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NEWSLETTER –  JANUARI 2012

Nieuwsbrief 
van het Consulaat Generaal van België in Milaan

Op verzoek naar informatie van velen van jullie, is hier een poging om de recente hervorming van de 
Staat te synthetiseren, en dit doormiddel van het artikel van Philippe Joos op LegalWorld.be. De 
Staatshervorming is nog steeds, op dit moment, een politiek akkoord, dat in wetgevende teksten vertaald 
zal worden in de komende maanden.

De hervorming in grote lijnen:

de splitsing van BHV, 
de hervorming van de financieringswet, 
de herfinanciering en de interne reorganisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
belangrijke overhevelingen van bevoegdheden.

1° Algemene beschouwingen 

Het akkoord is heel erg belangrijk, omdat het Belgische institutionele landschap grondig wijzigt. Er 
verschuiven belangrijke bevoegdheden rond budgetten en werktuigen naar de deelstaten, het gaat om 17 
miljard euro. De fiscale autonomie van de deelstaten bedraagt bijna 11 miljard. Het institutioneel akkoord 
wijzigt de financiering van de gewesten. Zo verdwijnt de dotatie van de federale staat. In ruil vermindert de 
federale staat zijn fiscaliteit op de inkomsten met een vierde en krijgen de gewesten het recht om belastingen 
te innen. Dat geeft de gewesten het beheer over een belangrijk deel van hun inkomsten, zodat ze het bedrag 
ervan kunnen bepalen en kunnen kijken welke fiscale maatregelen ze zullen toepassen. Op die manier zullen de 
gewesten geleidelijk aan autonoom worden.

Tot nu toe voorzag de financieringswet in een solidariteitsmechanisme tussen de gewesten, maar ook in een 
systeem van compensatie. In de toekomst zullen de verliezen die de nieuwe financieringswet veroorzaakt 
volledig gecompenseerd worden voor de Waalse en Brusselse begrotingen, maar er zal geen bonus meer zijn 
voor slechte resultaten. Deze compensatie is bovendien tijdelijk: na 10 jaar zal het mechanisme uitdoven 
tijdens de 10 jaren die daarop volgen. Zo wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterker.

Het akkoord is ingewikkeld. Vooral de regeling voor BHV en de herziening van de financieringswet zijn 
complex, net als sommige andere materies, zoals de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg waar de 
bevoegdheden over twee bestuursniveaus verdeeld worden.

Het akkoord is tijdelijk. Aangezien het akkoord in de lijn ligt van de vorige akkoorden is het ook voorbestemd 
om te evolueren in de tijd. Misschien binnen 10 jaar?
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 2° Splitsing van BHV

Het akkoord splitst de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in drie kieskringen: een kieskring Brussel-Hoofdstad, 
een kieskring Vlaams Brabant en een kieskring Waals Brabant. De zes randgemeenten zullen in een kieskanton 
worden samengebracht, met Sint-Genesius-Rode als hoofdplaats. Voor de verkiezing van de Kamer en het 
Europees parlement zullen de kiezers van de zes randgemeenten nog steeds ter plaatse kunnen stemmen. Ze 
kiezen dan voor een lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad, of voor een lijst van de kieskring Vlaams Brabant. 
De Brusselse kiezers kunnen alleen maar stemmen voor Brusselse lijsten. Het kiesstelsel van de zes 
randgemeenten zal in de Grondwet worden ingeschreven. Alleen een bijzondere meerderheidswet zal het stelsel 
kunnen wijzigen.Het akkoord splitst het gerechtelijk arrondissement alleen maar op het niveau van het parket: 
een tweetalig parket in Brussel en een Vlaams parket van Halle-Vilvoorde (HV). Franstalige magistraten worden 
gedetacheerd naar het parket van HV om de dossiers met Franstalige verdachten te behandelen. In Brussel 
zullen de rechtbanken ontdubbeld worden. Een bijzonder reglement dat de taalwetgeving zal aanvullen, zal het 
gebruik van de talen regelen.

3° De bijzondere financieringswet

Over het ingewikkelde akkoord waar de bijzondere financieringswet deel van uitmaakt, kunnen we hier niet 
uitweiden.

Deze nieuwe wet kent aan de gewesten een fiscale autonomie van 10,7 miljard toe, volgens een systeem van 
opcentiemen. De gemeenschappen krijgen voor hun nieuwe bevoegdheden een financiering afgestemd op hun 
behoeften (aantal kinderen, senioren, enz.). Brussel is geherfinancierd voor een bedrag van 461 miljoen.

4° Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt sterker gemaakt. Dat gebeurt enerzijds door herfinanciering en 
anderzijds door Brussel dezelfde bevoegdheden te geven als de twee andere gewesten. Bovendien worden alle 
communautaire materies in Brussel aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toevertrouwd. Dat is 
een instelling die de Brusselaars gezamenlijk beheren, ongeacht of ze Nederlandstalig of Franstalig zijn. Het 
Gewest wordt ook intern hervormd om het uitoefenen van de bevoegdheden tussen het gewest en de 19 
gemeenten te rationaliseren: stedenbouw, sociale huisvesting, mobiliteit, netheid, veiligheid, toerisme.

5° Overheveling van bevoegdheden

De belangrijkste bevoegdheidsoverhevelingen gaan over de arbeidsmarkt, sommige aspecten van de 
gezondheidszorg, gezinsbijslagen, justitie en mobiliteit.

- De arbeidsmarkt: de gewesten controleren voortaan de beschikbaarheid en de sanctionering van de 
werklozen. Een werkloze zal voortaan slechts contact hebben met één autoriteit: de Forem in Wallonië, de 
VDAB in Vlaanderen en Actiris in Brussel. De sanctionering blijft een bevoegdheid van de (federale) 
RVA,  aangezien de RVA de werkloosheidsuitkeringen betaalt. De dienstencheques worden geregionaliseerd, net 
als de loopbaanonderbreking voor het lokale, provinciale, communautaire en regionale openbaar ambt.

- De gezondheidszorg: de rusthuizen en de long care -zorgen zijn de belangrijkste overdrachten naar de 
gemeenschappen. Worden ook overgeheveld naar de gemeenschappen: de hulp aan de gehandicapten, de 
definiëring van de normen waaraan de ziekenhuizen moeten beantwoorden en de financiering van de 
investeringen op dat vlak.

- De gezinsbijslagen: het totale budget van de gezinsbijslagen wordt overgeheveld naar de gemeenschappen. 
Elke entiteit zal zijn eigen verdeelsleutel kunnen bepalen en zijn eigen criteria vastleggen in functie van zijn 
gezinsbeleid (bv. leeftijd van het kind, statuut van de ouders). In Brussel is de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie hiervoor bevoegd.

- Justitie: Justitie wordt gereorganiseerd in het arrondissement Brussel: het aantal arrondissementen 
vermindert. De gewesten zullen meer mogelijkheden krijgen om hun eigen strafrechtelijk beleid te voeren 
(positief injunctierecht voor de materies waarvoor zij bevoegd zijn). Over het vervolgingsbeleid en het opstellen 
van richtlijnen over het strafrechtelijk beleid zullen de federale staat en de deelstaten een 
samenwerkingsakkoord opstellen.
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De gewesten zullen betrokken worden bij de strafuitvoeringsrechtbanken. Het jeugdsanctierecht wordt volledig 
in handen gegeven van de gemeenschappen.

- Mobiliteit: De snelheidsbeperkingen op de openbare weg (behalve op de autosnelwegen), de regelgeving over 
het plaatsen van verkeerstekens en de handhaving van de geregionaliseerde regels van het verkeersreglement 
gaan naar de gewesten. Zij zullen de administratieve en strafrechtelijke sancties daarop kunnen bepalen en 
terugvorderen. Gaan ook naar de gewesten: de regelgeving over de beveiliging van de lading, de hoogst 
toegelaten massa, de massa s over de assen van de voertuigen op de openbare weg, de regelgeving over het 
gevaarlijk en uitzonderlijk vervoer. Terwijl het federaal niveau bevoegd blijft voor de productnormen en de 
inschrijving van de voertuigen, gaat de technische keuring naar de gewesten.

Voor de liefhebbers, deze link verwijst u naar het regeerakkoord: 177 pagina’s leesplezier

http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf
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De volgende vergadering van de Belgian Business Club zal plaats vinden op 23 februari 
en zal zich richten op de Italiaanse overheidsfinanciën: Professor Padovani, partner van 
het bureau Van Dijk, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken 
van  financiële  gegevens,  zal  zijn  inzicht  geven  over  de  financiële  stabiliteit  van  de 
overheidsinstellingen in Italië, vooral op niveau van de lokale instanties. De deelnemers 
zullen een eerste zicht hebben op de werkelijkheid van de crisis van vertrouwen dat de 
Italiaanse overheidsfinanciën treft.

