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EURO MILLIONS
Trekkingvanvrijdag22 februari

Winnendenummers

WINNAARS

5 H H

5 H

5
4 H H

4 H

4
3 H H

2 H H

3 H

3
1 H H

2 H

2

0 0,00
3 512.860,70
9 56.984,50
33 7.770,60
854 262,70
1.946 115,30
1.842 87,00
27.584 26,70
40.424 17,40
91.572 12,90
146.684 14,20
623.884 9,00
1.405.200 4,10

15-16-28-36-37
Winnendesterren
2-11

(Onder voorbehoud)

JACKPOT26/02: ±21.000.000,00euro

KENO
Trekkingvanzaterdag23 februari

Winnendenummers
12-13-22-25-28-32-36-39-
41-42-45-47-53-59-61-62-
63-65-66-68

PICK-3
Winnendenummers
2-5-4 (Onder voorbehoud)

LOTTO
Trekkingvanzaterdag23 februari

Bulletins Inzet

Bulletins Inzet

WINNAARS

6juiste
5 juiste+
5 juiste
4 juiste+
4 juiste
3 juiste+
3 juiste
2 juiste+

0 0,00
4 51.186,80
115 1.688,70
310 313,20
5.293 33,90
8.556 11,20
88.859 5,00
85.558 3,00

815.771 5.548.705,00euro

Winnendenummers
1-19-26-38-42-45

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT
6juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

0 1.550.000,00
0 20.000,00
8 2.000,00
52 200,00
493 20,00
5.224 5,00
52.228 2,00
23.242 1,50

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

KREEFT

(Onder voorbehoud)

5

1-0-5-8-7-2

251.757 434.357euro

JACKPOT27/02 ±1250.000,00euro

JACKPOT26/02: ±1.550.000,00euro

ISOLDE VAN DEN EYNDE

Een strakke keukentafel, een
bruine driezit, een witte sofa en
een gezellig groot bed. Op foto
merk je het nauwelijks op, maar
het is puur karton. «Over de kar-
tonnen zitbanken, poefjes en ta-
feltjes kan jehoezen inalle kleu-
renvanderegenboogtrekkenom
het geheel écht te doen ogen»,
vertelt Manou Rottiers. «De
meeste kopers zijn verrast als ze
plotsziendatdeuitzetuitkarton
bestaat. Sommige meubels zijn
beschikbaar ineenprint,zoalsde
kleerkast. De meubelstukken
zijnvaakinverschillendekleuren
beschikbaar. Bepaalde papieren
kan je op elkaar stapelen en zo
creëer je eenandermodel.»
Het nut van de kartonnen con-
structies? «Als je een lege kamer
goedbemeubelt, dusniétmetde
meubelsvanjegrootmoeder,dan
kandeeigenaarmeercentenzien
voorzijnhuis. Eengoedeaankle-
ding kan de verkoopprijs tot 15
procent opdrijven. Bovendien
verloopt de verkoopvlotter:met
dejuistestylingverkoopje jewo-
ning vier keer sneller. Zo stond
een herenhuis in Brugge te koop
voor 375.000 euro. Nadat ik het
volledig leeggehaald, opgefrist
en bemeubeld had, was de ver-
koopnaamper4dagenbezegeld
aan een verkoopprijs van liefst
23% boven de geschattewaarde:
445.000 euro. Niet iedereen

heeft een creatieve geest waar-
door hij zich de kamer ingericht
kanvoorstellen. Jeverkooptniet
enkel een huis, maar ook sfeer.
Kopers zien wat de mogelijkhe-
den zijn van de ruimte. Vooral in
de slaapkamer doet de karton-
neninrichtinghaarwerk.Kopers
die een lege kamer zien, vragen
zichonmiddellijkaf of erweleen
bed in past. Als er één staat, is er
uiteraardgeendiscussie.»

