap kan 
ook nog onverwacht voor problemen zorgen.  
De hoogte van de successierechten welke worden 
berekend over de erfenis worden in België anders 
berekend dan in Nederland. Deze successierechten 
hoeven zeker NIET duurder uit te pakken dan in Ne-
derland.  
Keur’s Adviesgroep wil in samenwerking met  
Vivium een aantal info avonden organiseren. Op deze 
infoavonden zullen wij dieper op dit onderwerp in-
gaan en zullen wij van Keur’s Adviesgroep en een 
aantal deskundigen van Vivium aanwezig zijn. U kunt 
ons daar ook direct aanspreken en uw vragen stellen. 
Als u interesse heeft om aanwezig te zijn bij een info-
avond schrijf u in via de mail of bel ons +32 11 
555100.  

Belangrijk bericht voor Nederbelgen 

met een Nederlandse uitkering en/
of pensioen 
25 Maart 2010 Bron: Peter van Limpt 
Aan alle Nederbelgen en Grensarbeiders, die uitsluitend 
een Nederlandse uitkering en/of pensioen genieten. 
Het CVZ heeft op 8 maart 2010 tienduizenden defeni-
tieve jaarafrekeningen over 2006 en 2007 de deur uit-
gedaan, die nagenoeg allemaal fout zijn. Men gaat uit 
van een inkomen van € 30.600 ongeacht wat het wer-
kelijke inkomen is geweest. Bovendien zijn de aansla-
gen verjaard en ook om deze reden nietig. 
Maak altijd bezwaar tegen deze afrekeningen op grond 
van een foutieve berekening en/of laattijdigheid binnen 
6 weken na dagtekening. Het bezwaar moet uiterlijk op 
de 41ste dag na dagtekening binnen zijn. Verzenden 
vanuit België duurt nog enkele dagen langer. 
Verzendt het bezwaar aangetekend met ontvangstbe-
vestiging. 
Klanten van Keur’s Adviesgroep die gebruik willen ma-
ken van de service van het kantoor Van Limpt krijgen 
een korting van € 10 op een bedrag van € 50 
Benodigd zijn een kopie van de Brief van het CVZ en de 
gemaakte berekening. De kopieën van de jaaropgaven 
2006 en 2007. 
Reageer snel want de termijnen verlopen snel. Uit kunt 
contact opnemen met ons kantoor op 011—555100 of 
mail naar info@keursadviesgroep.be. 

Nederlandse  



Gratis zichtrekening 

>> Nog geen bankklant 
van Keur’s Adviesgroep. 
Lees verder voor meer 
informatie... 

Overige informatie 

>> Contact opnemen 
>> Update gegevens 
>> KAG Lommel 
>> KAG Maaseik 
>> KAG Essen 
>> Uitschrijven mail 

Nederlandse  

galerie succes in London 
24 Maart 2010 Bron: NRC Handelsblad 
De 27-jarige Suzanne Schurgers, de Nederlandse eige-
naar-directeur van de Vegas Gallery in Londen, weet 
zich staande te houden in de grillige en fel concurreren-
de wereld van de eigentijdse kunst in de Britse hoofd-
stad. 
Ondanks de recessie maakt de Vegas Gallery enige 
winst. Suzanne Schurgers heeft plannen om in Amster-
dam een filiaal te openen en mogelijk ook in Antwerpen 
en Los Angeles. 

Vlaanderen wil tunnel in 

plaats van brug bij Ant-
werpen 
30 Maart 2010 Bron: NRC Handelsblad 
De aanleg van de enorme brug bij Ant-
werpen gaat mogelijk niet door. De 
Vlaamse regering laat onderzoeken of 
de omstreden ‘Lange Wapper’ kan wor-
den vervangen door een tunnel. 
De brug is onderdeel van een miljarden-
project dat de fileproblemen bij Antwer-
pen moet oplossen. De ‘Lange Wapper’ 
moet de ring rond de stad, die nu niet 
helemaal af is, rondmaken. 

