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Straat: ..................................................................Nr.:....................
Postcode: ..............................Gemeente: ................................
Tel.: ..................................................... Geb.datum: ..................
E-post: ......................................................................................

Vlaams Belang-fractie Vlaams parlement
Huis der Vlaamse parlementsleden

Leuvenseweg 86, 1011 Brussel
Fax. 02/552 44 42

fractie.vlaamsbelang@vlaamsparlement.be

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u 
in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 

contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of 
per fax naar 02 219 72 56.

Ja, ik wil...

 een gratis abonnement op “Onze Zaak”
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Beste Lezer,

Vanaf 1 juli 2011 dreigt er een alge-
meen rookverbod te worden inge-
voerd voor alle cafés in ons land. 

Vele politieke partijen die naar aanleiding 
van de vorige verkiezingscampagnes be-
loofden dat dit niet zou gebeuren, doen 
nu alsof hun neus bloedt. We mogen ech-
ter niet blind zijn voor de feiten: een alge-
meen rookverbod betekent onherroepe-
lijk het faillissement voor duizenden cafés. 

De overheid is trouwens behoorlijk hy-
pocriet op dat vlak. In de naam van de 
volksgezondheid steunt men een alge-
meen rookverbod, maar diezelfde volks-
gezondheid hindert hen niet om de vele 
miljoenen taxen op verkochte rookwaren 
te incasseren!

Het Vlaams Belang vindt dat de uitbaters 
van cafés ter zake over een keuzevrijheid 
zouden moeten kunnen beschikken. In dit 
nummer vindt u alvast onze standpunten  

over het rookverbod terug. Dit exemplaar 
van “Onze Zaak” is immers een extra edi-
tie dat voornamelijk in het teken van het 
rookverbod staat.

Op de binnenbladzijden van dit nummer 
vindt u een (uitneembare) affiche terug, 
die u in uw zaak kan ophangen om tegen 
het algemeen rookverbod te protesteren. 
Samen met u protesteert het Vlaams Be-
lang immers tegen de inperking van de 
vrije keuze om een rokerscafé te kunnen 
uitbaten.

Op ons kan u alvast rekenen!

Johan Deckmyn
Hoofdredacteur

 Doorstart!

Voorwoord

 Editoriaal



 “Rookverbod is broodroof”

Interview met Filip Dewinter

Wat er al een tijdje zat aan te komen werd half maart jammer genoeg rea-
liteit: vanaf 1 juli gaat een algemeen rookverbod van kracht in de horeca. 
Alleen in cafés die een aparte rookkamer hebben, zal men nog een sigaret 
kunnen opsteken.  In alle andere zaken wordt de sigaret voorgoed geban-
nen. Het rookverbod betekent wellicht de doodsteek voor de volkscafés. Kan 
de politiek hier nog iets aan veranderen? We vroegen het aan Filip Dewinter. 
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Wat verandert er door de uitspraak van 
het Grondwettelijk Hof precies inzake 
rookreglementering? 

FDW: Het rookverbod zat er al een tijdje 
aan te komen. In de wet van 22 decem-
ber 2009 was tegen 2014 een algemeen 
rookverbod op alle publieke plaatsen en 
de werkvloer voorzien. De wet voorzag 
echter tot dat jaar in een aantal uitzonde-
ringen in de hore-
ca, met name voor 
‘biercafés’ waar 
geen eten wordt ver-
kocht, casino’s en 
discotheken. Door 
de uitspraak van het 
Grondwettelijk Hof 
zal het verbod echter een stuk sneller in 
voege treden, namelijk vanaf 30 juni van 
dit jaar. Voortaan zal roken dus enkel nog 
maar kunnen in een aparte rookkamer, 
weliswaar zonder bediening. 

Wat zijn de gevolgen van dit arrest voor 
de horeca?

