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Mo naco Zien en Sterven

Meer en meer Bel gische zakenmen sen geven een ap par tement in
Monaco op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd
brengt de zonnige adressen in kaart.

Op val lend veel Bel gen in Mo naco zijn heren of dames op leef tijd. Veel van
de ou de re Belgische Mo ne gas ken heb ben al en ke le jaren ge le den ontslag
ge no men uit hun be stuurs functies of heb ben hun Bel gische vennoot schap
veref fend. Ren te nie ren in Mo naco kan niet al leen aange naam zijn door het
zon nige weer en het zicht op de baai, maar ook door het aantrek ke lijke erf-
recht.

Voor alle schenkingen en er fe nis sen in rech te lijn (echt ge no te, kinde ren of
ou ders) is het ta rief 0 procent.

Ruim 530 be stuur ders en lei ders van Bel gische be drijven geven Monaco op
als hun of ficieel thuis adres. Dat ont dekte De Tijd op basis van hun Bel gi-
sche jaarre ke ningen en pu blicaties in het Bel gisch Staats blad. Dat zijn er
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twee keer meer dan drie jaar ge le den, toen De Tijd het zelf de onderzoek
voerde. Onder hen mo ge lijk enke le bui ten landers die in ons land werken,
maar het aantal Belgische za kenmensen met een adres in Mo naco is dus
fors ge ste gen.

Er wonen meer Bel gen in de staat dan Ne derlanders, Zwit sers, Duit sers en
Ame rikanen. Maar verblijven ze daar ook echt? Dat is de ham vraag. Want
er zijn se rieu ze be lasting voorde len mee ge moeid. Bel gen van wie het of fi-
ciële adres in Mo naco is, be talen 0 procent per so nenbe lasting. Dat zal niet
gauw verande ren, het is al zo sinds 1869. Ook voor erfe nis sen en schenkin-
gen aan kinde ren is het tarief 0 procent. Fis calis ten prijzen Mo naco bo ven-
dien aan voor het be he ren van al uw trusts en scherm vennoot schap pen in
verre exotische be lasting paradijzen. In Mo naco worden geen vra gen ge -
steld over uw we reld wijd vermo gen of uw offsho re be drijven.

Om een ver blijfs vergunning te krijgen moet u er na tuurlijk wel een ap par-
te ment kopen of huren. En dat is duur. Met een be volking van zo'n 38.500
en een op pervlakte van 2,02 km² is Mo naco de dichtst be volkte staat ter
we reld. 21 zakenlui uit ons land wonen er op het zelf de adres, in Château
Périgord. Dat is al les be hal ve een kasteel, maar een van de 'goed ko pe re' ap-
parte mentsblokken in het vorsten dom. Voor 3.200 euro per maand huurt u
er een ap parte mentje van 42m² met één slaapkamer en zonder ter ras. Er
staat ook een ap parte ment van 90 m² te koop. Voor 3,2 miljoen euro krijgt
u drie kamers, maar weer geen terras.

Er zijn - naar Mo ne gas ki sche normen - goed ko pe re stekjes te vinden, maar
de vraag is wie daar echt wil wonen. Zo staat in het ap parte mentsge bouw
waar tennis speel ster Ya nina Wickmay er tot begin 2014 of ficieel woonde
een 'ver e deld be zemhok' van 29m² te koop voor 1,2 mil joen euro. Het ap -
parte ment heeft al leen een gan ge tje dat uit geeft op één klei ne ruimte. Als u
in dat zelf de ge bouw lie ver vijf kamers en vier bad kamers wenst, met 260
m² woonop pervlakte en een terras van 50 m², betaalt u 15 mil joen euro.

Maar niet alle za kenlui wonen in Mo naco in een ap parte ment. We vonden
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drie zakenmensen met een op merke lijk thuis adres in de dwerg staat: de
ave nue des Spe lu gues, num mer 12. Dat is het adres van een groot vierster -
renho tel met ruim 600 kamers, de Fairmont Monte Carlo. Onder an de re
de Gent se vast goed baas Ig nace De Paepe van MG Real Es tate geeft dat
hotel op als zijn do micilie. Als toe rist be taalt u er voor een ho tel kamer 600
euro per nacht. Maar wie goed zoekt, ont dekt dat u er een jaar lang een ho -
tel kamer kan afhu ren voor 96.600 euro. Hoewel u dan in een hotel ver-
blijft, garandeert de ver huurder dat u daarmee recht hebt op een of ficiële
verblijfs vergunning in Mo naco.

De be lasting inspec tie pro beert op ver schil len de manie ren te achterhalen of
Belgen wel ef fec tief in Mo naco wonen. Onder an de re door navraag te doen
bij het he li kopterbe drijf dat ze zou den inhu ren om naar ons land te pende -
len of , in het geval van sporters, via de whe re abouts die ze moe ten opge ven
aan de do ping instanties.

