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Apart

DRIES BERVOET

H
et is een onwerkelijk
beeld. Ik heb er vanuit het
centrum 10 minuten in
eenovervollemetro,bijna
40 minuten in een druk-
kendwarme tram en nog

eens10minutenstappenineenveel tedikke
winterjasopzitten.Voormij staantweenet-
teheren instralendwittepakjesopeenten-
niscourt vrolijk tegen een balletje te klop-
pen.Het isdinsdagmiddag,de eerste lente-
dag van het jaar, en ik sta op de brede
oprijlaan van deDavid Lloyd inUkkel. Die
sportclub, een van de exclusiefste van het
land, iseenpopulaireontmoetingsplekvoor
de rijke inwoners van de gemeente in het
zuiden vanBrussel.
Verder dan de inkomhal in het centrale

gebouw,al iskleinkasteelmisschieneenbe-
tere term, kom ikniet. Voor ikdoor eenwel
ergkordaatpersoneelsliddedeurwordge-
wezen, zie ik nog net hoe elke bezoeker bij
het tonenvanzijn lidkaart een reusachtige,
witte badhanddoek meekrijgt. Die hand-
doekmagookwel, gezien een jaarabonne-
ment ruim 1.700 euro kost. Voor die prijs
krijgende ledenwelmeerdere tennisvelden,
eenverwarmdbinnen-enbuitenzwembad,
een fitnesseneenspa inruil. Enzachtewitte
handdoekendus.
DeDavidLloyd ligt inhethart vandeUk-

kelsewijk Prince de l’Orange. De buurt, op
de grens van Brussel met Sint-Genesius-
Rode in het VlaamsGewest, bestaat uit een
raster van een twintigtal groene lanen. Een
gewone villa zonder extra’s kost er al gauw
eenpaarmiljoeneuro. Eenzakenmantelde
onlangseenveelvouddaarvanneervooreen
kasteeltje aandecentraleAvenueduPrince
de l’Orange.Hetgebouwwasooiteigendom
vandeCongolese dictatorMobutu.
Op de Chaussée de Waterloo loopt het

terras van de Rallye des Autos vol. De bras-
serie -met de allure van een Parijse bistro -
ligt pal tussendeDavid LloydendeAvenue
du Prince de l’Orange. De Rallye des Autos
staatbekendalsdeplacem’as-tuvuvoorde
lokalebeaumonde.Dekaart, eentalig inhet
Frans, biedt behalve Franse klassiekers ook
oer-Belgische balletjes in Luikse siroop.
Het contrastmet de arme Brusselse ka-

naalzone, waar ik een uur eerder ben ver-
trokken, is enorm.Langsdekantvandeweg
staan exclusieve BMW’s,Mercedessen, Por-
sches en Landrovers. Dat de buurt een rij-
dendautosalon is,bewijstdedoortochtvan
een knalrode Ferrari. Even later gevolgd
door een al even peperdure AstonMartin.
Dit is dewereld vanhet grote geld.

Spotgoedkoop
Fransemiljonairszijndevoorbije jarenmas-
saalneergestreken indit rijkedeel vanBrus-
sel.Die instroomvanrijkeFransenbegon in
1996, nadat de toenmalige Franse premier
Alain Juppé een belasting op grote vermo-
gens (ISF) had ingevoerd. Sindsdien is het
aantal Franse inwoners vanUkkel gestaag
toegenomen. Vergeleken met Frankrijk is
België voor hen een fiscaal paradijs. Er be-
staat inons landgeenvermogenstaks.Even-
minisereenbelastingopmeerwaarden.Dat
laatste is erg aantrekkelijk voor onder-
nemers die hunbedrijf willen verkopen en
vandeopbrengstenniet teveelwillenafdra-
gen aande fiscus.
Volgens cijfers van de bevolkingsdienst

woonden in 2011 liefst 8.240 Fransen inUk-
kel, goed voormeer dan een tiende van de
lokalebevolking.Nogeenszoveel inwoners
zijngenaturaliseerdeFransen,blijktuiton-
derzoek van de socioloog Jan Hertogen,
waardoorhet totalecijferop16.987uitkomt,
net geen vijfde van de bevolking. Dat zijn
natuurlijk lang niet allemaal fiscale vluch-
telingen, algaathetbijnazonderuitzonde-
ring omgefortuneerde Fransen. Die grote
Franse aanwezigheid bezorgde Ukkel zijn
bijnaam van 21ste arrondissement van Pa-
rijs.
Brussel is niet alleen om fiscale redenen

aantrekkelijk voor Fransen. Ook de levens-
kwaliteit trekt aan.‘Ik ben een fanatiek jog-