De  Belgian Business Club brengt  de Belgen bijeen die  professioneel  actief  zijn  in het 
noorden van Italië, en Italianen die in Belgische bedrijven werken. De inschrijving is gratis,  
gelieve contact op te nemen met het Consulaat.

***
Het Consulaat meldt het bezoek op 16 en 17 april, in het kader van de meubelbeurs in 
Milaan, van de Vlaamse Minister-President Kris Peeters. Hij zal dit jaar ook de “Belgium is 
Design” tentoonstelling inhuldigen, dat de 3 Belgische regio’s bijeenbrengt; deze zal dit 
jaar  plaats  vinden  op  de  Milanese  Triënnale,  Parco  Sempione,  met  het  thema 
“perspectieven”. 

***
Noord-Italië (Lombardije, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Liguria, 
Trentino Alto Adige, Toscanië; Friuli Venezia Giulia) zijn de doelmarkten voor AWEX in 
2012.

***

Job exchange. De Belgen die, in het noorden van Italië, op zoek zijn naar werk, kunnen 
hun CV per e-mail naar het Consulaat opsturen. Deze zal het op een database plaatsen, 
raadpleegbaar  zonder  beperkingen.  Het  adres  van deze database is  meegedeeld  aan 
aanwervingbureaus, en aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in de Belgische markt.

http://web.me.com/Consubel/Consubel/Jobs.html

Als u uw CV op onze site heeft geplaatst en u niet meer op zoek bent naar werk, zou ik het 
waarderen om het ons te laten weten.
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Franstalige Vereniging van de Belgen in het Buitenland: uw Consulaat vestigt uw aandacht 
op deze vereniging, dat aan haar leden een opvallend goed gemaakte collectie van technische 
fiches biedt, in verband met alle administratieve aspecten betreffend het expatriëren.
 
http://www.ufbe.be/notices/not-over.htm :  Meer  dan 180 berichten geschreven en upgedate 
door specialisten van de U.F.B.E. (Union Francophone des Belges à l’Etranger) beschikbaar 
voor de leden in orde van de bijdrage. Deze berichten hebben te maken met de belangrijkste  
problemen voor expats, of het nu voor een verhuizing van België is, tijdens hun vertrek van het 
vaderland of voor hun terugkeer naar het vaderland. Jullie zullen goed ingelicht zijn over de te  
ondernemen stappen en de te nemen voorzorgsmaatregelen om u administratieve, sociale en 
fiscale rechten ten opzichte van meerdere Belgische instanties te  bewaren.  Specifiek voor 
Italië zijn beschikbaar:

It.1. Overzichtstabel van al het administratieve papierwerk vervolgend een domiciliëring in Italië
It.2. Registratie van een gebruikt voertuig gebracht van België naar Italië
It.3. Verwisseling van een niet-Italiaanse rijbewijs, is niet meer nodig.
It.4  Circulaire aangaande de uitvoer van voertuigen naar Italië: formaliteiten in België

Samenstelling regering:

http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/

Elio di Rupo, Eerste Minister
Steven  VANACKERE (CD&V),  Vice-Eerste  Minister  en  Minister  van  Financiën  en  Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken;
Didier REYNDERS (MR), Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Europese Zaken; 
Johan VANDE LANOTTE (SP.A),  Vice-Eerste  Minister  en  Minister  van  Economie,  Consumenten  en 
Noordzee; 
Vincent VAN QUICKENBORNE (Open VLD), Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen; 
Joëlle MILQUET (CDH), Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken; 
Laurette  ONKELINX (PS),  Vice-Eerste  Minister  en Minister  van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen; 
Sabine LARUELLE (MR), Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw; 
Pieter DE CREM (CD&V), Minister van Landsverdediging
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Paul MAGNETTE (PS), Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en 
Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden;
Annemie TURTELBOOM (Open VLD), Minister van Justitie 
Olivier CHASTEL (MR), Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging; 
Monica DE CONINCK (SP.A), Minister van Werk.
 
