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H I. PROLOOG 

Een sombere herfstavond, de regen gutst onophoudelijk tegen de ramen van mijn te zwaar 

belaste bedrijfswagen. De boordcomputer waarschuwt voor traag rijdend verkeer op de 

ringweg. Ik zie echter weinig traag rijdend verkeer, de boel staat gewoon compleet stil. Op 

het nieuws wordt de zoveelste vakbondsstaking aangekondigd. Alleen maar gezeur op de 

nieuwszender, georakeld door betweterige journalisten die er vast van overtuigd zijn dat ze 

het grote gelijk aan hun kant hebben. 

Koortsachtig zoek ik een streepje muziek om mij op te beuren, liefst een oude song die me 

nostalgisch doet terugdenken aan tijden toen het leven nog ongecompliceerd was. Na lang 

aanschuiven bereik ik de afrit die me naar het centrum van de stad brengt. Opnieuw files en 

aanschuiven. Als ik even een kans zie om wat door te rijden, duikt een reeks onheilspellende 

flitspalen op, mooi afgewisseld door verkeerscamera’s waarmee nu ook 

nummerplaatherkenning mogelijk is.  Angstig duw ik mijn rempedaal in. 

Uiteindelijk bereik ik mijn eindbestemming, parkeer mijn wagen en stap nog een stukje door 

de koude herfstavond naar huis. Ondertussen zoekt de verontreinigde lucht vol fijn stof zich 

gulzig een weg naar mijn longen. De straten zijn compleet verlaten. Het is 20u en iedereen 

zit angstvallig binnen met de rolluiken naar beneden en de overgordijnen dicht getrokken. 

De verwarming moet de kilte verdrijven. De stad is koud en uitgestorven, de nacht lonkt, 

morgen een nieuwe sombere dag. 

In St. Julian’s (Malta) zit John Black op datzelfde ogenblik lekker te aperitieven op terras en 

te nippen aan zijn Spritz. Binnen een uurtje gaat hij met enkele vrienden gezellig tafelen. Het 

is nog prettig warm voor eind oktober. De Middellandse Zee kabbelt speels in het kleine 

haventje en de kleurrijk geverfde houten vissersbootjes deinen gedwee zachtjes op en neer.  

John’s neusgaten worden geprikkeld door moeilijk thuis te brengen kruiden en de geur van 

gegrilde vis van het Italiaans restaurant een beetje verder. De straten zijn op dit uur nog 

goed gevuld met locals en toeristen die een plaatsje zoeken om lekker te gaan eten. Wat is 

het hier heerlijk toeven. 

De volgende dag moet ik vroeg opstaan want ik moet om 9u al bij mijn klant zijn voor een 

moeilijke belastingcontrole van zijn boekhouding. Ik besluit om al omstreeks 7u te 

vertrekken want de vakbonden organiseren gedurende de hele dag acties. Eens op weg 

word ik geconfronteerd met waanzinnige taferelen: wegblokkades, een iets te gretige 

werkwillige die een uppercut te verwerken krijgt van een dolgedraaid vakbondslid, 

brandende palletten en de stinkende, gitzwarte rook van smeulende autobanden.  

Na een helse tocht en de gebruikelijke verkeersellende geraak ik mijn wagen kwijt in een 

veel te dure parking. De controleur kijkt me bij het binnenkomen aan met doordringende 

ogen, wat me niet veel goeds doet vermoeden. “Haha, u bent er eindelijk! Kom snel binnen, 



dan kunnen we eraan beginnen want we hebben veel werk voor de boeg…” Ik heb vluchtig 

oogcontact met mijn klant en zijn gezicht spreekt boekdelen.  

De controleur blijkt een ‘die hard’ te zijn en mijn klant krijgt de volle laag. Gelukkig ben ik er 

bij om hem in te tomen en het woord te voeren. Er volgt een eindeloze discussie over 

waarom er een tweede smartphone in de zaak is, waarom er een tablet in de zaak is, 

waarom ‘meneer’ zo nodig naar die conferentie in Londen moest, waarom ‘meneer’ met die 

ene klant een hapje moest gaan eten in dat toch wel te dure restaurant, of de krant al dan 

niet een beroepskost is, waarom die Nespresso-machine op de zaak staat, etc. 

Het is duidelijk dat de belastingcontroleur niet zomaar een akkoord wil sluiten. Integendeel, 

hij wil eerst nog eens alles op een rijtje zetten want hij heeft nog een hoop bijkomende 

vragen en gaat terug contact opnemen. Het lijkt wel een verhoor. Buiten twee tassen lauwe, 

slappe koffie heb ik nog niets gegeten of gedronken. Om twee uur ‘s middags haast ik me 

naar mijn wagen om door de files, vakbondsacties en de regen heen nog snel op kantoor te 

geraken. 

Op datzelfde ogenblik arriveert Ismail Brown met zijn Lexus aan zijn restaurant Freedomview 

in Dubai. De security knikt minzaam en opent de deur voor Ismail, die over een kraaknette 

marmeren vloer zijn weg naar de lift zoekt. Het is 11u ’s morgens en het personeel is ijverig 

de lunch aan het voorbereiden. Ismail kijkt goedkeurend rond en geniet nog even van het 

prachtige panoramische uitzicht op Dubai met bijbehorende torenkranen.  

De eerste chef gaat Ismail voor naar de kluis en overhandigt hem de inkomsten van 

gisterenavond. Samen tellen ze de cash en kijken ze de tickets na van de betalingen met 

kaart. Ismail knikt goedkeurend en neemt de cash over van zijn eerste chef. Vervolgens gaat 

Ismail naar de keuken, keuvelt wat met zijn personeel en deelt de cash uit. De Franse, 

Italiaanse en Filipijnse koks bedanken Ismail. Vervolgens wordt het Poolse en Bulgaarse 

bedieningspersoneel betaald, en weg is Ismail met de resterende cash en de uittreksels van 

de kaartbetalingen.  