Geen half werk
Vastgoedbonzenvullenlegehui-
zen en appartementen al een
tijdje af en toemet knappemeu-
bels, sfeerlichten en kussens om
de interesse van kopers te wek-
ken. «Maar die meubels moet je
als eigenaar huren. Dat kost je
1.550 euro, alleen al voor het
meubilair.Als jeookdedecoratie
wil, leg je liefst 2.550 euro op ta-
fel. Bovendien huur je die meu-

bels. Het prijskaartje voor kar-
tonnen meubels voor een volle-
dighuisbedraagtmaximumam-
per500 euro.Eenkleine investe-
ringvooreengrootresultaat», al-
dusdevastgoedstyliste.
Uiteraard heeft Manou Rottiers
baat bij goed ingerichte wonin-
gen.«Alseenklanterinslaagtzijn
huismeteenmooiemeerwaarde
van de hand te doen, dan heb ik
recht op de helft van de winst.
Daaromgaiknietvoorhalfwerk.
Als ze mij vragen om de presen-
tatie van het huis te verbeteren,
danpakikdevolledigeinrichting
aan. Pas op, klanten kunnenwel
bij mij aankloppen om een
kartonnenzetel of kast te kopen,
maar ikganietéénenkelekamer

onderhanden nemen. Dat heeft
inmijnogenweinig zin.»

Deuk in bed
De valse meubelstukken lijken
danig echt dat ze soms tot kleine
voorvallen leiden. «Een koppel
bezochtooitmethunzoontjeéén
van de woningen die ik met
kartonnen meubilair had inge-
richt. De actieve knaap zag het
bed in de slaapkamer en sprong
erenthousiastop,ervanuitgaand
dat het een écht bed was.
Gelukkig was het een klein kind
en woog hij niet al te veel. Het
bedbleef uiteindelijkachtermet
een flinke deuk. Een volwassene
had waarschijnlijk op de grond
gelegen.»

«Richt je huis inmet kartonnenmeubels en je
kan de verkoopprijsmet 15 procent opdrijven»,
zo luidt de boodschap van vastgoedstyliste
Manou Rottiers van Style@Home.Makelaars
kleden al een tijd lege woningen aan om
potentiële kopers te overtuigen van het vast-
goed. Het Antwerpse bedrijf vergemakkelijkt
dat procesmet volledig kartonnen keukens,
slaapkamers, bureaus enzovoort. Spotgoed-
koop, gemakkelijker in elkaar te steken dan
IKEA-meubels en bovenal bevorderlijk voor de
verkoopprijs én -termijn. «Met de juiste styling
verkoop je je woning vier keer sneller.»

ANTWERPS BEDRIJF DECOREERT WONINGEN MET NEPMEUBELS

Deaanhoudendebesparin-
gendoorde ‘technocraten-
regering’ vanpremierMario
Monti lijkende Italianen
murwgeslagen tehebben.
Gisteren,opdeeerste stem-
busdag,daagdenauwelijks
18,9%vandestemgerechtig-
denop.Volgens televisie-
commentatorenspeeldeook
hetweereenrol:de regenen
plaatselijke sneeuwhielden
demensenthuis.

Peilingen zijn sinds zaterdag
niet meer toegestaan, maar
gisteravond werd toch nog
een laatste ‘illegale’ peiling
bekendgemaakt. Daaruit
bleek dat de socialistische
leider Bersani met 32% aan
kop staat, op de voet gevolgd
door Silvio Berlusconi (28%).
De komiek Beppe Grillo — de
luis in de politieke pels —
kreeg 20%. Monti, nochtans
de lieveling van Europa, is
kansloosmet12à13%.Alsdie
cijfers kloppen, stevent het
crisisland af op een haast on-
mogelijke regeringsvorming
en feitelijkebestuurloosheid.
De voorlopig goede score van
Berlusconi baart de Europese

leiders in elk geval zorgen.
EuropeescommissarisNeelie
Kroes noemde de mogelijke
herverkiezingvanBerlusconi
al «eenhorrorscenario».

Blote borsten
Dat Berlusconi terug is, werd
gisteren ook op een andere
manier al duidelijk. De oud-
premier werd bij zijn stem-
bureau in Milaan opgewacht
door drie actievoersters van
Femen, die de slogan ‘Basta
Berlusconi’ op hun blote bor-
stendroegen.Hetwasmeteen
de tweede keer dit weekend
dat ‘Il Cavaliere’ in opspraak
kwam. Zijn partij had net het
manifest ‘Ik ben een vrouw,
geen pop’ voorgesteld, maar
zaterdag bleek dat de foto’s
vandeItaliaansevrouwendie
hetdocumentzoudenonder-
tekend hebben, afkomstig
waren van Russische dating-
sites.
Ookvandaagkunnende Itali-
anen nog gaan stemmen tot
15 uur. Er wordt pas tegen de
avond een eerste betrouw-
baarresultaatvandeexitpolls
verwacht.