De 6 Staatssecretarissen:

Melchior WATHELET (CDH), Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de 
Minister  van  Binnenlandse  Zaken,  en  Staatssecretaris  voor  Staatshervorming,  toegevoegd  aan  de 
Eerste Minister; 
Philippe  COURARD (PS),  Staatssecretaris  voor  Sociale  Zaken,  Gezinnen  en  Personen  met  een 
handicap,  belast  met  Beroepsrisico's,  toegevoegd  aan  de  Minister  van  Sociale  Zaken  en 
Volksgezondheid; 
Servais  VERHERSTRAETEN (CD&V),  Staatssecretaris  voor  Staatshervorming,  toegevoegd  aan  de 
Eerste Minister,  en Staatssecretaris voor  de Regie  der  gebouwen, toegevoegd aan de Minister  van 
Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken; 
Maggie DE BLOCK (Open VLD), Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, 
toegevoegd aan de Minister van Justitie; 
Hendrik  BOGAERT (CD&V),  Staatssecretaris  voor  Ambtenarenzaken  en  Modernisering  van  de 
Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met 
Ambtenarenzaken; 
John  CROMBEZ (SP.A),  Staatssecretaris  voor  de  Bestrijding  van  de  sociale  en  de  fiscale  fraude, 
toegevoegd aan de Eerste Minister. 

Werking van het Consulaat

Wij danken al degene die belangstelling hebben gegeven aan de part-time functie om op het 
Consulaat te kunnen werken. Velen van jullie hebben gesolliciteerd, met CV’s van zeer hoge 
kwaliteit. Mevrouw Julie de Biolley, die voor het moment Mevrouw Goosen (die in april terug 
komt) vervangt, zal uiteindelijk aangeworven zijn voor de post. 
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Venster over de Belgische Cinema bij het Frans Cultureel Centrum in Milaan
Zoals elk jaar, organiseert het FCC een opmerkelijk programma gewijd aan de Franstalige 
Belgische cinema. Dit jaar, zal de week zich focussen op de acteur Olivier Gourmet. Deze 
acteur heeft zijn naam gekoppeld aan die van de broers Dardenne, en aan hun innige,  
rauw,  geheim  en  dramatisch  cinema.  Met  zijn  imponerend  fysiek  is  Olivier  Gourmet 
uitgegroeid  tot  een  bijzonder  intense  performer  in  films  van belangrijke  auteurs.  In  de 
cinema, werd hij in  1996 onthuld in  La Promesse van  Jean-Pierre en  Luc Dardenne. De 
twee Belgische filmmakers zijn favorieten regisseurs geworden, en hebben hem de rol van 
een wafel fabrikant en verkoper gegeven in  Rosetta in  1999 en de rol van een houtwerk 
leraar in Le Fils in 2002, dat hem een prijs heeft opgeleverd als beste mannelijke acteur op 
het filmfestival in Cannes. 

Maandag 26 maart  20u00 « La Promesse »   van Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, 1996 met  Jérémie 
Renier, Olivier Gourmet, Assita Ouédraog. Frans, ondertitels in het Italiaans.
Dit verhaal gaat over de 15-jarige Igor.  Zijn vader is de baas van een netwerk van zwartwerkers die vooral 
illegale migranten zijn, en tevens een huisjesmelker in een voorstad van Luik, Seraing. Igor moet meehelpen 
met zijn vader om de zaak draaiende te houden. Hij vindt het opknappen van zijn vaders vuile karweitjes de  
normaalste zaak van de wereld, totdat een van de migranten, Hamidou, van een stelling valt en sterft doordat  
vader Roger het vertikt om hem naar een ziekenhuis te brengen.

Dinsdag 27 maart, 20u00 “Venus noire » ( Venere nera ) van Abdel Kechiche. met Yahima Torrès, Andre 
Jacobs, Olivier Gourmet, Jonathan Pienaar, Jean-Christophe Bouvet. Frans, ondertitels in het Italiaans.
Parijs, 1817, “Ik heb nog nooit een menselijk hoofd gezien dat zo sterk op dat van een aap lijkt “. Met die 
uitspraak van anatoom Georges Cuvier begint de film Vénus noire, waarin het trieste en waargebeurde leven 
van Saartjie Baartman wordt gereconstrueerd. Dokter Cuvier houdt zijn betoog naast een plaasteren afgietsel 
van Saartjie, die op dat moment reeds overleden is.

Woensdag 28  maart,  18u00  « Un  ange  à  la  mer » van  Fédéric  Dumont  met  Martin  Nissen, Olivier 
Gourmet, Anne Consigny     
In Sidi Ifni, een stadje in het zuiden van Marokko, leeft de 12-jarige Louis onbezorgd met zijn ouders en broer  
Quentin. Louis is een gelukkige, geestige en creatieve knaap. Maar op een dag roept zijn depressieve vader 
hem in zijn bureau om hem een geheim toe te vertrouwen. Aan hem en aan niemand anders. 