Ismail z’n boekhouding zit erop. Hij zal op zijn inkomsten van gisteren geen belastingen 

betalen, noch sociale bijdragen, noch een belastingcontrole krijgen, noch BTW betalen. Hij 

kan het geld gewoon uitgeven. Handig toch! 

Diezelfde week krijg ik een klant over de vloer die al vier jaar een vermoeiende en peperdure 

juridische strijd uitvecht met het lokale buurtcomité. Deze ondernemer leidt al 25 jaar een 

klein bedrijfje dat gespecialiseerd is in medische apparatuur. Deze self made man stelt maar 

liefst 30 mensen te werk en plant een uitbreiding. Naast zijn bedrijf kwam namelijk een lapje 

grond vrij waar hij een bijkomende hal wil neerpoten om aan een extra 15 mensen werk te 

bieden. Er zou gebouwd worden volgens de meest vooruitstrevende technieken inzake 

isolatie, brandveiligheid, milieuvriendelijke materialen en verwerking van afvalwater. 

Een minuscuul buurtcomité bestaande uit een gepensioneerde leraar, een ambtenaar met 

onduidelijke functie en twee jongeren van een groene politieke partij voert nu al vier jaar 

een juridische strijd op leven en dood. Waarom precies? Dit is hoogst onduidelijk. Mijn cliënt 

denkt dat deze zaak voor de leden van het buurtcomité een welgekomen hobby is… De cliënt 



is moegestreden en komt toch eens informeren of een bijkomende tak in het buitenland 

oprichten geen optie is. 

Drie maanden later zit diezelfde cliënt aan tafel met de burgemeester en enkele 

vooraanstaanden van Katunitsa, een klein uitgestorven dorpje een beetje buiten Plovdiv, 

Bulgarije. Het ‘leeggelopen’ platteland van Bulgarije schreeuwt om werk. De burgemeester 

duidt op een vale kaart van de stad tal van vrije zones aan die mijn cliënt voor een periode 

van 99 jaar voor een symbolische ‘leva’ te zijner beschikking krijgt. 

In gebroken Engels en met een blik van ingehouden euforie blijft de burgemeester maar 

vragen hoeveel jobs mijn cliënt denkt te creëren en of er daar later nog jobs kunnen 

bijkomen. Een andere ambtenaar van ruimtelijke ordening uit Plovdiv benadrukt nog eens 

dat we hem steeds mogen bellen als er problemen zouden opduiken rond de nodige 

vergunningen, en dit op elk uur van de dag. Hij zegt letterlijk: “Elk probleem en elke 

hindernis zullen wij voor u oplossen. We hebben hier gewoon werk nodig!”  

Ook maakt de burgemeester zich hard dat er op kosten van de gemeente (met een of 

andere Europese subsidie) een gloednieuwe weg zal aangelegd worden om de toekomstige 

bedrijfssite te ontsluiten. Later op die dag, na de nodige berekeningen en simulaties, neemt 

mijn cliënt zijn besluit. De loonkosten die 90% minder zijn gaven de doorslag. De nieuwe 

afdeling zal gebouwd worden in Bulgarije. Hier bestaat geen twijfel meer over. 

 

 

  



H II. INLEIDING 

Het internationale belastinglandschap is de laatste jaren dramatisch veranderd. Niet alleen 

de bedrijven en individuen zijn internationaler en geglobaliseerder gaan denken maar ook de 

belastingadministraties. Of we dit nu leuk vinden of niet, het is een feit. Onnodig om te 

zeggen dat de verder schrijdende informatisering de samenwerking tussen de verschillende 

nationale administraties een pak gemakkelijker maakt. 

Veel politici en belastingambtenaren lopen de laatste jaren in een constante trance en lijken 

zelfs last te hebben van een onophoudelijke natte droom. Op het terrein blijkt de 

samenwerking tussen de landen onderling stukken trager en moeilijker te verlopen dan men 

graag zou hebben. Toch kunnen ‘die hards’ moeilijk anders dan te erkennen dat voor het 

eerst in de geschiedenis er toch wel echt sprake kan zijn van een snel om zich heen 

grijpende internationale samenwerking.  

Dit wordt natuurlijk ingegeven door de niet-aflatende vraatzucht van de nationale (vooral 

Westerse) overheden die te onzeker zijn om de tering naar de nering te zetten, die te 

onzeker zijn om moedige beslissingen te nemen. In een soort uitzichtloze doodstrijd 

proberen ze kost wat kost hun doodgeknuffeld en gepamperd kiesvee nog zo lang mogelijk 

weg te houden van de wenkende ravijn. Maar vroeg of laat verdwijnen we met z’n allen in 

het gapende zwarte gat en dit door het kortzichtige beleid van deze spilzieke overheden. 

De aanleiding voor het schrijven van dit boek is dat ik er heilig van overtuigd ben dat er 

maar één manier is om aan de collectieve, verschroeiende belastingwaanzin te ontsnappen: 

uw koffers pakken en wegwezen! Vergeet de diepgewortelde kerktorenmentaliteit, het is 

gewoon nodig uit puur zelfbehoud!  

Dus verhuizen met uw hele hebben en houden. Er is geen plaats meer voor halve 

oplossingen. Neen, gewoon maken dat je wegkomt is de boodschap. Waarom gaan we weg? 

Fiscaliteit is hier een belangrijke drijfveer naast bijvoorbeeld criminaliteit, terrorisme, 

loonlasten, regelgeving en bureaucratie, veiligheid, vervuiling, niveau van het onderwijs, 

verkeersellende, klimaat, successie en ga zo maar door. 