ger,weetu.Vijfminutenrennenenikzitvol-
op in het groen. Ik woon in eenmooi huis
tussen de natuur, op 20 minuten van het
stadscentrum. In Bordeaux of Parijs is dat
gewoon onmogelijk’, zegt de apothekeres
vandePharmacieduPrincede l’Orange,ook
een Française.
Ukkel is eengroeneoase inBrussel. Ener

ismeer.MetdeThalys ligtParijsopnoggeen
anderhalf uur. Bovendien is Ukkel danwel
deduurstegemeentevanBrussel,dehuizen-
prijzen zijn er nog altijd spotgoedkoop in
vergelijkingmetParijs.Tenslotte iserhetLy-
cée Français, een privéschool die gefinan-
cierdwordt door de Franse overheid.
De bekendste Franse belastingvluchte-

ling inUkkel isBernardArnault.De topman
vanhet luxeconcernLVMH,meteenvermo-
gen van 29miljard dollar de rijkste Frans-
man, staat sinds eind 2011 ingeschreven als
inwonervandegemeente.Vorig jaardiende
hij ook een aanvraag inomBelg teworden.

In het zog van Bernard Arnault gaat de
Franse uittocht gestaag door. De emigratie
van rijke Fransenwas de jongste jarenwat
stilgevallen. Dat veranderde vorig jaarmet
de overwinning van de socialist François
Hollandebijdepresidentsverkiezingen.Tij-
denszijncampagnehadhijbeloofdderijk-
ste Fransen stevig aan te pakken. Hij wilde
eensupertaksvan75procent invoerenopin-
komens boven 1 miljoen euro. Daarnaast
ontvouwdehij plannen omde vermogens-
belasting(ISF)nogopte trekkenenhet top-
segment van de inkomensbelasting te ver-
hogen tot 45 procent.
‘Hollandes uitsprakenhebbennog voor

de verkiezingen een nieuwe uitstroom in
ganggezet’, zegtManoëlDekeyser, eenBrus-
selse advocaat gespecialiseerd in het bege-
leiden van Franse belastingvluchtelingen.
HoeveelFranse fiscalevluchtelingeninBrus-
sel wonen, valt alleen te schatten. De cijfers
variëren tussen2.000en5.000.VolgensDe-

keyser vestigden zich het afgelopen ander-
half jaaralleenal 1.000fiscalevluchtelingen
inUkkel, en nog eens 1.000 in Elsene.

Golfen en fitnessen
BehalveUkkel is ook buurgemeente Elsene
erg populair bij Fransen. Die concentreren
zich indedurewijkenObservatoire,Molière
en Brugmann, vanuit Ukkel een stuk noor-
delijker langsdeChausséedeWaterloo.Die
laan loopt parallelmet het Terkamerenbos
en vormtde verbindingmet de Louisalaan.
EenbekendeverzamelplekvoorFransen

inElsene isdePlaceBrugmann. Ikdrinkeen
koffie in het onder Fransen populaire res-
taurant Plasch.Het is dinsdagnamiddagen
er zijn amper klanten. Naar verluidt is de
Plasch in het weekend de place to be voor
Fransebourgeoisenartistieke intellectuelen
uit de buurt. Net als de Candide, een boe-
kenwinkel slash koffiebar. De kerk aan de
overkant van het plein wordt op zondag
drukbezocht door Fransemisgangers.
Eenvanderegelmatigebezoekersvande

PlaceBrugmannisClaude.Zijn familienaam
wil hij liever niet in de krant. ‘In Frankrijk
zijnmensen als ik uitgeroepen tot volksvij-
andnummeréén.Zeker sindsdekrantLibé-
ration vorig jaar een foto van Bernard Ar-
nault ophaar cover zettemetdaaronderde
titel ‘Casse-toi, richcon’ (bolhetdanaf, rijke
smeerlap). Pour vivre heureux, vivons ca-
chés. Dat ismeer dan ooit hetmotto onder
de rijke Fransen in Brussel.’
Claude woont in Ukkel en heeft er een

druksociaal leven. ‘Ikgolf, ga fitnessen inde
David Lloyd enga vaakop restaurant,maar
af en toe spreek ikhiermet vriendenaf.’ Hij
woont sinds2007 inBelgië.Omfiscale rede-
nen. ‘Ik verkochtmijn zaak, een diensten-
bedrijfmet eenomzet van 70miljoen euro,
enhadabsoluutgeenzinomzwaarbelast te
wordenopdemeerwaardedie ikbij de ver-
koop realiseerde. Dat geld gebruikte ik lie-
ver omopnieuw te investeren.Daaromheb
ikme in Brussel gevestigd.’
Clauderedde in2011een logistiekbedrijf

in de Brusselse haven vanhet faillissement.
Onlangsvolgdedeaankoopvaneentweede
bedrijf in Neufchateau inWallonië. ‘Beide
vestigingendraaien intussensamen18mil-
joen euro omzet. Hij heeft tachtigmensen
indienst enverwachtdit jaar tienextraper-
soneelsleden aan tewerven.
Of hij BernardArnault al gezien heeft in

