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Voorwoord

Minder overheid en meer markt. Was dat niet een
verkiezingsslogan van een van de regeringspartijen?
De nieuwe regering is nu een poosje aan het werk. 
Staatssecretaris Bleeker liet vanaf de eerste dag zijn 
nieuw beleid gelden: herijking EHS, minder aankopen 
voor natuur, schrappen groene plannen, oplossen

Natura 2000 en de ammoni-
akproblematiek enzovoort.

Nadien werd het echter 
rustig(er) op het politiek 
front. Natuurlijk kost een 
ommezwaai wat tijd, maar 
veel zaken zouden toch al 
geregeld kunnen of zelfs 
moeten zijn. 

Zo zijn er nog vele onzin-
nige en dubbele regels die 

afgeschaft kunnen worden. Er dient eindelijk werk te 
worden gemaakt van toegezegd doortastend optreden 
bij diverse overheden. De GLB premie ontvangen de 
meeste agrariërs pas in mei of juni van het jaar erop. 
Veel te ingewikkeld, een zeer matig
automatiseringssysteem en een niet adequate
perceelsregistratie. Vergunningen komen nog steeds 
vrijwel altijd op de allerlaatste dag met twee maal
oprekken van de termijn. Voor diverse knelpunten is
nog steeds geen gehoor.

Kortom, ik wil de politiek manen tot voortgang. Het 
begin was veel belovend, nu doortastend verder!

Dit alles geeft de nodige ruimte om de aanwezige 
positieve en innoverende grondhouding die binnen de 
sector aanwezig is ruimte te bieden.

Jo Aelmans
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Wijziging van de systematiek van 
pachtprijsherziening

De eerstvolgende herziening van de pachtprijzen 
is voorzien per 1 juli 2011. Deze gaan dan gelden 
met ingang van het pachtjaar volgend op 1 juli 
2011.

Hiermee wordt tevens de systematiek van
2-jaarlijkse wijziging verlaten en overgegaan 
naar jaarlijkse pachtprijsaanpassingen.
Naar verwachting wordt de basis van het 
vaststellen van de regionorm en het veran-
deringspercentage voor grond gehandhaafd. 
Het is te verwachten dat de systematiek van 
pachtprijsvaststelling voor bedrijfsgebouwen 
wordt aangepast middels modernisering van het 
huidige systeem.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de prijs in 
het zuidelijk veehouderijgebied slechts margi-
naal wijzigt, terwijl in het gebied Zuid-Limburg 
rekening gehouden moet worden met een meer 
dan marginale verhoging. Mede ook ter correctie 
van niet geheel correcte motivering van de verla-
ging in de vorige herziening. (Vervolg blz. 2)
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Pacht en quotum

(vervolg van pagina 1) 
Verkoop van melkquotum en pacht
Tot vóór 9 februari 2010 was de stand van de 
jurisprudentie (kort weergegeven) dat verkoop 
van melkquotum tijdens de duur van de 
pachtovereenkomst en zonder toestemming 
van de verpachter leidde tot pachtbeëindiging 
en schadevergoeding aan de pachter.

Het pachthof ging in haar uitspraak van
9 februari 2010 om. De pachter hoeft niet 
meer op elk moment tijdens de looptijd van 
de overeenkomst aan zijn leveringsplicht 
van melkquotum aan verpachter te kunnen 
voldoen. 

Hierbij heeft het betrekken van artikel 6:80 
BW bij de beoordeling een belangrijke rol 
gespeeld. Zolang niet vaststaat dat pachter bij 
het einde van de pachtovereenkomst het tot 
het gepachte behorend melkquotum niet aan 
verpachter kan leveren, is geen grond aanwe-
zig om een gevorderde pachtontbinding toe 
te wijzen en/of schadevergoeding aan pachter 
toe te kennen.

Later in het jaar, 9 en 23 november 2010, 
heeft het Pachthof deze uitspraak enigszins 
genuanceerd, in die zin dat pachter nu gemo-
tiveerd dient te verzekeren dat hij bij het einde 
van de pacht het tot het gepachte behorend 

melkquotum aan verpachter kan terugleveren.
Slaagt pachter hierin niet dan is een vordering 
tot ontbinding van de overeenkomst  en de 
vordering tot schadevergoeding toewijsbaar. 
Hiermee zijn we er dan nog niet. 

De pachter kan vervolgens/gelijktijdig een 
vordering tot schadevergoeding instellen voor 
het feit dat hij voortijdig afstand moet doen 
van de pachtgrond. 

Mogelijk dat dit laatste ook al mede begrepen 
wordt in een uitspraak van de rechter waarin 
hij de vordering van de verpachter tot pacht-
beëindiging en schadevergoeding toewijst. In 
voorkomende gevallen kun je het maar beter 
vooraf in de procedure inbrengen. Dan wordt 
het tenminste niet vergeten. 

Staat vast dat pachter niet in staat is bij het 
einde van de pachtovereenkomst het tot het 
gepachte behorend melkquotum te leveren 
-zonder tekortkoming -, dan is de vordering 
van verpachter tot schadevergoeding ten
minste toewijsbaar en een vordering tot
ontbinding mogelijk toewijsbaar.

Uiteraard spelen de omstandigheden van het 
geval altijd een rol bij de beoordeling door 
de rechter. Het is in ieder geval niet meer zo 
zwart-wit als in het verleden.

Het voorgaande lijkt niet rechtvaardig.
Bezien we de zaak echter vanuit de “goeder 
trouw” dan verzilvert een pachter op enig 
moment een deel van zijn melkquotum om 
hiermee vervangings- en eventueel diepte-
investeringen in zijn bedrijf te financieren.
Het doel hiervan is verzekeren van continuï-
teit. Nemen we ook aan dat bij het einde van 
de pacht het productierecht melkquotum of 
het daarvoor in de plaats tredend vervangend 
productierecht aan verpachter geleverd wordt, 
dan is verpachter niet benadeeld.

Hier kan echter een probleem ontstaan indien 
tijdens de looptijd van de pachtovereenkomst 
melkquotum wordt verkocht en tijdens de 
duur van de overeenkomst melkquotum 
wordt vervangen door een ander productie-
recht waarvan de omvang wordt gebaseerd 
op de omvang van het melkquotum. Deze 
situatie is in het zicht van 2015 zeker niet 
ondenkbeeldig.