Donderdag 29  maart  18u00  « Le  gamin  au  vélo » (  Il  ragazzo  con  la  bicicletta  )  van  Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne avec  Jérémie Renier, Cécile De France, Olivier Gourmet, Thomas Doret, Fabrizio 
Rongione .  
Frans, ondertitels in het Italiaans.
Cyril is net geen twaalf. Hij loopt weg uit het kindertehuis waar zijn vader hem achtergelaten heeft met de 
belofte hem te komen halen.
Tijdens zijn zoektocht naar zijn vader, ontmoet hij Samantha, een vrouw die hem liefde zou kunnen geven en  
zijn woede zou kunnen sussen.
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Amélie  Nothomb zal  op  dinsdag  28  februari een  conferentie  houden  in  de  Libreria 
Feltrinelli, Piazza Piemonte in Milaan, om 18u30, voor het Festival van de Franse fictie. De 
toegang is gratis.
Mevrouw Nothomb zal ook aanwezig zijn:
Bassano del Grappa op 29 februari, Libreria Palazzo Roberti, 18 uur en in
Verona op 1 maart, Libreria Feltrinelli, om 17u30.

***
In Bologna,  organiseert de  Italo-Belgisch  vereniging  "Bologna-Bruxelles  A/R" een 
atelier over stripverhalen in 5 sessies:  traditionele en hedendaagse auteurs, specifieke thema’s: 
inleiding tot de 9de kunst, taal gebruik in de stripverhalen, Brussel in de stripverhalen, Hergé, klassieke en 
hedendaagse  auteurs.  De  workshop  is  gericht  op  mensen die  al  een  behoorlijk  goede  passieve  kennis 
hebben van het Frans (niveau A2 of meer). Datums: 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 5/3, dinsdag van 10u30 tot 12u00 
of maandag van 18u00 tot 19u30 – 5 sessies van 90 minuten. Prijs: 75 € + lidkaart van de vereniging.

 Bologna, 28-29 februari: op de 28ste een degustatie avond van chocolade/pralines- demonstratie van 
het productieproces van artisanale chocolade met de Belgische chocolatier André Macors (“Ma maison en 
chocolat” Saint-Georges-sur Meuse). Een atelier voor kinderen en volwassenen is voorzien op de 29 ste om 
paaseieren leren te maken.

Bologna dinsdag 13 maart: conferentie van de Belgische linguïst Marx Wilmet (Université 
Libre de Bruxelles)  en woensdag 14 maart 2012 conferentie aan de universiteit van Ferrara, Faculteit 
Filosofie en Letteren, ter gelegenheid van het feest van de Francofonie.

***

Bologna: tentoonstelling Marcel Broodthaers « L'espace de l'écriture » vanaf 26 januari 
tot en met 6 mei 2012. Een rondleiding zal georganiseerd worden door de vereniging zelf. 
Info op de website:http://www.mambo-bologna.org/mostre/mostra-87

Tentoonstelling « UBU sous tous ses aspects », van de kunstenaar Tania Lorandi met de 
steun van het Patafysieke college, en vele Italiaanse en Europese kunstenaars waarvan de 
Belgische: Capitaine Lonchamps, André Stas en Fabienne Gueren in San Benedetto del 
Tronto vanaf 7 tot en met 18 april (het is wel in het zuiden van Rome maar u Consul houd 
van Alfred Jarry)

***
Erasmus culturele vereniging organiseert eind februari ( datum te bepalen), een cyclus 
rondleidingen in musea in Como en Milaan langs Vlaamse meesters, te beginnen met de 
Breugel tentoonstelling in Como. De cyclus zal worden ingeleid door een lezing over 
Vlaamse schilderkunst. 

