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Ontdek Hasselt à la carte volgens je persoonlijk reisprofiel!
Op 27 & 28 maart 2010.

VLAANDEREN
VAKANTIELAND
IN HASSELT

VLAANDEREN

Ben je ook een familiereiziger?
Of eerder een actieve ontdekker? Misschien ben je wel een funreiziger of een
trouwe vakantieganger? Of hou je het liever wat exclusiever? Eén ding is zeker;

Vlaanderen Vakantieland in Hasselt heeft voor elke reisprofiel een uniek en op maat
gemaakt programma uitgewerkt. Ontdek het volledige programma en je persoonlijk
reisprofiel op www.een.be en geniet van de troeven van 20 jaar Vlaanderen Vakantieland.

In samenwerking met

Binnenkort is het niet meer
nodig een geregistreerde aan-
nemer in te huren om bij een
verbouwing van het verlaag-
de btw-tarief van 6 procent te
kunnen genieten. Aannemers
vochten het discriminerende
karakter van die registratie-
plicht aan voor de rechtbank. 

Zo was een Nederlands dak-
werkenbedrijf naar de rechter
gestapt omdat de Belgische ad-
ministratie hem verbood nog
langer werkzaamheden uit te
voeren tegen het tarief van
6 procent. Hij kreeg gelijk van
de Brusselse rechtbank.
De registratie van aannemers is
niet wettelijk verplicht. Maar
de aannemer die de verbou-
wing voor je uitvoert, moest
wel geregistreerd zijn als je als
particulier slechts 6 in plaats
van 21 procent btw wil betalen.

Geen kwaliteitsgarantie
Nochtans zegt de registratie
niets over de geleverde kwali-
teit. ‘Ze betekent alleen dat de
ondernemer in orde is met de

fiscale en sociale wetgeving.
Maar sinds twee jaar worden
de aannemers gecontroleerd
via een databank die aan het
btw-nummer is gekoppeld’,
zegt Marleen Porré, hoofd van
de fiscale dienst van de Confe-
deratie Bouw. 
Kandidaat-verbouwers kregen
de raad zich vooraf te informe-
ren of de aannemer al dan niet
geregistreerd was, zodat ze ze-
ker konden zijn van het ver-
laagde btw-tarief. ‘Vandaag is
99 procent van onze 15.000 le-
den geregistreerd. In de parti-
culiere woningbouw zijn ze dat
zelfs allemaal.’
Kamerlid Luc Van Biesen
(Open VLD) kon documenten
inkijken waaruit blijkt dat de
btw-administratie alle vorde-
ringen zal staken tegen niet-ge-
registreerde aannemers die
toch de verlaagde btw-tarieven
toepasten. Financiënminister
Didier Reynders (MR) gaf de
opdracht om de registratie van
de aannemers uit het bewuste
Koninklijk Besluit te laten
schrappen. (JMB)

6procent btw straks
bij alle aannemers

Parijse modeweek te trekken.
‘Ik heb altijd in mijn idee ge-
loofd’, zegt Fatima Rafiy. ‘Het is
het gat in de markt, want er be-
staan gewoon geen hippe hoofd-
doeken. Maar dat mijn ontwer-
pen ook in de smaak zouden val-
len bij Westerse vrouwen, dat
had ik nooit gedacht. Zij zien
mijn creaties als een modeacces-
soire.’
‘De internationale modejourna-
listen waren laaiend enthousi-
ast. Volgende maand staan we
op de cover van een Duits mode-
blad, ook de Deense en Britse
pers hebben interesse en bin-
nenkort prijken we in de Chine-
se Vogue.’

Onhandige modellen
Nochtans waren Westerse vrou-
wen niet meteen de doelgroep
van de ontwerpster. ‘Ik wilde
voor mijzelf en andere jonge
moslima’s hippe hoofddoeken
creëren, want dat vind je ge-
woon niet. En de bestaande mo-
dellen zijn dan nog eens bijzon-
der onhandig. Het draperen en