De mening over een situatie van “kwader 
trouw” c.q. onrechtvaardige verrijking over de 
rug van verpachter moge duidelijk zijn. Hier 
zal ook een rechter doorheen prikken mits 
goed voorgelegd.

Jan Horsmans

Sinds 2006 is voor de inkomensondersteu-
ning voor agrariërs sprake van een systeem 
van toeslagrechten (ontkoppelde premie). 
De historische productie is bepalend voor de 
hoogte van de premie. Vanaf 2006 maakt de 
Europese Unie (EU) tevens bedragen vrij voor 
plattelandsontwikkeling. 

Deze gelden, die in de zogenaamde tweede 
pijler worden weergegeven, zijn gaandeweg 
uitgebreid (met name na de health-check in 
2008). Momenteel ziet het EU-beleid er uit zo-
als voorgesteld in het schema op deze pagina.

Momenteel wordt er in Brussel druk gespro-
ken over hoe het beleid vorm te geven na 
2013. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn 
allereerst:

1. Hoeveel geld is Brussel bereid van  
 haar begroting uit te geven aan  
 landbouw/plattelandsbeleid?
2. Welk deel hiervan vloeit naar 
 Nederland?
3. Voor welk model kiest Nederland:
 het historische of het regionale?

De ouderen onder ons weten het nog: in de jaren vijftig was de beschikbaarheid van voldoende –betaalbaar- 

voedsel een eerste prioriteit. Begin tachtiger jaren liep het ontwikkelde markt- en prijsbeleid echter volledig

uit de hand. De invoering van melk- en suikerquotering alsook productiebeperking door braak zagen het licht.

Verder waren prijsdalingen, beperking van restituties en invoerheffingen aan de orde van de dag.

Sinds de 80-er jaren is het gemeenschappelijk landbouwbeleid meermaals herzien.

De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Oud LNV minister Veerman zei reeds bij de in-
voering: “Ik ga mijn kleinkinderen niet uitleg-
gen dat een akkerbouwer die in het verleden 
alleen aardappelen teelde geen toeslag krijgt 
en diegene die in het verleden graan teelde 
wel.” De onderliggende boodschap was toen 
al duidelijk. Op enig moment wordt het his-
torische model losgelaten en vervangen door 
het regionale model, waarbij een zogenaamde 
algemene toeslag (flat-rate) wordt ingevoerd. 

Het ziet er naar uit dat dit vanaf 2014 gaat 
gebeuren.
Door de –te verwachten- verlaging van het EU 
budget voor Nederland (verlaging in het alge-
meen en daarnaast meer geld bestemd voor 
de nieuwe lidstaten en voor plattelandontwik-
keling) in combinatie met een toename van 
het aantal hectaren waarvoor premie beschik-
baar komt (nu zijn er 1,5 miljoen premierech-
ten voor 1,9 miljoen hectare landbouwgrond, 
is de verwachting dat de hectaretoeslag 
uitkomt tussen de € 200,-/ha (de pessimisten) 
en € 325,-/ha (de optimisten). 

Verder is inmiddels duidelijk dat er een invul-
ling plaatsvindt van de “legitimatie” om de 
premies aan de landbouwers uit te betalen.
Te denken valt daarbij aan een verdere uitbrei-
ding van de cross-compliance voor wat betreft 
de aspecten duurzaamheid en vergroening. 
Momenteel wordt nog gelobbyd voor een 
overgangperiode vanaf 2014 tot 2020.

Samengevat: een gemeenschappelijk land-
bouwbeleid blijft in stand; zeker nu steeds 
vaker de krapte op de voedselmarkt aan de 
orde is. De rol wordt echter steeds minder; de 
sector zal haar eigen boontjes moeten gaan 
doppen!

Jo Aelmans
3
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Wijziging topografische grenzen
Het meest in het oogspringend zijn de gewij-
zigde topografische grenzen. Indien uw perceel 
is omsloten door topografische grenzen dient 
u hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Bent u 
van mening dat een topografische grens niet 
correct is, dan dient u goed te overwegen óf u 
een grotere oppervlakte zult opgeven. 

Het opgeven van een grotere oppervlakte dan 
berekend kan financiële gevolgen met zich mee-
brengen. Blijkt bij een eventuele bezwaarpro-
cedure het tegendeel, dan kan deze afwijking 
leiden tot een korting op de bedrijfstoeslag en 
mogelijk een afwijzing van uw deelname aan 
derogatie. 

Huur toeslagrechten
Bij het huren c.q. verhuren van toeslagrechten 
geldt als voorwaarde dat er minimaal evenveel 
grond gehuurd c.q. verhuurd wordt als het 
aantal rechten. Huurt u toeslagrechten van een 
andere agrariër, dan is het bij het indienen van 
de gecombineerde opgave van groot belang dat 
u minimaal evenveel hectare grond (afkom-
stig van de verhuurder) opgeeft als het aantal 
gehuurde toeslagrechten. 

De laatste tijd controleert Dienst Regelingen 
(DR) hier extra op. Geeft u minder grond op dan 
de gehuurde toeslagrechten, dan kan dit leiden 

tot het niet of gedeeltelijk uitbetalen van de 
gehuurde toeslagrechten. 

Fosfaatdifferentiatie
Wenst u voor het mestboekjaar 2011 gebruik te 
maken van een gedifferentieerde fosfaatnorm, 
dan moet u dit middels de gecombineerde op-
gave kenbaar maken. Vorig jaar zag DR het nog 
wel eens door de vingers indien geen aanmel-
ding voor fosfaatdifferentiatie had plaatsge-
vonden. Vanaf dit jaar wordt de fosfaatdiffe-
rentiatie uitsluitend toegestaan voor percelen 
waarvoor een PAL- of PW-waarde is opgegeven. 
Het is bovendien van belang dat u hiervoor 
beschikt over geldige bodemanalyses!