Be zemhok

Uit een scree ning van De Tijd blijkt dat niet alle Bel gen in Mo naco daar
echt wonen. Zo geeft een be stuur der in de financiële sec tor op de so ciale
media prijs dat hij ge woon in zijn West-Vlaamse ge boorte stad woont. Een
onderne mer laat op de so ciale media dan weer wel uit schij nen dat hij in
Mo naco woont, maar zijn kinde ren gaan gewoon naar een Bel gische school
en voet balclub.

Een op merke lijk voorbeeld is Orp hale Cruc ke, de socialis tische oud-se na-
tor en -burge meester van Ronse. Als be stuurder in vennoot schap pen geeft
hij de jong ste jaren Mo naco op als of ficiële do micilie. Dat deed hij ook dit
jaar, al blijkt hij ge woon in de Bel gische te le foongids te staan. En toen de
voetbalclub SK Ronse de oud-se nator twee jaar ge le den een brief stuurde,
deed ze dat naar zijn 'thuis adres' in Ronse. Als we ou de re bedrijfs do cu -
menten van de ex-po li ticus natrek ken, blijkt dan weer dat hij vroe ger een
Luxemburgs adres als do micilie ge bruikte. Cruc ke wil wei nig woorden
kwijt aan de zaak als we hem bel len in Ronse. 'Ik woon overal. Ik ben ge -
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pensio neerd.'

De vraag is ook of sommige Bel gische be drijfs lei ders über haupt een ap par-
te ment be zit ten of huren in Mo naco. In hun jaarre ke ningen vinden we
bijna nooit het juis te post bus num mer terug. Daardoor kun nen we niet ach -
terhalen of som mige za kenlui mis schien de zelf de post bus delen.

Want dat er geknoeid wordt met adres sen in Mo naco, is duide lijk. Vo rige
maand voerde het ge recht nog huis zoe kingen uit bij de Bel gische za kenfa-
milie Salik voor het omko pen van Mo ne gas ki sche po li tie mensen. Die
moesten hen hel pen te veinzen dat een 12-tal fa milie le den ginds wonen.
Een van de drie adres sen van de fa milie Salik die we te rugvinden in Mo na-
co blijkt ook de re siden tie van het consu laat van België. De we reld is klein
in het prins dom.

Nog een ander adres dat de fa milie Salik ge bruikt, is dat van het ap parte -
mentsge bouw Shangri-La aan de Bou le vard Al bert 1er. Dat brengt ons bij
de Panama Pa pers, de mil joe nen do cu menten over nep vennoot schap pen in
be lasting paradijzen die begin dit jaar zijn ge lekt bij het Paname se ad vo ca-
ten kan toor Mos sack Fon se ca. Al leen al van uit het Shangri-La zijn honder-
den offsho re-vennoot schap pen op ge zet via dat ene Paname se ad vo caten -
kan toor, goed voor 495 linken naar be lasting paradijzen. Ook het top adres
bij de Bel gen, de Château Péri gord, komt in de Panama Pa pers meer dan
450 keer voor, met offsho res op onder ande re Samoa, de Brit se Maag den -
eilanden en Panama. Mo naco is het wal hal la om exotische post bus be drij-
ven te behe ren: bijna elke straat duikt op in de Panama Pa pers.

Off sho res

Ook meer de re zakenlui uit België blijken via hun adres in Mo naco off sho -
res te heb ben be steld bij Mos sack Fon se ca. Zoals een be jaarde zakenman
die een Paname se schermvennoot schap re gel de met de hulp van HSBC Pri -
vate Bank in Mo naco. Dat ge beur de in de zelf de pe rio de waarin hij zijn
groot vastgoed be drijf in Brus sel van de hand deed. Om op brengsten te ver -
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slui zen? Om bank re ke ningen te ver bergen? We zien hoe een ande re zaken-
man vanuit Mo naco een off sho re op de Brit se Maag den eilanden re gel de.
Een za kenvrouw met belangen in België re gel de haar off sho re op de Sey -
chel len dan weer vanop haar adres in Mo naco met de hulp van Société
Générale in... Luxemburg. Het spinnenweb van be lasting paradijzen is com-
pleet als we in de Pa nama Pa pers lezen dat Mos sack Fon se ca z'n klanten in
Mo naco be diende via het ei land Jer sey.

Enke len van de 530 za kenmensen uit België kwamen trou wens al in op -
spraak. Zoals de Limburgse 'Mo ne gask' Paul Breuls, die deze maand zijn
filmhuis Corsan over de kop zag gaan, met een mil joe nenkater bij ruim
duizend investeer ders als ge volg. Ook van de veroordeel den in een grote
Ant werp se con tainerfrau de wonen er minstens twee in de dwerg staat. We
vinden ook de spil figuur in een vlees frau de zaak terug in Mo naco. Op mer-
ke lijk, familie le den van de man zijn een nieuw be drijf in de voe dings sec tor
be gonnnen en vestig den die vennoot schap in Mo naco. Be drijven kunnen er
hun be lasting tarief via al lerlei voorde len ge makke lijk drukken tot 6 pro-
cent. Op de ver pakkingen in de winkel zal u wel nog lezen dat de produc tie
in ons land ge beur de. Ge fabriceerd in België, ge op timaliseerd in Mo naco.