De vraag is dan naar waar u moet ‘verkassen’ als u dat wenst... Waar kan je naartoe en 

welke bestemmingen komen overeen met jouw doelstellingen? We zullen aandacht besteden 

aan zowel uw persoonlijke situatie en verlangens als uw eventuele professionele situatie. 

Zo komen in dit boek de volgende onderwerpen aan bod:  

● fiscale emigratie voor locatie-onafhankelijke professionals,  

● fiscale emigratie voor renteniers, 

● fiscale emigratie voor mensen die hun nalatenschap willen regelen op hun eigen 

manier, en 

● fiscale emigratie om een tweede paspoort te verwerven. 



Op het eerste zicht lijkt het gemakkelijk: weg is weg. Maar zo denkt de 

belastingadministratie er niet over. We zullen het in dit boek hebben over wanneer je echt 

weg bent voor de fiscus. En wat er gebeurt als je maar met één been in het buitenland 

staat. 

De tijden zijn namelijk veranderd en het bankgeheim is quasi verleden tijd. Voorbij zijn de 

tijden dat je een parallel inkomstencircuit (appeltje voor de dorst) kon aanleggen buiten 

jouw land van verblijf met behulp van een postbusvennootschap in een belastingparadijs en 

een bijhorende bankrekening in een land met bankgeheim. Voorbij zijn de tijden dat je 

massaal veel bedrijfswinst kon verschuiven naar één van jouw andere, minder belaste 

vennootschappen in het buitenland zonder er verantwoording te moeten voor afleggen 

(doordachte, marktconforme verrekenprijzen zijn de standaard). 

Dit boek is opgebouwd rond één heel belangrijk feit: verhuizen is de enige manier om 

kostelijke en tijdrovende discussies te vermijden en om in de toekomst nog te genieten van 

acceptabele belastingtarieven! DE tip van dit boek is simpel: echt verhuizen is de sleutel naar 

financiële en persoonlijke vrijheid. 

In het geheim geld parkeren in het buitenland met behulp van een inventieve juridische 

constructie komt in de nabije toekomst ontegensprekelijk aan het licht in jouw land van 

verblijf… Dit is het gevolg van de wereld die financieel transparant aan het worden is dankzij 

de automatische uitwisseling van fiscale gegevens die op komst is. 

Met vriendelijke groeten, 

Iven De Hoon 

 

 

 

 

  



H III. FINANCIËLE EN FISCALE TRANSPARANTIE 

De strijd om ‘financiële privacy’ is een langgerekte doodstrijd. 

De voorbije jaren sloten heel wat landen een akkoord met de Verenigde Staten om financiële 

gegevens zoals inkomsten van spaargelden van Amerikanen bij de banken op hun 

grondgebied automatisch te melden aan de Amerikaanse fiscus.  

Die akkoorden zetten de OESO en de G20 ertoe aan om de aanpak van de Verenigde Staten 

(via hun Foreign Account Tax Compliance Act) uit te breiden door een systeem van 

automatische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten op poten te zetten. 

Big Brother bestaat! De wereld is financieel transparant! 

Na 20 jaar gemorrel in de marge volgde op 28 en 29 oktober 2014 de grote doorbraak.  

De lidstaten van de OESO, van de G20 en quasi alle grote financiële centra ondertekenden 

een overeenkomst die de automatische uitwisseling van fiscale gegevens zal activeren. Deze 

automatische uitwisseling van fiscale gegevens kan beschouwd worden als de nieuwe 

standaard welke zal zorgen voor volledige wereldwijde transparantie.  

De eerste automatische uitwisseling van fiscale gegevens staat gepland voor september 

2017. Dat is althans de bedoeling maar het lijkt menens… We moeten ook niet naïef zijn… 

Zoals hierna zal blijken is de basis van de nieuwe standaard (automatische uitwisseling van 

fiscale gegevens) echter niet nieuw. De schaal en het toepassingsgebied van de nieuwe 

standaard zijn daarentegen wel vernieuwend en dit heeft verstrekkende gevolgen op het 

gebied van belastingplanning. 

Voorlopers van de nieuwe standaard 

1. De Europese Spaarrichtlijn 

De Europese Spaarrichtlijn, ingevoerd in 2005, voorzag in de automatische 

gegevensuitwisseling tussen de lidstaten van de Europese Unie (en sommige afhankelijke of 

geassocieerde gebieden van de lidstaten van de Europese Unie) met betrekking tot 

inkomsten uit intresten.  

Met andere woorden, de Europese Spaarrichtlijn heeft tot doel de spaarinkomsten die in een 

lidstaat van de Europese Unie worden verworven door een natuurlijke persoon met fiscale 

woonplaats in een andere lidstaat van de Europese Unie (of in een van de afhankelijke of 



geassocieerde gebieden van de lidstaten van de Europese Unie) werkelijk te belasten in 

overeenstemming met de wetgeving van de woonstaat van die natuurlijke persoon. 

Al snel bleken er een aantal zwaktes in deze Europese Spaarrichtlijn te zitten waardoor 

inwoners van de Europese Unie tussen de mazen van het net konden glippen: 

● Het begrip ‘intrest’ was te nauw gedefinieerd waardoor men financiële producten kon 

gebruiken die geen zuivere intrest genereren om zo rapportering te ontwijken, 

 

● Het begrip ‘betalingsagent’ was te nauw gedefinieerd waardoor financiële instellingen 

de betalingen konden omleiden tot buiten het territorium van de Europese 

Spaarrichtlijn om zo rapportering te ontwijken, 

 

● Het begrip ‘uiteindelijke begunstigde’ was gedefinieerd als een natuurlijke persoon 

die rechtstreeks intrest int van een betalingsagent. Dit betekent dat de Europese 

Spaarrichtlijn volledig legaal te omzeilen viel wanneer diezelfde natuurlijke persoon 

met een tussenschakel werkte om intresten te innen. International business 

companies, foundations, trusts en partnerships konden bijvoorbeeld gebruikt worden 

om rapportering te ontwijken. 