Brussel?Claudegrijnst. ‘Nee,dat is eenheel
andere categorie. Mijn vriendengroep in
Brussel bestaat uitmensenmetmaximaal
enkele tientallenmiljoenenopdebank.Ar-
nault behoort tot een kleine groep van su-
perrijken die zich in erg afgesloten, inter-
nationale netwerken bewegen. Arnault en
de andere Franse superrijkenmengen zich
nooit onder de andere Fransen in Brussel.’
Symbool voor die groep staat de Square

du Bois, in de volksmondbeter bekend als
L’impasse des milliardaires. In die ‘gated
community’ ineendoodlopendestraataan
heteindevandeLouisalaanbevindtzichhet
duurste vastgoed van het land. Een op de
vier inwoners is van Franse origine. Onder
meerAmauryTaittinger, familielid vanHu-
gues,woonter,naast steenrijkeFranse ster-
ren en renteniers.

Ondernemers
BrusselwordteenvoorstadvanParijs.Dat is
nietalleenaandekomstvanenkeleduizen-
den vermogende Fransen naarUkkel of El-
sene te danken. Ook in andere delen van
Brussel vestigen zich steedsmeer Fransen.
NaUkkelenElsene isSint-GillisdeBrusselse
gemeentemet demeeste Fransen op haar
grondgebied. InSint-Gilliswoonden insep-
tember20113.900Fransen,eenjaar laterwa-
rendat er al 4500.
De Fransen zijn met 53.578 de grootste

groepbuitenlanders inhetBrusselsGewest,
bleekvorigeweekuit cijfersvanhetBrussels
Agentschap voor deOnderneming (BAO).
Dat hoge cijfer valt te verklaren door de rol
vanBrusselalsEuropesehoofdstad.Duizen-
den Fransen zijn als lobbyist of ambtenaar
actief bij de EuropeseUnie. Daarnaastwer-
ken minstens evenveel Fransen als expat

Het is eenmisvatting
dat Franse fiscale
vluchtelingennaar
Belgiëkomenom
hunmiljoenenveilig
te stellenenophun
lauweren tekomen
rusten.
Alain Lefebvre,

uitgever

Brussel,
voorstadvan
Parijs

Officieelwonener50.000Fransen inBrussel.
Rijke fiscale vluchtelingenstrijken
massaalneer indedurewijkenvanUkkel

enElsene.Maarookmindergefortuneerde
FransenontdekkenBrussel als

eenkleinewereldstadwaarhetgoed
levenenzakendoen is.Verslagvanuit

deFransemicrokosmos inBrussel.
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voor de hoofdkwartieren van Franse en in-
ternationale bedrijven in de hoofdstad.
Maar de groepondernemers groeit. ‘Het

is eenmisvattingdat Franse fiscale vluchte-
lingen naar België komen omhunmiljoe-
nen veilig te stellen en op hun lauweren te
komen rusten. In realiteit zijn het heel vaak
dertigers enveertigersdie eenpaarmiljoen
verdiend hebben aan de verkoop van hun
eerstebedrijf.Metdatgeldbeginnenzedan
éénofmeerdereondernemingen inBelgië’,
zegt Alain Lefebvre. De Franse uitgever ver-
kochteenpaar jaargeledenzijnmediatitels
aan het Belgische Roularta. ‘Door de ver-
koophadik inFrankrijk75procentbelastin-
genmoetenbetalenopmijnvermogen.Dat
was reden genoeg om mijn land te ont-
vluchten.’Methetbelastingvoordeel startte
hij inBrussel Juliette&Victor, eenmagazine
dat zich richt op Fransen in België.
Onder die toplaag bevindt zich ook een

toenemendegroepstarters.Diezijnactief in
demeestuiteenlopendesectoren,vandeho-
reca over consultancy tot IT. Die Franse on-

dernemers in Brussel verenigen zich innet-
werken. De grootste is de businessclub
French-Connect. Die telt ruim 1.500 leden,
vanwie een grotemeerderheid Fransen. Ze
ontmoeten elkaar elke eerste donderdag
van demaand tijdens eenApéro Entrepre-
neur. Daar worden druk contacten gelegd
met Belgische collega’s en tips uitgewisseld
over mogelijke investeerders. Afgelopen
donderdag vonddemaandelijksemeeting
plaats in hotel Aspria, aande Louisalaan.
Ik raak aan de praatmet Philippe Afen-