Bedrijfstoeslag < € 500,-
Bedraagt uw totale bedrijfstoeslag minder dan 
€ 500,- dan komt u, door de administratieve 
lastenverlichting, niet meer voor uitbetaling 
in aanmerking. In 2010 bent u hiervan op de 
hoogte gesteld en heeft u ook afgelopen jaar 
geen uitbetaling meer ontvangen. Wanneer u 
geen actie ondernomen heeft om uw bedrag 
aan bedrijfstoeslag op te waarderen, ontvangt u 
ook over het jaar 2011 geen uitbetaling van uw 
bedrijfstoeslag en vervallen uw toeslagrechten 
aan de Nationale Reserve!

Koppeling Kamer van Koophandel
Sinds 2010 moeten ook agrarische onder

Uw gecombineerde opgave:

zorgvuldigheid zeer gewenst 

Vanaf 1 april is het weer tijd om de jaarlijkse gecombineerde opgave te doen. Via deze opgave vraagt u om
uitbetaling van uw toeslagrechten en eventuele andere subsidies. Dit jaar is de gecombineerde opgave
wederom op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de opgaven van voorgaande jaren.

5

U VERLAAT DE BEBOUWDE KOM
u beperkt in de mogelijkheden van (ver)bouw. 
Moet u stallen afbreken of grond verkopen. 

Provincie
In het buitengebied heeft u niet alleen te 
maken met eisen van de gemeente maar ook 
van de provincie. Wellicht zijn er planologi-
sche ontwikkelingen op komst. Afgezien van 
het feit of het mooie uitzicht wordt gewaar-
borgd en dat u bijvoorbeeld geen verkeersweg 
voor de deur of over uw grond krijgt –in het 
laatste geval krijgt u wellicht te maken met 
onteigening- kunnen toekomstige ontwikke-
lingen ook van invloed zijn op de waarde. Is de 
vraagprijs dan ook reëel?

Uw makelaar in het buitengebied
Kortom, in het buitengebied kunt u worden 
geconfronteerd met tal van knelpunten, die 
veel kennis, kunde en inzicht vergen om uw 
droomwens te laten uitkomen. En dan hebben 
we het nog niet over de mogelijke financie-
ring als er nog een agrarische bestemming op 
ligt, de taxatie, het voeren van onderhandelin-
gen en de afhandeling bij de notaris. 

De landelijk NVM-makelaar staat u ook hierbij 
graag terzijde. Door zijn kennis en jarenlange 
ervaring kan hij een grondige analyse van uw 
situatie maken. Hij weet wat wel en niet kan.

Roland Kuijpers 

Zoekt u géén woning in een drukke stad, maar 
kiest u voor de rust van landelijk wonen, dan 
bent u bij de agrarische en landelijk deskun-
dige NVM-makelaar aan het goede adres.
Hij is gespecialiseerd in de aan- en verkoop 
van een groot aantal (woon-)boerderijen, 
villa’s, landhuizen en overige landelijk gelegen 
objecten. Aangezien deze makelaar in dit 
marktsegment een specialist is mag u een 
hogere kwaliteit, betere begeleiding en advi-
sering verwachten. 

Bestemming 
Mag u wel wonen in het droomhuis dat u op 
het oog hebt? Ligt er geen agrarische bestem-
ming op? Zo ja, dan kan dit voor u ingrijpende 
gevolgen hebben. Zo zal een bestemmings-
wijziging moeten plaatsvinden, waarbij nog 
al wat komt kijken. Soms moet een procedure 
worden doorlopen die maanden, zo niet jaren 
duurt. Ook zal de bank anders tegen een agra-
risch object aan kijken voor de financiering. 
Bent u verkoper, dan kunt u hier beter vooraf 
op anticiperen.

Gemeentelijk toestemming
Geeft de gemeente u toestemming om in uw 
droomhuis te wonen ondanks een agrarische 
bestemming en geen bestemmingswijziging? 
Realiseert u zich dan dat u desondanks het 
risico loopt uit uw woning te worden gezet. 
Er is dan vaak sprake van een gedoogsituatie 

en de buurman/boer kan een klacht indienen 
dat hij zijn bedrijf niet goed kan uitoefenen. 
Uw komst kan van invloed zijn op de milieu-
vergunning van agrariërs in de buurt. Eigenlijk 
moet u als u op het platteland wilt gaan wo-
nen, dezelfde neus hebben als de boer en niet 
klagen over stank af andere overlast. Als de 
gemeente in de nabije toekomst de beoogde 
woning betitelt als ‘plattelandswoning’, waar-
voor een wetswijziging in de maak is, is het 
probleem van de baan. Maar dan nog!

Plattelandswoning
De overheid wil problemen met de bewoning 
van voormalige boerderijen oplossen door de 
introductie van het begrip ‘plattelandswo-
ning’. De insteek is dat burgers in een woon-
huis of boerderij -die geen deel meer uitmaakt 
van een boerenbedrijf- mogen wonen, zonder 
dat agrariërs in de omgeving hoeven te vrezen 
voor beperkingen op het gebied van bijvoor-
beeld geluid- en/of stankoverlast. 

Er komen naar schatting ruim vijfduizend 
voormalige boerderijen voor deze titel in 
aanmerking. Voor de actuele stand van zaken 
omtrent de plattelandswoning verwijs ik naar 
het artikel elders in deze uitgave. 

Realiseert u zich echter dat er nog andere za-
ken aan de hand kunnen zijn. Wellicht wordt 

Wonen in het buitengebied

nemingen zich laten inschrijven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel (KvK). 
Sindsdien koppelt DR haar relatiebeheer aan uw 
geregistreerde gegevens bij de KvK. Het doen 
van de gecombineerde opgave is wellicht een 
goed moment om te controleren hoe uw bedrijf 
in het handelsregister geregistreerd staat en 
of dit conform uw wensen en/of eventuele 
overeenkomsten is.

Advies
Ons advies is om de gecombineerde opgave 
indien mogelijk digitaal te doen. Hierdoor heeft 
u in ieder geval de mogelijkheid om de juiste 
oppervlakte binnen de nieuwe topografische 
grenzen te laten berekenen. Een afwijking in de 
oppervlakte kan zowel voor uw toeslagrechten 
als eventuele deelname aan derogatie grote 
(financiële) gevolgen hebben. 
Het digitale aangifteprogramma controleert 
vóór het verzenden van de opgave automatisch 
of u alle voor u relevante vragen heeft ingevuld. 
De kans op het maken van fouten is hierdoor 
aanzienlijk minder. 