 

Niet zonder slag of stoot en na ernstige tegenkanting van het Groothertogdom Luxemburg 

en Oostenrijk werd er op 24 maart 2014 een uitgebreide Europese Spaarrichtlijn 

ondertekend. De achterpoortjes hierboven vermeld werden via deze uitgebreide Europese 

Spaarrichtlijn grotendeels gesloten.  

Het concept ‘intrest’ werd verruimd, het begrip ‘betalingsagent’ werd ruimer en het begrip 

‘uiteindelijke begunstigde’ werd uitgebreid naar begunstigden van traditionele offshore 

entiteiten zoals international business companies, foundations, trusts en partnerships. 

De uitgebreide Europese Spaarrichtlijn moest uiterlijk tegen 1 januari 2016 door de lidstaten 

van de Europese Unie in de nationale wetgeving geïmplementeerd zijn.  

Oostenrijk en het Groothertogdom Luxemburg starten met de automatische 

gegevensuitwisseling met betrekking tot intresten verworven in kalenderjaar 2016 op 1 

januari 2017, een jaartje later dus.  

Desalniettemin kan deze uitgebreide Europese Spaarrichtlijn nog steeds omzeild worden, net 

omdat de Europese Unie te weinig slagkracht heeft op het internationale toneel. Het komt 

erop neer dat men alle jurisdicties die onder het toepassingsgebied van de Europese 

Spaarrichtlijn vallen links laat liggen voor: (1) de keuze van het jurisdictie van oprichting van 

de entiteit (tussenschakel zoals international business company), (2) de keuze van het 

jurisdictie van de bankrekening en andere financiële producten, en (3) de keuze van het 

jurisdictie van de plaats van het werkelijke management van de entiteit. 

2. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

Recent werd de automatische gegevensuitwisseling ook het standaard 

rapporteringmechanisme onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).  



FATCA is wetgeving van de Verenigde Staten die aan buitenlandse financiële instellingen 

oplegt om de belastingdienst van de Verenigde Staten (IRS) te informeren betreffende 

bankrekeninggegevens (kapitalen en inkomsten) die aangehouden worden door 

belastingplichtigen die banden hebben met de Verenigde Staten.  

Bij niet-naleving van de rapporteringverplichtingen wordt de financiële instelling in kwestie 

onderworpen aan een bronheffing van 30% in de Verenigde Staten op alle uitgaande 

grensoverschrijdende betalingen met oorsprong in de Verenigde Staten.  

Zoals reeds eerder vermeld deed deze FATCA wetgeving andere landen inzien dat ook zij 

baat zouden hebben bij een transparante en automatische gegevensuitwisseling met 

betrekking tot hun belastingplichtigen.  

Een eerste reactie/imitatie kwam uit het Verenigd Koninkrijk: het Verenigd Koninkrijk sloot 

namelijk akkoorden af met haar overzeese gebieden (Anguilla, Bermuda, de Britse 

Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Gibraltar, Montserrat en de Turks- en 

Caicoseilanden) en met haar Kroonbezit (Guernsey, Jersey en het eiland Man). Hierdoor 

zullen financiële instellingen in deze Britse overzeese gebieden en in het Britse Kroonbezit 

automatisch financiële gegevens van belastingbetalers van het Verenigd Koninkrijk bezorgen 

aan de fiscus van het Verenigd Koninkrijk. Men verwijst naar deze akkoorden door de term 

UK FATCA te gebruiken, omdat ze geïnspireerd zijn door de FATCA wetgeving van de 

Verenigde Staten.  

De FATCA wetgeving vormde ook een grote bron van inspiratie voor de OESO en de G20 en 

vormt eigenlijk de basis van de nieuwe standaard van automatische uitwisseling van fiscale 

gegevens. 

De nieuwe standaard: automatische uitwisseling van fiscale gegevens 

Automatische fiscale gegevensuitwisseling betekent wereldwijde fiscale transparantie. 

Financiële instellingen zullen dus informatie over verschillende soorten inkomsten en 

beleggingen bezorgen aan de betrokken overheden, zonder dat deze overheden daar 

opdracht moeten voor geven.  

Landen zullen dus de verschillende soorten inkomsten die in hun land verdiend worden 

registreren (dividenden, intresten, royalties, salarissen, pensioenen, etc.). Vervolgens kan 

elke overheid deze gegevens dan automatisch in bulk gaan doorspelen aan de andere 

overheden in kwestie. Deze informatie zal jaarlijks in bulk uitgewisseld worden en dit zal 

gebeuren door gebruik te maken van beveiligde IT netwerken. 

 

Voordelen 

1. De fiscus van het land waar een individu rijksinwoner is kan controleren of het 

individu in kwestie wel op een correcte manier zijn inkomsten heeft aangegeven. 



2. De fiscale administraties van de landen zijn in staat om het wereldwijd vermogen van 

elk van hun rijksinwoners vast te stellen en in kaart te brengen.  

 

Nadelen 

1. De uitwisseling van gegevens geschiedt via elektronische weg en dus is er een reëel 

gevaar voor datadiefstal (zowel tijdens de datatransfer als op de lokale netwerken 

zelf). 