dulis, een32-jarigeondernemeruitdebuurt
van Parijs. Hij blijkt eigenaar vanWikiTree,
een jong bedrijfje dat zich specialiseert in
consultancydiensten aande financiële sec-
tor. Afendulis richtte zijn bedrijf twee jaar
geleden op, samenmet twee oud-collega’s.
Vandaag draaien ze een omzet van 1,3mil-
joen euro en zijn ondermeer BNP Paribas,
Ethias en AXA klant. Waarom koos hij er-
voor zijn bedrijf in Brussel te vestigen? ‘Ik
konooknaardeCity inLonden,maaruitein-
delijk was het voor mij belangrijker om

dicht bij de EuropeseUnie te zitten. Inmijn
branchezijnerheel strengeEuropese regels
die snel kunnen veranderen. Daarom is het
nuttig omdicht bij de bron te zitten.’
Afenduliswilde ingeengeval eenbedrijf

in Parijs beginnen. ‘In Frankrijk zijn de
zakenelite,deambtenarij endepolitiekheel
ergmet elkaar verweven. De spil in dat net-

werkzijndeelitescholen, zoalsdeEcoleNa-
tionale d’Administration (ENA) of de Ecole
Polytechnique.Nietwat jedoet isbelangrijk,
wel wie je kent. Dat heeft een verlammend
effect op de economie. In België zijn de pu-
blieke en privésector veel beter van elkaar
gescheiden.Daarnaast ishet inFrankrijkbij-
na taboe om te zeggen dat je ondernemer
bent. Ondernemersworden er bekeken als
het vuil vandestraat, als criminelenwegge-
zet.’

Respect voor succes
VolgensManoël Dekeyser is Afendulis lang
niet de enige die er zo over denkt. ‘Jonge
Franse ondernemers willenweg uit Frank-
rijk, naar het VerenigdKoninkrijk, de VS en
inminderemateookBrussel. Ja, de loonlas-
tenzijnhierevenhoogals inFrankrijkenhet
ondernemingsklimaat is amper beter. Als
hetopdecreatie vannieuwebedrijvenaan-
komt, behoort ons landzelfs totde zwakste
leerlingen van de Europese klas. Maar an-
dersdan inFrankrijkvoelen jongeonderne-
mers zich hier veelmindermet de nek aan-
gekeken. Ze vindendat er in Belgiëwel nog
respect is voor hun succes.’
Frankrijkworsteltmeteen imagovanzie-

keman.HetBritsebladTheEconomist schil-
derde het land eind vorig jaar op zijn cover
af als een tikkende tijdbom in het hart van
Europa. Een landwaarin dewerkloosheid,
de loonlastenendeschuldenstijgen, terwijl
de concurrentiekracht daalt. Terwijl Belgi-
sche ondernemers haast wekelijks klagen
overhuneigendalendeconcurrentiekracht,
komenhun Franse collega’s naar Brussel.
Onder Fransen verliest Brussel in snel-

tempozijn imagovaningeslapenprovincie-
stad. ‘Doorzijncentrale liggingenzijn func-
tie als Europese hoofdstad is Brussel uitge-
groeid tot een kleine wereldstad. Groot
genoegomverbondentezijnmethet inter-
nationale zakenleven en klein genoeg om
aangenaam te kunnen leven’, klinkt het bij
een topmedewerker van een Franse bank.
AanheteindevandeChausséedeWater-

loo, in hartje Sint-Gillis, ligt hetMaison du
Peuple. Ikheberdinsdagavondafgesproken
metVictoriadeVigneral.De jongeFrançaise
verhuisde zeven jaar geledenvoorhaar stu-
dies vanuit Bretagne naar Brussel. Vandaag
is ze gemeenteraadslid in Sint-Gillis, en een
vande acht Fransendie bij de verkiezingen
in oktober vorig jaar in een Brusselse ge-
meente verkozen raakte. ‘Toen ik vertrok,
verklaardenmijnvriendenmegek. Intussen
heb ik er al verschillende aan een apparte-
ment en een job in Brussel geholpen.’

53.578
De Fransen zijn met 53.578

de grootste groep buitenlanders

in het Brussels Gewest.

5.000
In Brussel wonen naar schatting

2.000 tot 5.000 fiscale vluchte-

lingen.

20%
In Elsene is 20,67 procent van

de bevolking Frans of van Franse

origine. In Ukkel is dat 18,37 pro-

cent, in Sint-Gillis 14,34 procent.

1.000
In Ukkel vestigden zich het

voorbije anderhalf jaar 1.000

fiscale vluchtelingen. Nog eens

1.000 vestigden zich in Elsene.

Andersdan in
Frankrijkvoelen
jongeondernemers
zichhiermindermet
denekaangekeken.
Philippe Afendeulis,

eigenaar vanWikiTree
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De David Lloyd, een van de exclusiefste sportclubs van het land, staat bekend als een populaire ontmoetingsplek voor rijke Fransen in Ukkel. © SASKIA VANDERSTICHELE