Noor D’Izar, letterlijk ‘schoon-
heid van de sluier’: zo heet het
label van de Antwerpse Fatima
Rafiy (39) en Inge Rombouts
(45). Fatima Rafiy is een mosli-
ma die op zoek was naar hippere
hoofddoeken die ook nog eens
gemakkelijk draagbaar zijn. In-
ge Rombouts, een ervaren rot in
de modewereld, heeft onder an-
deren bij Ann Demeulemeester
gewerkt.
‘We leerden elkaar kennen op
een buurtfeest in onze straat’,
zegt Inge Rombouts. ‘We ge-
raakten aan de praat en ontdek-
ten meteen een gemeenschappe-
lijke passie: mode. Fatima is al

jaren bezig met eigen creaties en
ze vroeg me of ik haar ontwer-
pen wilde bekijken. Ik was voor-
al onder de indruk van haar
hoofddoeken. Zo hip, dat had ik
nog nooit gezien. Ze waren ook
compleet uit hun religieuze con-
text gehaald, dat vond ik knap.
Ik zag onmiddellijk het potenti-
eel en heb mijn job opgegeven.
Vorig jaar in april hebben we
Noor D’Izar opgestart. Fatima
ontwerpt en ik hou mij bezig met
de zakelijke kant.’

Gat in de markt
Het creatieve duo kreeg begin
deze maand de kans om naar de

vastmaken met speldjes is een
heel ritueel en de hoofddoek
blijft nooit goed zitten.’

Onder motorhelm
‘Ik creëerde een hoofddoek met
ingebouwde haarband, zodat
speldjes overbodig zijn. En daar-
naast hou ik mij niet in: in nep-
leer en nepbont, gehaakt als een
muts en sjaal in één, een sport-
model. Mijn pilotenmodel viel
tijdens de Parijse modeweek
zelfs in de smaak bij mannen. Ze
wilden die onder hun motor-
helm dragen. Dat vond ik echt
grappig. Ik heb ook een model
met twee gleufjes om je zonne-
bril in vast te steken als je die op
je hoofd zet.’
Voorlopig is er een webwinkel
en een showroom, waar geïnte-
resseerden de modellen kunnen
komen passen. Fatima Rafiy
ontwerpt ook op maat. ‘Voor een
feestelijke gelegenheid, of ge-
woon een lievelingsmodel.’ 
Nu nog een échte winkel:
‘Een chique boetiek. Ik
wil de Arabische Chanel
worden. Mijn hoofddoe-
ken verpak ik dan ook in
luxueuze doosjes. Ik hou
me niet bezig met de poli-
tieke discussies over een
hoofddoek. Wie er één
wil dragen, fijn. Wie dat
niet wil, ook fijn. Ik wil
gewoon als een ontwerp-
ster door het leven gaan,
net als alle andere ont-
werpers.’

ZELFS MANNEN WILLEN ONTWERPEN VAN ANTWERPSE VROUWEN DRAGEN 

De Antwerpse Fatima Rafiy verovert
de internationale modepers met haar
hoofddoeken. ‘Jonge moslima’s zijn
mijn doelgroep, maar tijdens de
Parijse modeweek waren ook
Westerse vrouwen én mannen wild
van mijn ontwerpen.’ ELKE MUSSCHE

! !

www.noordizar.be

Hippe hoofddoeken scoren

IK WIL DE ARABISCHE
CHANEL WORDEN.
DAAROM VERPAK IK
MIJN HOOFDDOEKEN
OOK IN LUXUEUZE
DOOSJES

Fatima Rafiy, 
ontwerpster Noor D’Izar
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rden overgemaakt op je 
i

Naam:  .........................
...........................

Voornaam:  ........................
.................

Adres: ..........................
........................

Postcode:  .......................  
Plaats:  ..

Bank-/Postrekeningnummer**:

SWIFT:  .........................
 IBAN-nr.:

Telefoonnummer:  .....................

E-mail:  ......................
...................

 Ja, ik wil graag als eerste o

de laatste nieuwigheden va

** Gelieve voor de buiten

IBAN-nummers te noteren.

ooppunten: Ook verkrijgbaar in de elektrozaak en bij apothekers
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Procter & Gamble DCE bvba (Belgium Distribution 

Division), Temselaan 100 te 1853 Strombeek-Bever die deze gegevens zal bewaren om u allerlei promotionele informatie voor u en 

alle recht op inzage, rechtzetting en ook verzet tegen deze verwerking. Deze gegevens kunnen voor 

wereldwijd worden doorgegeven aan de Procter & Gamble-fi lialen. Voor aanvullende inlichtingen kan je 

aadplegen, of de beheerder van de verwerking: WDM Belgium N.V., Researchdreef 65, 1070 Brussel.