 

2. Financiële privacy verdwijnt. Een overheid krijgt volledig zicht op de vermogens van 

haar rijksinwoners. Dit zet de deur open naar vermogenstaksen en ‘doorkijktaksen’ 

allerhande. Het gevaar is reëel dat de effectieve belastingdruk in bepaalde landen 

verder de hoogte wordt ingeduwd. De potentiële toegang tot grote hoeveelheden 

kapitaal zal menig politicus doen watertanden – het is namelijk veel gemakkelijker om 

niet te snoeien in de uitgaven en om gewoon de inkomsten uit belastingen te 

verhogen. De dictatuur wordt geïnstalleerd… 

De nieuwe standaard versus TIEAs 

In een internationale context is de automatische uitwisseling van fiscale gegevens de nieuwe 

standaard in vergelijking met de huidige Tax Information Exchange Agreements (TIEAs). 

TIEAs zijn bilaterale verdragen waarin jurisdicties afspraken maken om samen te werken in 

fiscale zaken door informatie met elkaar uit te wisselen. Onder het huidige systeem van 

TIEAs, dat binnenkort dus wordt vervangen door de nieuwe standaard, zorgen overheden 

ervoor dat financiële informatie ter beschikking wordt gesteld maar enkel en alleen op 

aanvraag.  

TIEAs geven een overheid dus de kans om de nationale belastingwetgeving toe te passen en 

dit door informatie uit te wisselen. Deze uitwisseling van informatie geschiedt altijd op 

aanvraag en bovendien moet deze aanvraag relevant zijn voor een bepaalde zaak en moet 

deze aanvraag betrekking hebben op een item dat gedekt wordt door dit bilateraal verdrag.  

Het volume van informatie dat doorgespeeld wordt onder de ‘ouderwetse’ TIEAs is echter 

beperkt. Uitwisseling onder een TIEA vereist namelijk in vele gevallen een volledige 

identificatie van de belastingbetaler in kwestie of zelfs een belastingbetaler waartegen een 

officieel belastingonderzoek werd ingesteld.  

De nieuwe standaard maakt komaf met deze beperkingen van TIEAs en zorgt ervoor dat 

overheden automatisch informatie toegespeeld krijgen en dus niet meer moeten vragen 

naar informatie. De nieuwe standaard zal dus zorgen voor meer financiële transparantie en is 

een belangrijke stap op wereldniveau op vlak van gegevensuitwisseling in de strijd tegen 

fiscale fraude. 



De doos van Pandora 

De nieuwe standaard van automatische uitwisseling van fiscale gegevens wordt naar voor 

geschoven als de ultieme oplossing tegen fiscale fraude. Het is echter belangrijk om deze 

nieuwe standaard even in perspectief te plaatsen. 

Dit perspectief kunnen we krijgen door naast de nieuwe standaard ook te kijken naar de 

evolutie in de aparte lidstaten. We kunnen dit het best doen aan de hand van een voorbeeld 

dus laten we België als voorbeeldcase nemen (in vele andere Westerse landen is hetzelfde 

proces aan de gang). 

In België, ooit een land met bankgeheim en financiële privacy, hebben de belastingplichtigen 

gedurende de laatste decennia een hele lijst maatregelen tegen fiscale fraude te verwerken 

gekregen: 

● Sinds 1996: aangifteverplichting van bankrekeningen die men in het buitenland 

aanhoudt. 

● Sinds 2011: opheffing van het intern Belgisch fiscaal bankgeheim. 

● Oprichting van een centraal contactpunt bij de Nationale Bank van België waar de 

financiële instellingen de identiteit van de klanten en rekening- en contractnummers 

moeten melden. 

● Sinds 2013: aangifteverplichting van buitenlandse levensverzekeringen. 

● Aangifteverplichting voor Belgische vennootschappen van zodra zij jaarlijks voor meer 

dan 100 000 euro betalingen doen aan leveranciers gevestigd in bepaalde 

belastingparadijzen. 

● Sinds 2014: aangifteverplichting en identificatieverplichting van de oprichters en 

begunstigden van international business companies, trusts, foundations en andere 

private vermogensstructuren, Met andere woorden: belastingplichtigen in België die 

een deel van hun vermogen hebben ondergebracht in een buitenlandse juridische 

constructie (en de begunstigden van zo’n constructie) moeten het bestaan ervan 

melden op hun belastingaangifte. 

● Sinds 2015: invoering van de Kaaimantaks, een ‘doorkijkbelasting’. België opteert, net 

zoals diverse andere (Europese) landen, voor fiscale transparantie en CFC-wetgeving 

(Controlled Foreign Corporations). De bedoeling hiervan is om te vermijden dat er 

belastingvrije doelvermogens ontstaan in het buitenland en dat er dus ook een verlies 

van belastbare materie ontstaat. De creatie van een buitenlandse constructie wordt 

niet wettelijk onmogelijk gemaakt maar het fiscaal gunstige effect ervan wordt 

volledig geneutraliseerd. De inkomsten van buitenlandse constructies, inclusief 

vennootschappen die niet belast worden aan een tarief van minstens 15%, worden 

sinds 2015 rechtstreeks belast in hoofde van de oprichter, diens erfgenamen, ‘derde 

begunstigden’ of aandeelhouders en dit volgens de oorspronkelijke kwalificatie van de 

inkomsten (bijvoorbeeld 27% op roerende inkomsten zoals intresten en dividenden 

en progressieve schijven tot 50% op beroepsinkomsten). 

● Sinds eind 2015: oprichting meldpunt voor sociale fraude en zwartwerk. Deze kliklijn 

geeft burgers de kans om zwartwerk of een andere inbreuk te melden. 

 



De trend in verscheidene (Europese) landen is overduidelijk en kan de attente 

belastingbetaler enkel maar schrik aanjagen… Overheidsinstanties zijn alle vermogens rustig 

in kaart aan het brengen om vervolgens keihard toe te slaan in de portemonnee van de al 

compleet murw belaste belastingbetalers. De nieuwe standaard van automatische 

uitwisseling van fiscale gegevens komt werkelijk als een geschenk uit de hemel vallen voor 

vele verlieslatende overheden, inclusief de Belgische. Of toch niet helemaal? 