Ondanks alles blijft de gecombineerde opgave 
een heel gepuzzel, met grote financiële conse-
quenties en tal van voorwaarden en regels. Wij 
beschikken over de expertise en ervaring om u 
verder te helpen.

Marita Kreuels
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Actualiteiten omtrent ‘plattelandswoning’
Sinds 2009 stoeit de regering met gemeenten en overige partijen over de zogenaamde ‘plattelandswoning’.

In dit artikel gaan we kort in op de actuele stand van zaken.

Een plattelandswoning is een (voormalige) 
agrarische bedrijfswoning die door burgers 
legaal mag worden bewoond. De nieuwe 
bestemming moet het mogelijk maken een 
boerderij, die geen deel meer uitmaakt van 
een boerenbedrijf, te bewonen, zonder dat er 
conflicten ontstaan met naburige agrariërs over 
beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld 
geluid- en stankoverlast.

Illegale bewoning
Burgers die een bedrijfswoning van een 
gestopte agrariër hebben gekocht zonder het 
agrarische bedrijf, wonen op basis van het vige-
rende bestemmingsplan (agrarische bestem-
ming) illegaal in deze bedrijfswoning. 

In bepaalde gevallen acht de gemeente het 
wenselijk dat deze burgers in deze (voorma-
lige) bedrijfswoningen mogen blijven wonen. 
Om dit mogelijk te maken dient de bestem-
ming van deze agrarische bedrijfswoning te 
worden omgezet naar een woonbestemming. 
Vanuit milieuhygiënisch opzicht is dit vaak niet 
mogelijk vanwege het bij deze bedrijfswoning 
behorende aanwezige bedrijf. Een bedrijfswo-
ning wordt namelijk niet meegenomen bij de 
milieuhygiënische afweging van het exploiteren 
van het bijbehorende bedrijf. Dit bedrijf dient 

enkel te voldoen aan de normen die gelden voor 
woningen (burgers en bedrijfswoningen) van 
derden. Wordt de bestemming van een bedrijfs-
woning gewijzigd in een woonbestemming dan 
moet het bijbehorende bedrijf milieuhygiënisch 
getoetst worden aan deze (vaak op zeer korte 
afstand gelegen) nieuwe burgerwoning. In de 
praktijk houdt dit in dat het agrarisch bedrijf 
sterk wordt belemmerd in haar bedrijfsmoge-
lijkheden. 

Toetsing
Een ander probleem vormt de toetsing aan de 
vigerende planologische of aan de feitelijke si-
tuatie. In het verleden heeft de bestuursrechter 
geoordeeld dat bij toepassing van de milieu-
wetgeving het feitelijke gebruik van het pand 
doorslaggevend is en niet het planologische 
regime. Daardoor werd een door niet-agrariërs 
bewoonde bedrijfswoning voor de milieuwetge-
ving als burgerwoning aangemerkt. Het gevolg: 
een hoger beschermingsniveau tegen de (na-
delige) milieueffecten van het bedrijf waartoe 
de woning eerder als agrarische bedrijfswoning 
behoorde. Dit leverde serieuze problemen op 
bij de uitvoering van plannen van bedrijven, 
met als gevolg dat er verzoeken worden gedaan 
door agrariërs om handhavend op te treden. De 
gemeente kan dat in beginsel niet weigeren, 

waardoor veelal een op het platteland wonende 
burger –die in het algemeen geen probleem 
heeft met het dichtbij gelegen agrarisch bedrijf- 
in de problemen komt.

Oplossingen
De regering onderkent de problemen op het 
platteland. Ze stelt nu een tweeledige oplossing 
voor: 

1. het planologische regime, en niet langer het 
feitelijke gebruik, is bepalend voor milieube-
scherming;

2. voormalige agrarische bedrijfswoningen 
kunnen worden aangewezen als plattelands-
woning, met als gevolg dat ze niet beschermd 
zijn tegen de milieugevolgen van het bedrijf 
waarvan zij voorheen deel uitmaakten. 

We kunnen constateren dat de (vorige) regering 
tot nu toe niet al te voortvarend in deze kwestie 
heeft geacteerd. Zoals het er nu naar uitziet 
presenteert de regering het eerste wetsvoorstel 
in de tweede helft van 2011. Tot dat moment 
zal de roep vanuit gemeenten tot de invoering 
van deze regeling alleen maar toenemen. 

Giel Pouls

Per 1 januari 2011 zijn enkele wijzigingen in de Meststoffenwet doorgevoerd 

aangaande de vervoersdocumenten en de boer-boer transporten.

Wijzigingen Meststoffenwet 

Meerdere transporten, één VDM
Bij afvoer van dierlijke mest via forfaits (zoals 
bijvoorbeeld boer-boer transport of via de 
Vogelaarvariant) mag sinds 1 januari 2011, 
onder voorwaarden, worden volstaan met één 
vervoersdocument dierlijke meststoffen (VDM) 
voor meerdere vrachten. 
Het gebruik van één VDM is alleen toegestaan 
als aan alle onderstaande voorwaarde is vol-
daan:

•	 alle transporten op dezelfde dag plaats-
vinden;

•	 alle vrachten betrekking hebben op de-
zelfde leverancier, vervoerder en afnemer 
en door hetzelfde voertuig zijn   
getransporteerd;

•	 de postcode van de laadplaats en de los-
plaats bij elke vracht gelijk zijn;

•	 het gaat om dezelfde mestsoort;
•	 op het VDM moet het totale geschatte 

gewicht, het tijdstip van het laden van de 
eerste vracht en het tijdstip van het lossen 
van de laatste vracht worden ingevuld;

•	 het VDM moet elektronisch worden 
ingediend.

Opengestelde EL&I subsidies

Uit het jaarprogramma van EL&I is de navolgende openstelling voor subsidies geselecteerd:

•	 niet kerende grondbewerking Zuid-Limburg (1 april t/m 15 mei);
•	 bedrijfsadvies over randvoorwaarden GLB (1 april t/m 13 mei);
•	 investeringen in energiebesparing (1 april t/m 13 mei);
•	 integraal duurzame stallen (1 juli t/m 15 augustus);
•	 jonge landbouwer (1 juli t/m 15 augustus);
•	 investeringen in milieuvriendelijke maatregelen (1 juli t/m 15 augustus).
 