Spaar met Oral-B voor

“de tandenborstel van de Belgen”

Oral-B helpt je graag aan een gezond gebit! Van 23 februari tem 5 maart vind je spaarpunten in Het Nieuws

mel ze allemaal en bespaar zo !30 op de aankoop van je elektrische tandenborstel van Oral-B.

 1) Kleef de spaarpunten op onderstaande spaarkaart.

 2) Koop in één van de deelnemende verkooppunten (zie lijstje onderaan in de bon) “de elektrische ta

 van de Belgen” van Oral-B. (PC1000/D20523.1) De aanbevolen verkoopprijs is ! 59,99, met deze ac

  bovenop nog ! 30 korting.* Producten zijn beschikbaar vanaf dinsdag 2 maart in deze verkooppunt

 3) Stuur de volle spaarkaart correct en volledig ingevuld, samen met een kopie van je kasticket en d

 streepjescode van de verpakking van je aangekochte elektrische tandenborstel, vòòr 30 april, in ee

 voldoende gefrankeerde envelop, naar:

 SERVICES2ACTIONS - BRAUN/ORAL-B TANDENBORSTEL VAN DE BELGEN - PB 1 - 5310 EGHEZÉE – 

 4) Na enkele weken wordt de som van ! 30 terug op je rekening gestort.

1 2 3 4 5

109876

Exclusief

voor onze lezers!

!-30
bij aankoop van een 

elektrische tandenbor-

stel van Oral-B

Vergeet
het NIET!

Met je volledige 
spaarkaart krijg 
je !30 korting bij 
aankoop van deze
Oral-B tandenborstel 
van de Belgen.*

* Aanbod geldig tot 30/04

Exclusief
voor onze lezers!

!-30
bij aankoop van een 

elektrische tandenbor-

stel van Oral-B

Nabestaanden en slachtoffers
van de treinramp in Buizingen
werden gisteren op het stad-
huis van Halle geholpen bij al
hun vragen. Ook de ouders
van overleden treinbestuurder
Johan De Keyser waren erbij.

‘Eindelijk krijgen we uitleg over
de administratieve mallemolen’,
zei vader Robert De Keyser na

de informatiedag. ‘Iemand van
de NMBS komt ons thuis helpen
om de papiermolen te verwer-
ken. En wij kregen een gerust-
stelling: in tegenstelling tot wat
beweerd wordt, zal het geen ja-
ren duren voor de zaak wordt af-
gesloten en de vergoedingen
worden betaald.’

Duidelijkheid over de verzeke-
ringsslag was ook de hoofdbe-
kommernis van Marc. Zijn
vrouw zat op 15 februari in de
aanrijdende trein uit Leuven.
‘Zij liep elf gebroken ribben op,
een klaplong, een gebarsten
kaakbeen, een hersenschud-
ding, een gescheurd trommel-
vlies en schade aan haar gebit.
Ze kampt met angst in de auto en
met een evenwichtsstoornis’,
beschrijft Marc. 
‘Ik wou alle papierwerk zo snel
mogelijk afwerken, maar stootte
op een administratieve muur.
Pas vandaag kreeg ik te horen
hoe het moet: ik moet eerst alle
zorg zelf betalen en dan mijn
hospitalisatieverzekering aan-
spreken, die de kosten op der-
den zal verhalen.’

Draaiboek opstellen
‘Waarom bestaat er bij de over-
heid geen draaiboek dat elk
slachtoffer meteen wegwijs
maakt in al deze administratieve
procedures?’, vraagt Marc zich
af. ‘Het had mij uren werk, tien-
tallen telefoontjes en een groei-
end gevoel van wanhoop be-
spaard.’ (YB)

op Parijse modeweek

HET ZAL GEEN JAREN
DUREN VOOR DE
VERGOEDINGEN
WORDEN BETAALD
Robert De Keyser, vader
overleden treinbestuurder
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Eindelijk duidelijkheid voor
slachtoffers treinramp 

ZULKE HOOFDDOEKEN
HAD IK NOG NOOIT
GEZIEN. ZE WAREN
COMPLEET UIT HUN
RELIGIEUZE CONTEXT
GEHAALD, ERG KNAP

Inge Rombouts,
zaakvoerster Noor D’Izar 
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Van 34 euro voor een basismodel tot 155 euro voor de specialere ontwerpen. ©foto’s rr
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