We mogen de gevolgen niet onderschatten; 
in ons land zijn er nog steeds om en bij 
de 12.000 “biercafés”. Volgens cijfers van 
het Federaal Planbureau daalde het aantal 
cafés de afgelopen 10 jaar reeds met ruim 
1.850 en dreigt een verdere daling indien 
er geen BTW-verlaging wordt doorge-
voerd. Volgens het NSZ heeft 73 procent 
van deze cafés bovendien noch de ruimte 
noch de financiële middelen om een aparte 
rookkamer te installeren. Deze cafés halen 
hun inkomsten louter uit de verkoop van 

drank. Vòòr de uitspraak van het grond-
wettelijk hof waren dit de enige plaatsen 
waar mensen nog ongestoord een pint kon-
den drinken en een sigaret konden roken. 
Hoe deze cafés nu zullen moeten zien te 
overleven, is nog maar de vraag. 

Wat stelt het Vlaams Belang ter zake 
dan voor? 

We moeten afstap-
pen van dat alge-
meen rookverbod. 
Wat de cafés betreft 
moet de uitbater zelf 
een keuze kunnen 
maken om het roken 
al dan niet toe te la-

ten. Om oneerlijke concurrentie uit te slui-
ten, moet het rookverbod wel gehandhaafd 
blijven voor horecazaken waar bereide 
maaltijden geserveerd worden. Aan de in-
gang van elke horeca-inrichting moet ook 
duidelijk kenbaar worden gemaakt welke 
rookregeling geldig is zodat de consument 
op voorhand kan zien waar er gerookt mag 
worden en waar niet. 

Is de keuzevrijheid voor cafés een haal-
bare kaart denkt u?

Absoluut! Ook in sommige Bundesländer 
in Duitsland en in Nederland was er hevig 
protest tegen een absoluut rookverbod. In 
deze landen hebben ze het verbod onder 
druk van het protest aangepast en versoe-
peld voor bier- en volkscafés. Vlaanderen 
moet dit voorbeeld zeker volgen!

“De vervroegde toepas-
sing van het rookverbod 
is volgens mij dé abso-
lute doodsteek.”



Horeca en belastingen

 BTW-verlaging gevraagd!

Het Belgische btw-standaard-
tarief van 21% behoort tot de 
hoogste van de Europese Unie. 

Ook op het verschaffen van spijs en 
drank in ganse cafés is momen-
teel een btw-tarief van 21% van 

toepassing. Naast de beperking van de 
aftrekbaar-
heid van de 
restaurant-
kosten tot 
69%, bete-
kenen ook 
de hoge 
btw-kosten 
voor de 
verbruiker 

impliciet een zware aderlating voor de 
horeca-exploitanten. 

Een btw-verlaging in de horeca is dan ook 
al sinds jaar en dag een programmapunt 
van het Vlaams Belang. In maart 2009 
heeft de Europese Commissie daarvoor het 
licht op groen gezet. Ondanks het feit dat 
door minister van Financiën Reynders en 
de Open VLD al jaren een btw-verlaging 
in de horeca werd beloofd, kwam men niet 
verder dan een maatregel beperkt tot de 
restaurants. Op 1 januari 2010 werd im-
mers enkel voor restaurant- en catering-
diensten het tarief verlaagd van 21% naar 
12%.  De horecasector is echter niet gebaat 

bij een opsplitsing voor de restaurants. 
Het is onzinnig dat men in een meeneem-
Chinees 6% btw betaalt op een pintje en 
dat men in een café daarop 21% btw moet 
betalen. Ook cafés hebben recht op deze 
btw-verlaging!

Hagen Goyvaerts, Guy D’haeseleer en 
ondergetekende dienden een wetsvoorstel 
in (Kamerdocument 53 1014/001) om het 
btw-tarief te verlagen tot 6% voor restau-
rants, cateringdiensten èn cafés. Zo wordt 
het verbruik aangemoedigd teneinde de 
rendabiliteit en de overlevingskansen van 
tal van bedrijven uit de horecasector te ver-
hogen. Om tegemoet te komen aan de be-
perking van de aftrekbaarheid, diende het 
Vlaams Belang eveneens wetsvoorstellen 
in (Kamerdocumenten 53 0934/001 en 53 
0977/001).

Door een gebrek aan rendabiliteit en hoge 
personeelskosten maakt de horecasector 
momenteel een crisis door, waarbij het 
aantal faillissementen piekt. De regering 
moet in deze tijden dan ook zorgen voor 
enige zuurstof in de hore-
casector. Wij zullen onze 
wetsvoorstellen daartoe 
alleszins opnieuw op de 
agenda laten zetten!