(PV)

ZEER MATIGE OPKOMST BIJ
ITALIAANSE VERKIEZINGEN

«Keuken in karton maakt
huis pak meer waard»

Sneeuw schrikt
bezoekers af

De sneeuw is afgelopen
weekendookeenspelbreker
geweest voor Batibouw. Dat
bevestigen de organisato-
ren, zonder er cijfers bij te
willen geven. Zaterdag
opende de beurs op de Hei-
zelzijndeurenvoorhetgrote
publiek. Toen waren er nog
meer bezoekers dan op de
openingsdag vorig jaar,
maar gisteren lag de op-
komst een flink stuk lager.
Ondanks de kwakkelstart,
hopendeorganisatorentoch
nog meer dan 300.000
bezoekerstekunnenlokken.
Ter vergelijking: in 2012
warendaternog310.000.

(PV)

OP VIER DAGEN
TIJD VERKOCHTEN
WE EEN HERENHUIS
VOOR 70.000 EURO
MEER.
DE MEUBELEN ZELF
KOSTEN AMPER
500 EURO
Manou Rottiers,
vastgoedstyliste

Een keuken,woonkamer en
slaapkamer in karton.
De nepmeubels geven

potentiële kopers een beter
beeld van dewoning.

Foto Cubixq

Nederland overweegt
Ethiopische adopties te stoppen
DeNederlandseregeringspartijPvdAvraagt
dat adopties uit Ethiopië voorlopig worden
stopgezet. De partij van Diederik Samsom
wileerstduidelijkheidoverdebetrouwbaar-
heidvan tussenpersonen inEthiopië.
Aanleiding van het onverwachte partij-
standpunt is een uitzending van KRO over
een15-jarig Ethiopischmeisjedat ter adop-
tiewerdaangeboden.Debiologischeouders
van het meisje waren volgens de tussen-
personen overleden, maar bleken nog in
leventezijn. Inhetzelfdeprogrammavertel-
deeenNederlandseadoptiemoederookdat
de biologische moeder van haar adoptie-
zoon nog leefde, al strookte dat niet met de
officiële informatie.DeEthiopischebiologi-
sche moeder bleek al jaren naar haar zoon
opzoek te zijn. (PV)

Thalys krijgt
concurrentie

Thalys, de uitbater van de hogesnelheids-
trein tussenBrussel enParijs, krijgt binnen-
kort concurrentie van Thello. De joint ven-
turevanTrenitalia enVeoliaTransdevkreeg
vrijdag van de Dienst voor Veiligheid en In-
teroperabiliteitvanhetSpoorvervoer(DVIS)
eenofficieelveiligheidscertificaat.Dat iseen
eerste stap omophet Belgische spoor te rij-
den.Daarnamoetdemaatschappij eenaan-
vraag indienen bij Infrabel om rijpaden te
mogengebruikenophetBelgischenet.Mits
een snelle goedkeuring kan de nieuwe ho-
gesnelheidslijn tussen Brussel en Parijs al
eind dit jaar in de dienstregeling van de
NMBSworden ingepast. (EV)

EenFemen-actievoersterwordtweggevoerd van eenMilanees stembureau. Reuters
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ANNICK DE WIT

«Hetwas te verwachten», stelt de
professor, «dat dit het gevolg zou
zijnvandevereenvoudigdeschei-
dingswet.»Enhijhaaltereenpaar
cijfers bij. Voorheen koos in
Vlaanderen zo’n 80 procent van
de koppels voor een scheiding
met onderlinge toestemming.
Daarvoormoest jewel al alles op
een rijtje hebben wat betreft de
verdelingende rest.Hetwasver-
uit het populairste stelsel, naast
echtscheiding door schuld of na
minstens twee jaar feitelijke
scheiding. Sinds 2007 zijn er nog
slechts twee stelsels over: de
scheiding met onderlinge toe-
stemming en de scheiding
wegens ‘onherstelbareontwrich-
ting’. Wie kiest voor dat laatste,
hoeft niet over alles al een
akkoord te hebben om snel ex-
echtgenoten te zijn. Nugaat al 50
procent van de koppels voor de
tweede optie, wat betekent dat
het aandeel van de scheidingen
door onderlinge toestemming
forsgedaald is (cijfersvanStatbel

voor 2009 en2010).Maarnadien
begint pas de discussie en het
juridischesteekspel.Dedriegrote
thema’s waarover geredetwist
wordt, zijn de verdeling van de
eigendommen, het onderhouds-
geld en de verblijfsregelingen
voor de kinderen. Thema’s die
behandeld moeten worden voor
verschillende rechtbanken.