Voor deze subsidies geldt een vooraf bepaald budget; vol is vol.

Marita Kreuels

Wanneer meerdere vrachten middels één 
VDM worden geregistreerd, is het verplicht om 
op een aparte bijlage van elke afzonderlijke 
vracht het geschatte gewicht en het laad- en 
lostijdstip te vermelden. Deze bijlage moet bij 
ieder afzonderlijk transport worden bijgewerkt, 
ondertekend en in de administratie worden 
bewaard. U hoeft deze dus niet op te sturen. 

Boer-boer transport
Vanaf 1 januari 2011 mogen bedrijven, die 
minimaal 80% van hun fosfaatproductie op 
eigen grond kunnen plaatsen, maximaal 20% 
van diezelfde productie via boer-boertransport 
afzetten. De overige voorwaarden blijven gelijk.

Marita Kreuels
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Bij de bouw van een nieuwe loods komt nogal 
wat om de hoek kijken. Niet alleen moet u reke-
ning houden met fysieke wensen en eisen, ook 
de regelgeving, vastgelegd in het bestemmings-
plan en het Bouwbesluit, spelen een duidelijke 
rol. Waar moet u als ondernemer allemaal op 
letten?

Bedrijfsruimten spelen een cruciale rol in uw 
bedrijfsvoering. Het bouwen ervan behelst 
meer dan zomaar het neerzetten van een 
gebouwtje op een plek waar toevallig ruimte 
is. Bedrijven zijn in de loop der jaren aanzienlijk 
gegroeid, zowel in oppervlakte, assortiment en 
personeel. Het is daarom van belang dat er een 
goed doordacht ontwerp op de ondernemersta-
fel komt waar geen speld tussen is te krijgen. 

Bij een verbouwing of nieuwbouw is het de 
kunst u een beeld te vormen van hoe u het zou 
willen hebben. Hierbij dient u niet geremd te 
worden door al aanwezige gebouwen en de ge-
bruikelijke manier van werken. Zet in gedachte 
de bestaande situatie overboord. Begin met 
een groot leeg perceel en schets vervolgens de 
ideale situatie. In de toekomst kunt u naar deze 
ideale situatie toe werken.

Investeringsbegroting
Een ideale bedrijfsruimte met veel ruimte, 
geïsoleerd, duurzame materialen, alles erop en 
eraan. Dat willen we natuurlijk allemaal, maar 
het kan ook veel geld kosten. Het is aan te raden 
om eerst dit ideale plaatje uit te werken. Kijk 
even niet naar het geld en maak een ontwerp 
van hetgeen u allemaal zou willen. Bedenk 
daarbij welke zaken absoluut moeten en welke 
zaken gewenst zijn, maar eventueel ook later 
kunnen. Maak bovendien een investeringsbe-

8

Mediation of conflictbemid-
deling: sneller, goedkoper en 
beter voor de relatie

groting. Stel daarbij vast wat extra luxe is en 
wat het kost. Als u zorgt dat het in de toekomst 
ingepast kan worden, kunt u deze investeringen 
spreiden over een aantal jaren. Soms worden 
zaken in een bedrijfsruimte gepland die niet per 
se noodzakelijk zijn. 

Bijvoorbeeld oude machines of incourante 
materialen in dure, volledig geïsoleerde ruimtes, 
verwarmd dan wel gekoeld. Deze materialen 
kunnen ook in een goedkopere ruimte staan, 
bijvoorbeeld in een kasconstructie of onder een 
eenvoudig afdak. 

Dergelijke gebouwen kunt u goedkoop bouwen, 
waardoor u meer geld aan belangrijkere zaken 
kunt besteden. Het verschil tussen een dure en 
een eenvoudige ruimte kan oplopen tot zo’n 
€200,-per m2.

Uitstraling
De laatste jaren is er steeds meer behoefte aan 
grotere bedrijfsruimtes. Daarbij speelt de uit-
straling ook een steeds belangrijkere rol. Enkele 
argumenten waarom grotere bedrijfsloodsen 
zijn gewenst:

-inpassing van een laadkuil en laaddocks;
-toenemende automatisering met sorteerma-
chines, bufferbanden, afstrooimachines, potten-
spoelmachines en palletiseerders;
-interne logistiek met de loods als centrale 
werkplek met veel ‘verkeersbewegingen’; 
-huisvesting van personeelsleden in de bedrijfs-
gebouwen. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden met 
voldoende licht, ventilatie, toegankelijkheid, 
compartimentering en afsluitbaarheid.

Mediation is een steeds vaker gebruikte mogelijkheid om proble-

men of conflicten op te lossen. Het is niet alleen goedkoper dan een 

juridische procedure maar kan er bovendien voor zorgen dat een 

relatie in stand blijft.

Met mediation lost ú een conflict samen op 
met de persoon/instantie waarmee u dit 
heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de me-
diator, helpt u daarbij. Hij brengt de commu-
nicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken 
en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij 
het vinden van een oplossing voor het conflict.

Niet alle maar wel veel conflicten zijn geschikt 
voor mediation. Dat kunnen zowel particuliere 
als zakelijke conflicten zijn. Voorbeelden zijn 
echtscheidingen, arbeidsconflicten, buren-
ruzies, conflicten bij samenwerking tussen 
bedrijven en organisaties. 

Ook de overheid past steeds vaker mediation 
toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij 
het behandelen van bezwaarschriften). 

Of mediation geschikt is voor de oplossing 
van uw conflict, hangt vooral af van het feit 
hoe u en de andere partij tegen het conflict 
aankijken.

Het is in ieder geval belangrijk dat u het 
conflict echt wilt oplossen, ondanks de pro-
blemen of moeizame communicatie met de 
ander. 

Een groot voordeel van mediation ten opzich-
te van een juridische procedure is dat het vaak 
sneller verloopt en daardoor ook goedkoper is. 
Veel belangrijker is echter dat een geslaagde 
mediation leidt tot een win-win-situatie. 

In een juridische procedure is er in principe 
altijd sprake van een winnaar én een verliezer. 
En zeker niet onbelangrijk is de aandacht voor 
de onderlinge relatie als u met elkaar verder 
wilt. 

Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden 
van mediation? Neem dan gerust contact met 
ons op.
 