***

Vlamingen in de Wereld: de nieuwe vertegenwoordiger, Mevrouw Sonia Salsi, zou graag 
contact willen nemen met de Vlaamse die in het Noorden van Italië wonen, om hen te 
interviewen over hun ervaringen met het expatriëren: sobu41@yahoo.it
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Meubelbeurs in Milaan, 17 tot en met 22 april

Belgium is Design, een structuur dat de drie regio’s van België samenbrengt rond design, zal 
in het centrum van Milaan tentoonstellen, bij de Triënnale, vanaf 17 tot en met 22 april. 
Dagelijkse opening, van 10u30 tot 22u00; gratis toegang.
25 exposanten, zowel bekende als opkomende, werden geselecteerd voor een 
tentoonstelling van zeer hoge kwaliteit met het thema “perspectieven”

« Wat is de toekomst voor de design vandaag? Een collectie van prototypen, producten, diensten, projecten en 
systemen, dat referentiepunten bieden zowel vrolijk als verassend, intrigerend, om de invloed van de design te 
begrijpen op ons dagelijks leven. De leidraad van de tentoonstelling wordt op 5 gebieden gefocust: industriële 
design, design als kunst, ontwerp, sociale design, en design als een open kunstwerk». 

Zullen aanwezig zijn : Alinea; aller-retour; Michaël Bihain; Bram Boo; Chevalier-Masson, Julie Vandenbroucke 
and 51N4E; d'hanis & lachaert; Jean François d'Or/Loudordesign; Maarten De Ceulaer; Declercq; Nathalie 
Dewez; Alain Gilles; Kaspar Hamacher; Linde Hermans; Intrastructures; Limited Edition; Xavier Lust; Alok 
Nandi; Nedda El-Asmar; Objekten; Prado Rugs/Papilio; stefan schöning; Strategic Design Scenarios; Unfold; 
Danny Venlet; and Sylvain Willenz. 

De  tentoonstelling  Perspectieven  zal  op  17  april  ingehuldigd  worden  door  de  Minister-
President van Vlaanderen, Kris Peeter.

Wallonië Brussel design Mode, zal op de Salone Satellite, aan de Expo in Rho, jonge 
designers voorstellen. De toegang tot dat deel van de tentoonstelling is gratis. De 
geselecteerde ontwerpers presenteren hun prototypes aan meubeluitgevers – en 
tegelijkertijd aan het publiek: de contacten met de designers zijn boeiend.

Zullen aanwezig zijn : Audrey Bahim, Emmanuel Bauthier, Pascal Breucker, Pauline Coudert, Laurent 
Chabrier, Emmanuel Gardin, Jean-Baptiste Goetgheluck, Jonathan Honvoh, Rodrigue Strouwen, Laure 
Kasiers, Olivier Pitot, Giulia Sugranves, Kenny Berghe
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Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u dit eenvoudigweg melden, 
antwoordend op deze mail, waarna we u van onze mailinglist zullen schrappen. 

Aarzel niet om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere Belgen of ‘vrienden van België’.  
We voegen hen met plezier toe aan onze lijst.

Nuttige links

Administratieve, consulaire en nationale info:
Consulaat Generaal van België in Milaan: milan@diplobel.fed.be ; 
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/italie/ 

Informatie over de Belgische gemeenschap in Noord-Italië: cultuur, business club, enz…:
Belgische gemeenschap in Noord-Italië: http://web.me.com/consubel/Consubel/Consubel_home.html 
Alle informatie in deze niewsbrief, en nog veel meer, bevindt zich op deze website die 
(ongeveer) elke week wordt bijgewerkt.

Ambassade van België in Rome: rome@diplobel.fed.be ; http://www.diplomatie.be/romenl

Flanders Investment & trade: milan@fitagency.com ; http://www.flandersinvestmentandtrade.be
AWEX: milano@vallonia.it ; http://www.vallonia.it
Bruxelles-export: bruxelles-milano@bruxelles-milano.it ; http://www.bruxelles-export.be
Turismo Fiandre: info@turismofiandre.it ; http://www.turismofiandre.it
Turismo Bruxelles-Vallonia: info@belgioturismo.it ; http://www.belgioturismo.it

Vlamingen in de wereld: http://www.viw.be 
Sonia Salsi is de nieuwe vertegenwoordiger van Vlamingen in de Wereld in Bologne:
Via San Donato, 43/2, 40127 Bologna c/o Cammareri ; soniasalsi@yahoo.com 

Union Francophone des Belges à l’Etranger : www.ufbe.be

Le petit journal.com de Milan : www.lepetitjournal.com/milan.html

Erasmus Associazione Culturale: info@erasmusassocult.org ; http://www.erasmusassocult.org

Associazione Culturale Italo-Belga Bologna Bruxelles A/R: www.bolognabruxelles.it Via Santa Caterina, 
55/A40123 BOLOGNA (+39) 339/6689362 (een nieuw adres : zeer chic)
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