Wie verder denkt dan zijn neus lang is beseft dat de nieuwe standaard wel eens een 

vergiftigd geschenk zou kunnen zijn voor verscheidene landen met een hoog 

overheidsbeslag. De nieuwe standaard dwingt belastingplichtigen uiteindelijk tot een 

moeilijke beslissing: instemmen met legale confiscatie en het meehelpen vullen van 

bodemloze overheidsputten OF stemmen met de voeten.  

Overheden welke geen werk maken van acceptabele belastingtarieven (zoals de Belgische) 

zullen geconfronteerd worden met de ongewenste neveneffecten van de nieuwe standaard 

van transparantie. Waardecreërende belastingplichtigen kunnen en zullen ervoor opteren om 

elders rijksinwoner en belastingplichtige te worden. En daar gaat ons boek over! 

 

  



H IV. RESIDENTIE (= RIJKSINWONERSCHAP) 

Wat is residentie of rijksinwonerschap? 

In deze doorgedreven geglobaliseerde wereld hoeft een veelbelovend en gedetermineerd 

individu zijn leven niet enkel te limiteren tot het land waarin hij/zij per toeval geboren is. Er 

bestaan verbazingwekkende plaatsen in deze wereld welke rijksinwonerschap en 

verblijfsrechten aanbieden in combinatie met een schitterend pakket op het gebied van 

zakelijke opportuniteiten, belastingdruk, levenskwaliteit, veiligheid, persoonlijke vrijheid, 

privacy, gezondheidszorg en de mogelijkheid om uiteindelijk ook staatsburgerschap en een 

paspoort te verwerven. 

In vele van deze landen kan men een verblijfsvergunning verwerven indien men een nieuw 

bedrijf start of indien men investeert in een bestaand bedrijf, of door een vaste inrichting of 

bijhuis van een buitenlands bedrijf op te richten. Los van het zaken doen, kunnen personen 

die financieel onafhankelijk zijn ook aanspraak maken op een verblijfsvergunning en 

rijksinwonerschap. Dit hangt dan af van de specifieke vereisten voor zelfvoorzienende 

personen. 

Ook al klinkt dit allemaal heel spannend, toch dient met zich bewust te zijn van de steeds 

stijgende complexiteit en de frequente wijzigingen van fiscale en immigratie wetgeving van 

de meeste landen. Dit kan de zaken complex maken voor potentiële kandidaten welke niet 

volledig up-to-date zijn met deze materie. Meer nog, de complexiteit en de addertjes onder 

het gras bedreigen de kansen van een individu om op eigen houtje succesvol zijn/haar 

nieuwe rijksinwonerschap te plannen. 

Het is daarom aangewezen om contact op te nemen met een ervaren, professionele 

consultant die de juiste skills bezit en kan adviseren en assisteren. Kiezen voor een expert 

aan uw zijde doet uw kansen op een succesvolle, legale en belastingefficiënte oplossing 

significant stijgen. 

Bovendien wordt dan veel van het zware werk voor u gedaan en worden omslachtige 

overheidsprocedures en administratie afgehandeld door experts. Dit kan u ontzettend veel 

tijd en geld besparen (want time is money). 

Rijksinwonerschap en verblijfsvergunning: overwegingen 

Het plannen en optimaliseren van uw residentie start met het evalueren van uw huidige 

situatie. Welke landen zijn momenteel gelinkt aan u als individu? Dit wordt geëvalueerd op 

basis van twee criteria: uw verblijfplaats en rijksinwonerschap; en de locatie en aard van uw 

hele vermogen. 



Voor individuen die momenteel nog rijksinwoner zijn van een land met hoge belastingdruk 

en die op zoek zijn naar een gunstige oplossing qua fiscaliteit en vermogensplanning, is het 

steeds belangrijker aan het worden om rijksinwoner te worden van een land met lage 

belastingen. 

Echter, de anti-ontwijkingsmaatregelen in de fiscale wetgevingen van landen wereldwijd 

wijzigen snel en worden steeds complexer. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om een 

belastingefficiënte structuur op te zetten voor deze individuen. 

De meeste individuen verwelkomen de idee om ergens anders rijksinwoner te worden om: 

● hun opties qua fiscale en vermogensplanning te vergroten; of 

● een betere levenskwaliteit te bereiken in het buitenland, ver weg van de instabiele 

politieke en/of economische situatie in hun huidige land van verblijf. 

Rijksinwoner worden van een ander land houdt bepaalde implicaties in, afhankelijk van uw 

persoonlijke omstandigheden. Omdat de volgende punten uw opties qua rijksinwonerschap 

kunnen beïnvloeden is het belangrijk om er rekening mee te houden: 

Meer en meer landen voeren emigratie- of exitbelastingen in. Deze belastingen 

komen in verschillende varianten voor en worden in het leven geroepen om individuen in het 

land te houden en ze te ontmoedigen om te emigreren. Deze belastingen kunnen een 

significante impact hebben op iemand zijn verhuisplannen vanuit fiscaal alsook financieel 

perspectief.  

Rijksinwoner worden van een ander land kan resulteren in aanzienlijke besparingen 

qua successierechten. Echter, ook al wordt een individu rijksinwoner van een ander land 

waar geen successierechten geheven worden, toch bestaat dan nog steeds de mogelijkheid 

dat een ander land successierechten zal heffen bij overlijden van dat individu. Twee 

voorbeelden: 

Voorbeeld 1: 

Sommige landen maken een onderscheid tussen rijksinwonerschap en domicilie. Het is 

belangrijk om te weten dat terwijl iemand rijksinwoner is van een bepaald land, een ander 

land kan vaststellen dat dit individu zijn domicilie in dat land heeft. Dit zou dan kunnen 

betekenen dat het land waarvan het individu rijksinwoner is geen successierechten heft 

terwijl het land van domicilie wel successierechten zou heffen bij overlijden van dat individu.  