Adrie van Oerle

Eisen
Ten aanzien van het ontwerp moet u als onder-
nemer ook rekening houden met de toene-
mende eisen van welstandscommissies. Een 
goed voorbeeld is de eis van een dubbele kap, 
terwijl vanuit bouwtechnisch oogpunt één kap 
gewenst is. De dubbele kap wordt geëist om de 
hoogte te beperken en de bouw minder massaal 
te laten overkomen. Het gevolg is een aange-
paste constructie en een duurdere bouw.  

Bij grotere loodsen speelt ook de brandcom-
partimentering als gevolg van het Bouwbesluit 
een rol in het ontwerp. Het Bouwbesluit bevat 
bouwtechnische voorschriften waaraan alle 
bouwwerken in Nederland minimaal moeten 
voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het 
Bouwbesluit. De voorschriften hebben betrek-
king op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en milieu. Kortom, om aan 
alle wensen en eisen tegemoet te komen, is een 
goed doordacht ontwerp belangrijk.

Personele voorzieningen
Uw bedrijf moet optimaal kunnen functioneren 
en renderen. Daarbij verdienen ook de perso-
nele voorzieningen uw aandacht. Soms is het 
lastig verschillende functies in te passen in de 
daarvoor bestemde ruimte, maar vaak is er toch 
een eenvoudige oplossing te vinden. Zo wil 
men een kantine meestal dicht bij de werkplek. 
Dit betekent vaak dat de ideale plek hiervoor 
zich midden in de bedrijfsruimte bevindt. Qua 
bedrijfsvoering misschien ideaal, maar voor 
werknemers niet prettig. Na een halve dag wer-
ken moet je even lekker kunnen ontspannen en 
rustig een hapje kunnen eten. De voorkeur heeft 
dan ook een kantine met ramen naar buiten, en 
met een uitgang direct naar buiten, voor lucht 

én licht. Alle bedrijven hebben te maken met 
looplijnen van personeel en met ingaande en 
uitgaande producten. 

De lijnen kruisen vaak elkaar. Hierdoor ontstaat 
inefficiëntie of doen zich gevaarlijke situaties 
voor. Laat het personeel het bedrijf binnenko-
men op een plek waar de overige bedrijfsvoe-
ring zo weinig mogelijk wordt gehinderd. Zorg 
voor en directe toegang tot toiletten, kleedka-
mer en kantine, en van daaruit pas de toegang 
tot het bedrijf. Zorg ook dat vuil en schoon pro-
duct gescheiden aan- en afgevoerd kan worden. 

Bestek
Is het ontwerp klaar, dan kan een bijbehorend 
bestek worden opgesteld. Dit behelst een 
volledige omschrijving van het uit te voeren 
bouwwerk, inclusief administratieve, juridische 
en technische bepalingen, materialen en uitvoe-
ringsvoorwaarden.

Een goed beschreven bestek laat weinig ruimte 
open voor verrassingen. Open einden leiden 
vaak tot frustraties en hoge meerprijzen. Een 
bestek zonder open einden zorgt voor duide-
lijkheid. Offertes van aannemers op basis van 
het bestek kunnen onderling goed met elkaar 
worden vergeleken.

Tijdens de bouw is het zaak grip en overzicht 
te houden. Dit is nodig voor bewaking van de 
planning, inperken van meerprijzen en gericht 
oplossen van problemen. Een onafhankelijk 
persoon kan u hierin met raad en daad bijstaan 
en u veel zorgen en kosten besparen.

John Steenbakkers (specialist boomkwekerij)

Hans Verdonschot (specialist glastuinbouw)

Aandachtspunten bij bouw bedrijfsloods

9
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Of en hoe asbest uit een woning of bouwwerk 
verwijderd kan worden is geregeld in het
Asbestverwijderingsbesluit 2005, dat op
1 maart 2006 van kracht werd. 

Het besluit bepaalt dat particulieren slechts 
zeer beperkt zelf asbest kunnen verwijderen: 
particulieren mogen geschroefde, asbesthou-
dende platen waarin de asbestvezels hechtge-
bonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een
woning of een bijgebouw op het erf bij die
woning verwijderen maar dan niet meer dan 
35 m² per kadastraal perceel. 

Daarnaast mogen particulieren een zelfde 
oppervlakte (35 m²) aan asbesthoudende 
vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende 
vloerbedekking verwijderen. 

In beide gevallen geldt bovendien dat ruim van 
tevoren een schriftelijke sloopmelding moet 
worden gedaan aan de gemeente.

Die geeft dan een mededeling af dat geen 
vergunning is vereist en kan daarbij voorwaar-
den stellen die altijd in acht moeten worden 
genomen. 

Het verwijderde afval moet in een daartoe te 
verkrijgen speciale dubbele, stevige plastic 
verpakking, voorzien van een waarschuwings-
sticker Asbest, worden afgevoerd naar een 
gemeentelijk milieustation, waarvan de be-
heerder de aangeboden asbest moet registre-
ren. Een particulier mag zo slechts zijn “eigen 
asbest” vervoeren. 

In alle andere gevallen is een sloopvergunning 
van de gemeente vereist en dienen de werk-
zaamheden te worden uitgevoerd door een 
deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

Bovenstaand is per 1 oktober 2010 veranderd 
met de komst van de WABO.

Asbestverwijdering aan nieuwe
regels gebonden
Asbestverwijdering is altijd al aan strenge regels gebonden. Met de komst van de Wabo - per 1 oktober 

2010  - heeft zowel de particulier als de ondernemer een vergunning nodig en een voorwaarde voor 

het krijgen van een vergunning is een asbestinventarisatie. 