6

Barbara Pas 
Volksvertegenwoordiger
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Open brief aan de uitbaters van drankgelegenheden

Beste horeca-uitbater,

Recent vernietigde het Grondwettelijk Hof de uitzonderingen op het rook-

verbod in de horeca.  Alleen in aparte rookkamers mag vanaf 30 juni nog 

gerookt worden. Het Vlaams Belang heeft zich steeds verzet tegen de bric- à- 

brac - wetgeving van december 2009. Met de beslissing van het Grondwet-

telijk Hof  wordt de roker nu overal volledig gebannen.

De gewone volkscafés dreigen het kind van de rekening te worden. Het is 

vaak onhaalbaar om uitgerekend in die zaken aparte rookkamers te voor-

zien. Zonder begeleidende maatregelen zoals bijvoorbeeld een BTW-verla-

ging op de verkoop van drank valt opnieuw  te vrezen voor een nieuwe reeks 

van faillissementen van horecazaken. Dit kunnen wij onmogelijk laten 

gebeuren! 

Het Vlaams Belang blijft zich daarom met klem verzetten tegen een alge-

meen rookverbod. Naar Nederlands voorbeeld stellen we voor dat voor cafés 

kleiner dan 75m² en zonder personeel, de keuzevrijheid bij de uitbater moet 

blijven liggen. Hij bepaalt of in zijn zaak al dan niet mag worden gerookt. 

Enkel op die manier hebben cafés in Vlaanderen nog een toekomst.

Bruno Valkeniers Filip Dewinter Rita De Bont

voorzitter Vlaams volksvertegenwoordiger  volksvertegenwoordiger

Peter Logghe Hagen Goyvaerts Barbara Pas

volksvertegenwoordiger  volksvertegenwoordiger volksvertegenwoordiger
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V.U.: Johan Deckmyn, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel
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Contact
Vlaams Parlement Redactie Onze Zaak
 Vlaams Parlement

Vlaams Belang-fractie Vlaams Belang- fractie 
p/a Johan Deckmyn p/a Barbara Bonte
Leuvenseweg 86 Leuvenseweg 86 
1011 Brussel 1011 Brussel 
johan.deckmyn@vlaamsparlement.be  barbara.bonte@vlaamsparlement.be

Senaat Kamer van Volksvertegenwoordigers
 
Vlaams Belang-fractie Vlaams Belang-fractie
 
p/a Anke Van dermeersch  p/a Peter Logghe
Kantoor 3013 Leuvenseweg 21 – kantoor 1134
1009 Brussel 1008 Brussel
anke.vandermeersch@vlaamsbelang.org plog@telenet.be

Europees Parlement
Delegatie Vlaams Belang

p/a Philip Claeys
Wiertzstraat 47 - 1047 Brussel 
Tel. 02 284 71 08 - Fax 02 284 91 08
fractie.europa@vlaamsbelang.org

 Letterlijk
 
“Met de beslissing van het Grondwettelijk 
Hof wordt de roker nu overal volledig geban-
nen. De (kleine) volkscafés worden het kind 
van de rekening. Eigenlijk wor-
den zij gediscrimineerd. Het is 
vaak onhaalbaar om in deze 
zaken aparte rookkamers te 
voorzien”

Kamerlid  Rita De Bont  
15 maart 2011

Wenst u meer informatie over de finan-
cieel-economische actualiteit? Abon-
neer u dan gratis op de tweemaande-
lijkse nieuwsbrief van de Studiedienst 
van het Vlaams Belang “Financieel-
Economische Commentaren”. Hierin 
vindt u achtergrondinformatie en ana-
lyses over actuele financiële en econo-
mische onderwerpen. Te verkrijgen via  
fec@vlaamsbelang.org

 

www.tabakstop.be 



 Rookverbod doodt onze kroegen

Interview met kroegbaas

Kamerlid Peter Logghe inter-
viewde voor Onze Zaak Filip 
Deforche, uitbater van een ty-
pisch Vlaamse kroeg.

Filip, u baat een befaamde Vlaamse, 
bruine kroeg uit in Roeselare. Hoe schat 
u uw omzetverlies in door het rookver-
bod vanaf juni 2011? 