Een uitstekend voorbeeld hiervan is het Verenigd Koninkrijk. Het VK kan nog steeds 

successierechten heffen op zijn staatsburgers, zelfs indien deze reeds rijksinwoner zijn 

geworden van een ander land. Het VK heft namelijk successierechten op het wereldwijde 

vermogen van een erflater die zijn domicilie in het Verenigd Koninkrijk had. 

Het is verstandig om professioneel advies te zoeken voor uw specifieke situatie, maar om het 

toch kort samen te vatten: rijksinwonerschap betekent simpelweg leven op een bepaalde 

plaats terwijl domicilie gaat over leven op een bepaalde plaats met de intentie om er je vaste 



en permanente thuis van te maken (dikwijls direct gekoppeld aan de nationaliteit van het 

individu). 

Voorbeeld 2: 

Er zijn ook landen die dat onderscheid tussen rijksinwonerschap en domicilie niet maken 

maar die wel successierechten heffen op het wereldwijde vermogen van een erflater, indien 

die geacht werd rijksinwoner te zijn van het land!  

Nederland is hier een mooi voorbeeld van. Personen met de Nederlandse nationaliteit 

(staatsburgers van Nederland dus) worden gedurende een periode van 10 jaar volgend op 

de datum van emigratie uit Nederland geacht rijksinwoner van Nederland te zijn op het 

gebied van successie- en schenkingsrechten. Het Hof van Justitie van de EU heeft 

geoordeeld dat deze ‘10-jarenregel’ het EU-recht niet schendt. Personen die niet de 

Nederlandse nationaliteit bezitten (geen staatsburgers van Nederland dus) worden geacht 

rijksinwoner van Nederland te zijn op het gebied van successie- en schenkingsrechten 

gedurende een periode van 1 jaar na emigratie uit Nederland. 

Het verlagen van inkomstenbelastingen kan eveneens een drijfveer zijn om 

rijksinwoner van een ander land te worden. Dit omdat de meeste landen rijksinwonerschap 

gebruiken als de hoofdvoorwaarde om personenbelasting te heffen. Echter, los van een 

persoon zijn/haar officieel land van rijksinwonerschap, gebruiken overheden dikwijls een 

variëteit aan testen om vast te stellen of dit individu al dan niet kan beschouwd worden als 

rijksinwoner van het land. Voorbeelden zijn: fysieke aanwezigheid, centrum van vitale 

belangen (zetel van fortuin zoals dat heet), of beschikbare accommodatie. 

Wanneer een individu zijn land van verblijf heeft verlaten en rijksinwoner is geworden van 

een ander land, kan het oorspronkelijke land in het algemeen het individu niet meer belasten 

op zijn/haar wereldwijd inkomen. Tenzij natuurlijk één van de hierboven vernoemde testen 

zou uitwijzen dat het individu in kwestie niet in werkelijkheid, maar enkel en alleen op papier 

rijksinwoner is geworden van dat nieuwe land. Dan kan het oorspronkelijke land nog steeds 

belastingen heffen. 

Maar zelfs indien dit scenario zich zou voltrekken zijn er gelukkig 

dubbelbelastingverdragen en ‘tie-breaker’ regels afgesloten tussen landen onderling. 

Deze bepalen dan welk land van de twee belastingen mag heffen. Deze 

dubbelbelastingverdragen zorgen er dus voor dat een individu geen twee maal kan belast 

worden op hetzelfde inkomen. 

Een belangrijke uitzondering op de algemene regel van personenbelasting heffen op 

basis van rijksinwonerschap zijn de Verenigde Staten. De VS heffen personenbelasting 

op basis van staatsburgerschap en maken abstractie van het land van 

rijksinwonerschap. Dit betekent dat zelfs indien staatsburgers van de VS rijksinwoner worden 

van een ander land en nooit terugkeren naar de VS om er te leven, dat ze wel nog steeds 

verondersteld worden om belastingen te betalen en te rapporteren aan de VS voor de rest 

van hun leven. De enige manier om zich van deze last te bevrijden, is door hun VS 

staatsburgerschap op te geven. 



Terwijl rijksinwoner van een ander land worden als muziek in de oren klinkt van een 

avonturier is het zeker niet voor iedereen weggelegd. Angsthazen die dromen over geen of 

minder belastingen betalen, maar niet klaar zijn om verandering te brengen in hun 

professionele en familiale situatie worden aangeraden om eerst eens goed in de spiegel 

te kijken. Het is namelijk zo dat iemands internationale belasting- en vermogensplan diens 

familiale en professionele situatie moet volgen en er moet bij aansluiten, en niet andersom.  

Onze ervaring wijst uit dat mensen die hoofdzakelijk wegens fiscale redenen rijksinwoner 

worden van een ander land zonder veel aandacht te besteden aan hun persoonlijke familiale 

en professionele situatie, de neiging hebben om een ongelukkig leven te gaan leiden in hun 

nieuwe omgeving. Bovendien gaan sommigen zelfs een leven leiden dat het fiscaal voordeel, 

waarvoor ze oorspronkelijk verhuisd zijn, hypothekeert. 

Dit gezegd zijnde, moet erop gewezen worden dat er vele individuen zijn wiens leven er echt 

op vooruit is gegaan door rijksinwoner te worden van een ander land. Één van hun 

gemeenschappelijke kenmerken is, niet toevallig, de integratie en compatibiliteit van hun 

verhuisplan met hun bestaande familiale en professionele situaties.  