11

Datum Stap Actie Tijd

Vooroverleg met gemeente en provincie

1-1 tot 28-1 1 Vooroverleg gemeente  en planvoornemen uitwerken 4 weken

29-1 tot 9-4 2 Indienen verzoek tot principemedewerking gemeente Uitspraak B&W na 6 tot 10 weken

10-4 tot 7-5 3 Uitwerken plan (met diversie verplichte bijlagen) 4 weken

8-5 tot 16-7 4 Plan indienen bij de provincie 
(in veel gevallen verplicht de provincie op basis van het Limburgs Kwaliteitsme-
nu gemeenten om plannen eerst aan een provinciale commissie voor te leggen)

Uitspraak na 6 tot 10 weken

Voortraject  opstellen bestemmingsplan

17-7 tot 10-9 5 Plan aanpassen/aanvullen + opstellen concept ontwerp-bestemmingsplan met 
tech ische onderzoeken

4 tot 8 weken

11-9  tot 8-10 6 Beoordelen digitaal concept ontwerp-bestemmingsplan door de gemeente 2 tot 4 weken

9-10 tot 12-11 7 Aangepaste concept ontwerp-bestemmingsplan wordt door gemeente 
doorgestuurd naar wettelijke overlegpartners ( o.a. VROM-inspectie, provincie, 
waterschap)

4 tot 5 weken

Officiële bestemmingsplanprocedure gaat van start

13-11 tot  3-12 8 Gedigitaliseerde ontwerp-bestemmingsplan wordt in het college gebracht en 
gepubliceerd

3 weken

4-12 tot 14-1 9 Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage (een ieder kan zienswijzen indienen) 6 weken

15-1 tot 8-4 10 Gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast 12 weken

9-4 tot 20-5 11 Vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage 6 weken

De invoering op 1 juli 2008 van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) ter vervanging van de oude 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft 
het nodige veranderd. 

Zo verdween het bekende artikel 19 WRO, maar 
is per 1 oktober 2010 via de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) weer terug 
gekomen in de vorm van een ‘projectbesluit’. 
Door de digitalisering van bestemmingsplan-
nen kan iedereen via ‘www.ruimtelijkeplannen.
nl van elk Nederlands perceel opzoeken welke 
bestemming ervoor geldt.
Na twee jaar praktijkervaring hebben we de 
balans opgemaakt. Wat is de theorie en hoe 
werkt het in de praktijk. Verkorte procedure of 
toch niet…

Door de nieuwe Wro is de procedure van het be-
stemmingsplan veranderd. Daar waar voorheen 
Gedeputeerde Staten (GS) beslisten over een 
bestemmingsplan is dit nu de gemeenteraad. 
Daarnaast is de officiële proceduretijd aanzien-
lijk ingekort. 

Van 52 weken bij de WRO naar 26 weken bij de 
Wro; een halvering dus van de tijd. 
Echter in het woord ‘officiële’ zit hier de crux. 
Waar voorheen bij de aanvang van een project 
de proceduretijd direct begon te lopen, start de 
procedure nu pas nadat met diverse overheden 
vooroverleg is gevoerd en overeenstemming is 

bereikt.  Hieronder staat de tijd die gemiddeld 
nodig is voor het maken van een bestemmings-
plan op basis van de werkwijze van de meeste 
gemeenten en de provincie Limburg.
Startdatum is het moment dat een planvoorne-
men concreet wordt opgepakt (in dit voorbeeld 
1 januari).
In de praktijk kost het wijzigen van de bestem-
ming dus toch nog steeds 14 tot 17 maanden. 
Voordat de officiële procedure van het bestem-
mingsplan van start gaat is de initiatiefnemer 
al maanden bezig. 

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het plan-
voornemen zodanig van aard is dat er verplicht 
vooroverleg met de provincie dient plaats te 
vinden (bijv. bij ontwikkelingen in het buitenge-
bied). Indien geen vooroverleg met de provincie 
hoeft plaats te vinden (bijvoorbeeld bij het 
bouwen van een woning in een kern) kan het 
voortraject met 3 maanden worden ingekort.

In de onderstaande tabel is uitgegaan van een 
voorspoedig verloop waarbij gemeente en 
provincie positief tegenover het planvoornemen 
staan. Is dit niet het geval (bijvoorbeeld bij een 
ingewikkelde casus) dan zorgt extra overleg met 
gemeente en provincie in de regel voor maan-
den vertraging in het proces. 

Voordeel van deze gang van zaken is dat bij aan-
vang van de officiële procedure de verschillende 

overheidsinstanties in principe al akkoord zijn 
gegaan met het plan. Wel kan door zienswijzen 
van derden de officiële procedure worden ver-
lengd. Een beroep bij de Raad van State zorgt in 
dat geval voor een vertraging van circa 1 jaar.
 
Waardoor valt er tijdswinst te behalen?
Op basis van onze ervaring en kennis kan met 
name in het vooroverleg en voortraject 
tijdswinst worden behaald door:

- het uitwerken van goed onderbouwde plan-
nen om daarmee te voorkomen dat het plan 
meerdere keren moet worden aangepast of 
aangevuld;

- alle stappen zo kort mogelijk houden (door het 
bewaken van termijnen en waar nodig gebruik 
te maken van ons netwerk bij gemeenten en 
provincie);

- stappen in het proces te combineren   
(bijvoorbeeld watertoets tijdens voortraject 
en op juiste moment uitvoeren van technische 
onderzoeken).
 
Kortom, de effectuering van een goed plan kost 
nog steeds (te) veel tijd. Er zijn echter concrete 
mogelijkheden om het tijdspad te verkorten.

Hub Steins/Giel Pouls

 

Het bestemmingsplan: 
termijnen in theorie en praktijk

11

Hierdoor is de sloopmelding komen te vervallen 
en zal in alle gevallen een sloopvergunning via 
de zgn. omgevingsvergunning aangevraagd 
dienen te worden.

Een vast onderdeel van deze vergunning is 
het asbestinventarisatierapport. In dit rapport 
wordt door een deskundig en gecertificeerd
bedrijf beschreven hoe het asbest in het 
gebouw of object is verwerkt en waar het zich 
exact bevindt.