Ik heb het eens nagekeken en ben met mijn 
boekhouder tot de conclusie gekomen dat 
ik rekening moet houden met een verlies 
van 25 à 30% van mijn omzet. En dan be-
hoor ik nog tot de gelukkigen die ’s zomers 
een terras kunnen plaatsen. Maar veel ca-
féuitbaters kunnen dat niet. En een terras 
zal misschien voor geluidsoverlast zorgen. 
Maar dus zelfs met de uitbating van mijn 
zomerterras schat ik het verlies op min-
stens 25%. 

Heeft u de indruk dat jongeren of an-
dere cafébezoekers minder naar uw café 
trekken omdat er gerookt wordt? 

Laat mij eerlijk zijn: ik heb nog geen énke-
le cafébezoeker in mijn café gehad die mij 
vroeg naar de rookvrije ruimte  – nochtans 
heb ik de nodige investeringen gedaan en 
heb ik een rookvrije ruimte geïnstalleerd. 
Een investering die dus weggesmeten geld 
is,  als de nieuwe regeling er inderdaad 
door komt. Maar ik heb dus geïnvesteerd 

om in orde te zijn met de wetgeving zoals 
ze op dat moment van toepassing was. En 
nu moeten we ons opnieuw op een termijn 
van 2 maanden gaan aanpassen! 

U bent lid van het Horecamanagement 
van de stad Roeselare. Hoe staan de col-
lega’s caféuitbaters tegenover deze nieu-
we rookverbodregeling? 

Geen enkele caféuitbater staat te springen 
om de nieuwe regeling toe te passen, wel 
integendeel. Veel van mijn collega’s heb-
ben zware investeringen gedaan om een 
rookinstallatie te plaatsen. Dat vervalt nu 
allemaal, want er mag helemaal niet meer 
gerookt worden. Eenvoudige broodroof, 
noch min noch meer. De beste oplossing 
bestaat er gewoon in dat je de caféuitba-
ters de keuze laat om een rokerscafé te zijn 
of niet. Zeg nu eerlijk: hoe kan een kleine 
kroeg van minder dan 75m2 een niet-ro-
kersruimte inrichten? Dat staat toch ge-
woon los van elke realiteit? Wanneer gaan 
de heren en dames politici eens rekening 
leren houden met de realiteit?  

11
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 Rookverbod: horeca voor blok

De Mechelse horeca spreekt

Vanaf 1 juli worden rokers hele-
maal uit de horeca verbannen. 
Er mogen wel nog aparte rook-
kamers ingericht worden, maar 
toch zet het rookverbod kwaad 
bloed. Onze Zaak sprak met 
Vlaams volksvertegenwoordi-
ger Frank Creyelman, als niet-
roker toch tegen het rookver-
bod en met de uitbaters van de 
Mechelse volkskroegen: Willy 
van ’t Pleintje op de Veemarkt, 
Ewa Mroz van de Minnestreel 
aan de IJzerenleen en Danny 
Huygelen van De Postiljon aan 
de Sint-Romboutstoren.

Frank Creyelman, je rookt zelf niet en toch 
ben je een tegenstander van het rookver-
bod. Waarom?

Frank Creyelman: In de eerste plaats omdat 
het rookverbod de vrijheid van de cafébazen 
aantast om zelf te beslissen of ze roken toe-
laten of niet. De reglementitis waar Vlaande-
ren langzaamaan voor berucht wordt, maakt 

op lange termijn veel kapot. Weet je, op de 
duur mag er niks meer behalve boetes en be-
lastingen betalen. Bovendien vind ik het van 
weinig ernst getuigen om eerst de horeca te 
laten investeren in afzuiginstallaties of heel de 
keuken af te laten breken om dat dan nu ineens 
te verbieden. Men wist dat het Grondwettelijk 
Hof de discriminatie zou wegwerken en het 
roken zou verbieden. Maar nu kunnen de poli-
tieke partijen hun handen in onschuld wassen. 
’t Is de schuld van de rechter zogezegd. Onzin. 
Dit zat er aan te komen en men wist dat.

Welke impact zal dit rookverbod hebben op 
jullie omzet?