Massa scheidingen
Professor Senaeve: «Het moet
vlug gaan, blijkbaar, eenmaal
koppels willen scheiden. Als de
relatieoveris,waaromdanhetju-
ridische omhulsel in stand hou-
den? Zo luidt ook volgens de
nieuwe wet de redenering. Men
heeft duidelijk op die wet
gewachtommassaal tescheiden,
dat zie je aan de cijfers vanaf
2008. En ik bekritiseer dewet op
zichniet. Ikvinddatdiemogelijk-
heid om snel uit de echt te schei-
den moet bestaan. Maar het
resultaat is dat de druk meteen
van de ketel is: het huwelijk op
zich isontbonden.Daardoorech-
ter is het ex-koppel niet geneigd
om snel voort temaken in de be-
slissingen omtrent goederen,
financiën en kinderen. En vaak
begint een jarenlang aanslepend
juridisch gevecht. Ik zie het elke
dag voorme. In hoger beroep zie
je de meest conflictueuze geval-
len, natuurlijk. Zo zijn er koppels
die het na tien, vijftien jaar nog
áltijdnieteenszijnoverdeafhan-
delingvanhun scheiding.Metde
massa koppels die daar sinds
2007 bij zijn gekomen, stijgt dat
aantal niet-afgeronde scheidin-
genspectaculair.»
Endat isvoorniemandgoed.«Het
zorgt voor een overlast voor de
rechtbanken», zegt Senaeve.
«Maarookvoor alle betrokkenen
is een niet-afgeronde scheiding
een financiële enpsychologische
belasting.» Koppels zijn er niet
klaarmeeinhunhoofd,maarook
kinderenhangenwatonbestemd
af van voorlopige regelingen en
hangendebeslissingen.

Professor Senaeve: «Letwel, voor
kindereniseenregelingnooitde-
finitief. Veranderde situaties bij
moeder of vader thuis kunnen

eennieuweverblijfsregelingver-
antwoorden. Ook daar zie ik he-
laas koppels die er een eindeloos
steekspel van maken. Koppels

die, eenmaal er een regeling is,
bijna onmiddellijk herbeginnen
met procederen om telkens te
proberenderegelingtewijzigen.»

Scheiden gaat sneller, maar de epiloog sleept
vaak jaren aan. Dat is hoe langer hoe meer een
kwalijk gevolgvandeveranderdeechtscheidings-
wet van 2007, zo stelt Patrick Senaeve, kamer-
voorzitter van het hof van beroep in Brussel en
professor familierecht aan deKULeuven. Nu het

uiteengaan op zich erg vlotjes kan gaan, duurt
het touwtrekkenoverdeverdelingvaneigendom-
men, onderhoudsgeld enverblijfsregelingenvoor
de kinderen soms jaren. Wat voor geen van de
partijen bevorderlijk is. De helft van de koppels
kiest voor een uitgestelde regeling.

Snel scheiden doet
langer lijden

SINDS VEREENVOUDIGDE WET STELLEN EX-KOPPELS VERDELING ALMAAR UIT

ER ZIJN KOPPELS
DIE HET NA TIEN,
VIJFTIEN JAAR
NOG ÁLTIJD
NIET EENS ZIJN
Professor Senaeve

.

DE ALLERLAATSTE
ZEGEN VAN DE PAUS
TienduizendengelovigenverzameldengisterenophetSint-
Pietersplein inRomeomerdeallerlaatstezegenvanpaus
BenedictusXVItekrijgen.HijherhaaldedathijdeKerktrouw
blijftenzalblijvendienen,«maaropeenmanierdieaangepast is
aanmijn leeftijd».Woensdaghoudthijeen laatstepublieke
audiëntie inhetpaleisvanhetVaticaan,donderdagneemthij
afscheidvanzijnkardinalen.Diedag,om20 uur, treedtde
85-jarigekerkvorstafen isdeHeiligeStoelofficieelvacant. (PV)

Fo
to

Re
ut

er
s