Silvie Pasmans



12

A
el

m
an

Sc
oo

p 
is

 e
en

 p
er

io
di

ek
e 

u
it

ga
ve

 v
oo

r 
re

la
ti

es
 v

an
 A

el
m

an
s

Ke
rk

st
ra

at
 4

, 6
36

7 
JE

 V
oe

re
n

da
al

Te
l (

04
5)

 5
75

 3
2 

55
, F

ax
 (0

45
) 5

75
 1

5 
09

Ke
rk

st
ra

at
 2

, 6
09

5 
B

E 
Ba

ex
em

Te
l (

04
75

) 4
5 

92
 6

0,
 F

ax
 (0

47
5)

 4
5 

92
 8

2
Li

n
de

st
ra

at
 4

8 
57

21
 X

P 
A

st
en

Te
l (

04
93

) 6
90

 9
44

Re
da

ct
ie

  
 M

&
O

 G
u

u
s 

Q
u

ei
se

n
 V

of
, S

it
ta

rd
Fo

to
gr

afi
e 

 
 P

ix
el

pl
u

s 
In

te
ra

ct
ie

ve
 M

ed
ia

, V
oe

re
n

da
al

 
 M

&
O

 G
u

u
s 

Q
u

ei
se

n
 V

of
, S

it
ta

rd
Vo

rm
ge

vi
n

g 
  A

el
m

an
s 

iM
ed

ia
, V

oe
re

n
da

al
D

ru
k 

 
 D

ru
kk

er
ij 

Ku
yp

er
s,

 W
ee

rt

w
w

w
.a

el
m

an
s.

co
m

, i
n

fo
@

ae
lm

an
s.

co
m

C
ol

of
on

O
ve

rn
em

en
 m

et
 b

ro
nv

er
m

el
di

ng
 is

 t
oe

ge
st

aa
n.

 D
ez

e 
ui

tg
av

e 
va

n 
A

el
m

an
Sc

oo
p 

is
 m

et
 v

ee
l z

or
g 

sa
m

en
ge

st
el

d.
 D

e 
le

ze
r d

ie
nt

 e
r e

ch
te

r r
ek

en
in

g 
m

ee
 t

e 
ho

ud
en

 d
at

 d
e 

re
ge

l- 
en

 w
et

ge
vi

ng
 b

ij-
zo

nd
er

 g
ec

om
pl

ic
ee

rd
 is

. B
ov

en
di

en
 is

 d
ez

e 
vo

or
td

ur
en

d 
aa

n 
ve

ra
nd

er
in

g 
on

de
rh

ev
ig

. W
ij 

ku
n-

ne
n 

da
n 

oo
k 

ge
en

 e
nk

el
e 

ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

he
id

 a
an

va
ar

de
n 

vo
or

 h
et

ge
en

 m
en

 z
on

de
r d

es
ku

nd
ig

 
ad

vi
es

 n
aa

r a
an

le
id

in
g 

va
n 

de
 in

ho
ud

 v
an

 d
ez

e 
pu

bl
ic

at
ie

 o
nd

er
ne

em
t.

Investeren doe je vooral om er als ondernemer financieel 
op vooruit te gaan. Voor het ondernemersechtpaar Jos en 
Gerry Mans-Verdonschot uit Tungelroy vormde dat niet 
de enigste drijfveer te investeren in een dagverzorging 
voor ouderen.

Omringd door hoogstamfruitbomen ligt aan de rand van 
natuurgebied ‘de Krang’ in Tungelroy de gerestaureerde 
monumentale carréboerderij “Ingelshof”. Sinds juli 2010 
bieden Jos en Gerry Mans-Verdonschot, in samenwerking 
met Stichting Land van Horne, hier dagverzorging aan 
ouderen. „In 2008 kochten we “Ingelshof” en hebben het 
vervolgens geheel gerestaureerd en vernieuwd”, begint 
Gerry. „Het vormde de basis van mijn persoonlijke ambitie 
deze nieuwe zorgtak op te zetten”. Jos vult aan: „Met de 
komst van de ouderen, die we dagverzorging bieden, is 
mijn uitdaging afgerond. Ik beleefde veel voldoening aan 
het voortraject: aankoop, renovatie en meedenken over 
het bedrijfsplan”. 

In de pluimveehouderij is Jos Mans geen onbekende. Als 
een gedreven bestuurder beet hij zich de afgelopen jaren 
vast in de nodige pittige dossiers op het vlak van bijvoor-
beeld huisvesting, fijnstof en milieu. Op de aanpalende 
‘Hennekeshof’ exploiteren ze al ruim 20 jaar een schar-
relkippenbedrijf. In 1986 ging Gerry een maatschap aan 
met haar ouders. In 1998 zegde Jos zijn baan op bij Océ 
Research & Development om in te stappen in het bedrijf. 
Gezamenlijk ontwikkelden ze het bedrijf van 15 koeien en 
12.000 scharrelkippen naar 72.000 scharrelkippen. 

Met de aankoop van de boerderij van de buurman grepen 
Jos en Gerry de kans om iets heel anders te beginnen 
Om hun ideeën te verwezenlijken werden vergunningen 

aangevraagd en een stapel beleidsnota’s vanuit Provincie, 
POL, reconstructie en gemeente doorgeworsteld. Aspec-
ten als recreatie en toerisme, cultuurhistorie en maat-
schappij hebben geleid tot hun businesscase. 

De visie werd gepresenteerd aan ambtenaren en verte-
genwoordigers uit diverse geledingen. Daarmee werd 
draagvlak gecreëerd voor de uitvoering van de plannen. 
Met een bestemming voor dagrecreatie, een dagterras en 
de mogelijkheid van vier vakantieappartementen speelt 
het echtpaar in op de markt, de omgeving en persoonlijke 
kwaliteiten. 

Tijdens de bouwperiode volgde Gerry de SPW-opleiding. 
De zorgactiviteiten bouwt ze geleidelijk op. De stap van 
twee naar drie dagen heeft ze al gemaakt. Ondanks bezui-
nigingen in de zorg ervaart ze een groeiende belangstel-
ling. Daarbij spelen vooral de kwaliteit van de omgeving 
een rol maar meer nog de persoonlijke kwaliteiten van 
Gerry. 

Jos leeft zich voorlopig nog uit in de omgeving van de 
zorgboerderij. Zo moet een authentieke potstal plaats 
gaan bieden aan het zeldzame Brandrode rund terwijl 
15 hectare landbouwgrond de komende jaren wordt om-
gevormd tot een stuk natuur waar de zoogkoeien prima 
kunnen toeven. Dit gaat het plaatje voor de bezoekers 
compleet maken. “Ik heb een meer dan voldaan gevoel als 
de zorgklanten ’s avonds tevreden huiswaarts keren. 

Deze stap maakt ons misschien niet direct rijker in de 
beurs, maar wel rijker in het leven”, besluit Gerry.

Guus Queisen

Niet direct rijker in de beurs, 
maar wel rijker in het leven.