Ewa Mroz: Wat mijn zaak betreft, zal dit grote 
gevolgen hebben. Ik schat dat minstens tachtig 
procent van mijn vaste klanten rookt. Ik heb 
ook geen enkele mogelijkheid om een rook-
ruimte in te richten, want mijn kroeg is daar te 
klein voor. Ik moet mijn klanten dus naar het 
terras verwijzen. Leuk in de zomer, maar in de 
winter? Bovendien zal het buiten samentroe-
pen van rokers voor overlast zorgen. Allemaal 
niet bevorderlijk… Ik voorspel dat een massa 
cafés de deuren gaat sluiten.

Willy Van Keer: Wij hebben het geluk om een 
vrij groot café uit te baten. Er is een kleine 



zaal bij die eventueel kan worden ingericht 
als rookruimte met aparte toog. We zullen dan 
terug voedsel kunnen serveren in het rook-
vrije gedeelte, maar dit kost natuurlijk weer 
een hoop centen. Als je dan weet dat er geen 
maand voorbij gaat of ik mag als cafébaas wel 
één of andere belasting ophoesten dan heb ik 
soms zin om er mee te stoppen.  Ewa heeft 
gelijk, een groot aantal cafés zal de deuren 
sluiten. 

Danny Huygelen: Frank Creyelman heeft ge-
lijk. De overdreven reglementeringen doen 
ons de das om. Een paar praktische voorbeel-
den: de wet stelt dat ik geen verse soep mag 
verkopen. Ik mag alleen pakjessoep serveren 
waar de verpakking mij leert dat ze vol kleur-
stoffen, bewaarmiddelen en additieven zit. 
Wat is nu het beste? Als de soep zuur is, zul-
len de klanten dat wel merken zeker? Waar zit 
de logica in al die reglementen? Dat rookver-
bod komt er nu nog eens bovenop. Een paar 
maand geleden heb ik meer dan 3.000 euro 
besteed aan een nieuwe afzuiging die vanaf 30 
juni compleet nutteloos is. Ik heb zelfs mijn 
cafékeuken afgebroken omdat ik als rookcafé 
toch geen eten mocht serveren. De restaurants 
kregen een toezegging van 12% BTW voor 
voedsel. Krijgen wij dat nu ook voor pintjes?

Is er dan niets positiefs aan het rookverbod?

Frank Creyelman: Niemand zal ontkennen dat 
roken niet bepaald goed is voor de gezond-
heid. Het is niet altijd aangenaam vertoeven 
is in ruimten die vol met rook hangen. Boven-
dien blijft de rook ook sterk in je kleren han-
gen. In die zin zal het voor niet-rokers wel ple-
zanter zijn om op café te gaan. Maar ik geloof 

ook niet dat ze het er tot dusver voor hebben 
gelaten. En het is zo, kijk maar wie er op café 
zit, heel veel rokers. Dat dit een omzetdaling 
voor gevolg zal hebben, kan bijna niet anders. 
Er zitten trouwens nog wel wat addertjes on-
der het gras. Hoe zit het met de discotheken en 
danscafés? Geldt de wet ook voor vzw’s? Zul-
len de vreemdelingenvzw’s ook even streng 
worden gecontroleerd? Veel vragen, weinig 
antwoorden.

Ewa Mroz: Eind april is er een protestmars te-
gen het rookverbod. Ik verwacht er veel volk. 
De horeca is de betutteling en de overdreven 
reglementering beu. Onze sector heeft de mo-
gelijkheid om tienduizenden jobs aan te bie-
den, maar men moet ons wel laten leven. Een 
stuk Vlaamse volkscultuur gaat verloren. Ik 
ben zelf van Poolse afkomst. Wel, in Polen be-
staat de cafécultuur zoals Vlaanderen die kent 
niet. Ik ken geen enkel ander land met zo een 
rijk uitgangs-
leven, maar 
men is dat 
aan het 
verst ik-
ken. Ik 
snap niet 
dat niet 
m e e r 
m e n s e n 
daartegen 
in opstand 
komen.