België stijgt twee plaatsen op FIFA

-wereldranglijst 
België is twee plaatsen gestegen op de wereldrang-
lijst van de FIFA. Ons land staat nu op plaats 66 en 
telt 506 punten. 
België steekt Bahrein en Cyprus voorbij. Macedonië 
blijft België nog net voor met 509 punten. 
Bovenaan blijft de top 4 ongewijzigd met Spanje op 
1, gevolgd door Brazilië, Nederland en Italië. De zes-
de plaats is voor Portugal want dat land is voorbij 
gestoken door Duitland. Voor meer info, klik hier. 

Oplichters stelen 

domeinnamen 
Belgacom 
25 Maart 2010 Bron: belga 

Het dubieuze Britse bedrijf 
Domain Renewal Group 
viseert sinds enige tijd de 
internetklanten van Belga-
com. De oplichters sturen 
websitebezitters een brief 
met de mededeling dat ze 
moeten betalen om hun 
domeinnaam te vernieu-
wen. 
Nadat de transactie is uit-
gevoerd, bestaat de kans 
dat het bedrijf de website 
kaapt en dat deze dus on-
bruikbaar wordt voor de 
bezitter. 

Taaltoets voor 

kleuters zorgt 
voor onrust in 

onderwijs 
31 Maart 2010 Bron: belga 
De verplichte taaltoets 
Nederlands voor kinderen 
in de derde kleuterklas die 
minder dan 220 halve da-
gen aanwezig zijn ge-
weest, zorgt voor grote 

onrust in het onderwijs. 
De toets is het gevolg van 
een Vlaams decreet dat 
vorig jaar werd goedge-
keurd om meer kleuters 
aan het onderwijs te laten 
deelnemen. De toets moet 
eind dit schooljaar voor 
het eerst afgenomen wor-
den. Wanneer blijkt dat de 
kleuters onvoldoende Ne-
derlands beheersen, mo-
gen ze niet naar het eerste 
leerjaar. 

KPMG: Nederland goed-

koopst 
31 Maart 2010 Bron: NRC Handelsblad 

Nederland is de goedkoopste vestigings-
plaats in Europa voor buitenlandse on-
dernemingen. 
Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onder-
zoek van accountant– en adviesbureau 
KPMG naar het vestigingsklimaat in tien 
landen, waaronder de verenigde Staten, 
Japan en de West-Europese landen. 

Nederlandse huizenmarkt behoort niet langer tot  

wereldtop 
30 Maart 2010 Bron: PropertyNL 

Het wereldwijde herstel van vastgoedprijzen vorig jaar is volledig langs Nederland 
gegaan. Hierdoor behoort Nederland niet langer tot de meest interessante huizen-
markten voor beleggers. Dit blijkt uit de publicatie van de Internationale Vastgoed 
Top 10 van de Nederlandse locatiespecialist SBS Real Estate. In het rapport, dat 
landen selecteert op basis van verschillende factoren, maken onder andere 
Australië en Tsjechië hun debuut. Het wereldwijde herstel van vastgoedprijzen 
vorig jaar is volledig langs Nederland gegaan. Hierdoor behoort Nederland niet 
langer tot de meest interessante huizenmarkten voor beleggers. Dit blijkt uit de 
publicatie van de Internationale Vastgoed Top 10 van de Nederlandse locatiespeci-
alist SBS Real Estate. In het rapport, dat landen selecteert op basis van verschil-
lende factoren, maken onder andere Australië en Tsjechië hun debuut. 

Advertenties voor  

leningen vaak onwettig 
31 Maart 2010 Bron: VRT Nieuws 

Meer dan een op de zeven advertenties 
om geld te lenen, overtreedt de wet. 
Dat blijkt uit cijfers van de inspectiecel 
kredietreclame. Die controleerde het 
afgelopen jaar 692 advertenties. Maar 
liefst 107 advertenties hielden zich niet 
aan de regels van de wet op het consu-
mentenkrediet. Meer dan een op 
de zeven advertenties om geld te lenen, 
overtreedt de wet. Dat blijkt uit cijfers 
van de inspectiecel kredietreclame. Die 
controleerde het afgelopen jaar 692 
advertenties. Maar liefst 107 adverten-
ties hielden zich niet aan de regels van 
de wet op het consumentenkrediet. 

Verzekeren voor nu en 

later… 
 

 
 
 

 
Keur’s Adviesgroep bvba 

 