Frank Creyelman 
Vlaams volksvertegenwoordiger
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Kort nieuws

Aantal zelfstandigen stijgt

Volksvertegenwoordiger Peter Logghe 
(Vlaams Belang) wou van minister van 
KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en We-
tenschapsbeleid, Sabine Laruelle (MR) 
weten hoe het aantal zelfstandigen in 
hoofdberoep, in bijberoep en actieven na 
pensioenleeftijd evolueert in België.  Uit 
het antwoord van de minister blijkt dat het 
aantal over het ganse grondgebied is toe-
genomen, maar dan wel in ongelijke ver-
houding. 

Het aantal verzekeringsplichtigen is in een 
periode van 3 jaar (2007, 2008 en 2009) 
met 12,57% gestegen, van 202.675 tot 
228.142 eenheden. Een ongelijke stijging, 
want het aantal steeg in het Vlaamse Ge-
west met 13,75%, meer dan het gemid-
delde dus, terwijl de stijging in het Waalse 
Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest beperkt was tot 10%. 

Opmerkelijk is verder dat het aantal art-
sen en chirurgen in het Waalse Gewest 

bijvoorbeeld met 2% afnam, terwijl er in 
het Vlaamse Gewest nog een kleine stij-
ging. Ook belangrijk was de stijging van 
het aantal zelfstandige wetenschappers in 
Vlaanderen: een stijging van bijna 20% op 
3 jaar tijd, terwijl in het Waalse Gewest en 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
afname te noteren viel.

Meer werk in de horeca

Terwijl de onrust in de horecasector groeit 
naar aanleiding van het versneld invoeren 
van het rookverbod, maakte de minister 
van Werk en Gelijke Kansen, Joëlle Mil-
quet (CdH), op vraag van Volksvertegen-
woordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) 
cijfergegevens bekend over de evolutie van 
het officieel tewerkgesteld personeel in de 
horecasector in België. Daaruit blijkt dat 
tussen 2005 en 2010 (cijfers over de twee 
maanden januari en februari) het aantal 
werknemers op basis van de registers van 

14



maar is tegelijkertijd een absolute voor-
stander van de keuzevrijheid voor de 
uitbaters van drankgelegenheden om te 
beslissen of ze een al dan niet een rokers-
café willen uitbaten. Op die manier zul-
len immers zowel rokers als niet-rokers 
over voldoende keuze  kunnen beschikken 
om ergens in het Vlaamse land een glas 
te gaan nuttigen”, stelt Vlaams Belang-
senator Anke Van dermeersch. 

Niet elke politieke par-
tij is echter voorstander 
van die keuzevrijheid en 
meent de horeca te moe-
ten betuttelen. Zo ook 
de N-VA, die blijkbaar 
weinig bezorgd is om de 
12.000 biercafés in ons land. “De N-VA is 
zeer tevreden dat er een algemeen rook-
verbod in de horeca komt”, aldus N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers. Smeyers diende 
in het verleden al een wetsvoorstel in om 
een algemeen rookverbod in te voeren. Het 
Vlaams Belang is daarentegen van mening 
dat u als café-uitbater zelf wel de keuze 
kan maken.

de RSZ in de horecasector steeg van ge-
middeld 91.145 (2005) tot 94.648 eenhe-
den. Een stijging dus van 4%. 

Als men de evolutie van 
de horecatewerkstelling 
per gewest bekijkt, dan 
blijkt uit de cijfers dat 
het aantal werknemers in 
de horeca in het Vlaams 
Gewest lichtjes toe-

neemt van gemiddeld 55.620 in 2005 tot 
57.316 in 2010, maar dat het aandeel ten 
opzichte van de nationale tewerkstelling 
afneemt van ongeveer 61% naar 60,5%. 

Het aandeel van het aantal werknemers in 
de registers van de RSZ in de horecasec-
tor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
nam toe van 14,8% (2005) tot 15% (2010) 
en in het Waals Gewest van 23,1% (2005) 
tot 24,5%. 

N-VA: tevreden met rookverbod

“Het Vlaams Belang beseft vanzelfspre-
kend dat roken allesbehalve gezond is, 
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Omzetverlies?! Daar  
moet ik mee lachen!

Reacties op het rookverbod

Proficiat, Herman, 
je hebt de horeca 

goed liggen!

In Europa doen 
we alsof we van 

niets weten.

Zie je wel dat het verbod 
op chocolade sigaretten 
slechts een voorsmaakje 

was!

De zaken zullen 
nu ook daar 

“gaan lopen”...