Een ander belangrijk punt dat vaak over het hoofd wordt gezien, is een 

ziektekostenverzekering of zorgverzekering. Rijksinwoner worden van een ander land 

betekent gaan wonen in dat ander land. Dit rijmt vaak niet met de bestaande 

ziektekostenverzekering van het individu, welke dikwijls enkel dekking verleent op nationaal 

niveau (of ook beperkte dekking in het buitenland via Europese zorgpas voor EU-burgers). 

Bijgevolg zal deze ziektekostenverzekering niet vernieuwd worden na de verhuis. Het wordt 

daarom aangeraden om een internationale zorgverzekering te onderschrijven welke een 

grote internationale flexibiliteit en gemoedsrust biedt. 

De verdwijnende belastingbetaler 

“De kunst van belastingen heffen bestaat erin de gans zo te plukken dat je veel pluimen en 

weinig gesis krijgt.”  

Dat was het advies dat Lodewijk XIV destijds kreeg van zijn schatkistbewaarder en adviseur 

Jean-Baptiste Colbert. 

Dit advies is al meer dan drie eeuwen oud en lijkt nog steeds actueel en van toepassing te 

zijn vandaag. Het advies van Jean-Baptiste Colbert was echter op maat gemaakt en 

gebaseerd op de omstandigheden van toen. Meer dan drie eeuwen later blijkt zijn advies 

toch niet meer helemaal op te gaan... 

In de 17e eeuw konden enkel ganzen en andere vogelsoorten vliegen, terwijl vandaag 

werkelijk iedereen kan ‘vliegen’. Hoe kon de adviseur van Lodewijk XIV weten dat die 

ondernemende broers Orville en Wilbur Wright ‘s werelds eerste succesvolle vliegtuig zouden 

uitvinden en er de eerste gemotoriseerde vlucht ooit mee zouden doen op 17 december 

1903? 



De wereld is meer ‘vlak’ dan rond omdat meer mensen dan ooit kunnen deelnemen, 

concurreren, ontspannen en samenwerken met meer gelijke wapens dan ooit tevoren. 

De almaar vlakker wordende wereld is het gevolg van technologische veranderingen en 

vooruitgang: 

● De PC geeft aan elk individu de mogelijkheid om auteur te worden van zijn/haar 

eigen inhoud en informatie in digitale vorm (teksten, blogs, foto’s, programmeertaal, 

tekstverwerking, instant messaging, vertalingen, ontwerpen, video’s, podcasts, 

infographics, etc.) 

● Breedbandinternet geeft aan elk van deze individuen de mogelijkheid om meer en 

meer digitale informatie van overal ter wereld te raadplegen tegen een kost die 

verwaarloosbaar is. 

● Workflow software geeft aan individuen van overal ter wereld de kans om samen te 

werken aan dezelfde digitale inhoud en informatie van om het even waar, zonder dat 

de afstand tussen hen een rol speelt. 

● Low-cost vliegtuigmaatschappijen (zoals Ryanair en Wizzair) veroveren steeds meer 

marktaandeel. Zelfs voor lange afstandsvluchten bestaat er sinds kort een eerste low-

cost vliegtuigmaatschappij: Eurowings. 

● Webshops en e-commerce in het algemeen zetten de traditionele kleinhandel zwaar 

onder druk. Schaalvoordelen, aanbod, flexibiliteit en scherpe prijzen zijn de 

speerpunten van de digitale spelers. 

● De komst van Voice over Internet Protocol of kortweg Voice over IP (VoIP) zorgt voor 

een extreme daling in communicatiekosten. Het is de technologie om 

telefoongesprekken te voeren via het computernetwerk in plaats van via een analoog 

netwerk van koperdraden (het populaire Skype is een voorbeeld hiervan). Samen met 

de low-cost smartphones en tablets en steeds sneller wordende internetverbindingen 

betekent dit een drastische verandering in communicatiegedrag. 

● Coworking spaces schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit zijn werk- en 

ontmoetingsplaatsen voor freelancers en creatieve ondernemers. Hier delen mensen 

een werkplaats waar het inspirerend samen werken is. Sociaal contact en de creatie 

van zakelijke opportuniteiten staan hier centraal. Geregeld worden er evenementen 

georganiseerd en het is de ideale omgeving om kennis en inspiratie uit te wisselen. Er 

bestaan zowel lokale als internationale spelers (bekijk zeker eens betahaus.com). 

● Online werkplatformen zoals Upwork groeien uit tot waanzinnig grote digitale 

ecosystemen waar meer dan 4 miljoen slimme bedrijven (vraag) en meer dan 10 

miljoen professionele freelancers (aanbod) elkaar vinden en samenwerken! 

Globalisatie, een beangstigend woord voor de vakbonden, heeft niet enkel gevolgen voor 

multinationals maar dus ook meer en meer voor professionals, ondernemers, investeerders, 

studenten en gepensioneerden.  

Zo trachten meer en meer studenten, tijdens het studeren, wat ervaring op te doen in het 

buitenland. Het bekende uitwisselingsprogramma Erasmus bijvoorbeeld biedt uitstekende 

opportuniteiten om ervaring op te doen in een andere EU lidstaat.  



Recordaantallen mensen kopen een tweede verblijf aan in het buitenland om daar hun 

vakanties, weekends of pensioen door te brengen. Dankzij low-cost 

luchtvaartmaatschappijen is transport een steeds goedkoper wordende dienst. 

Mensen beseffen meer en meer dat ze de kracht en mogelijkheid hebben om globaal te gaan 

als individu, als gezin en als ondernemer. We leven nu eenmaal in een kleiner en vlakker 

wordende wereld waar de nationale grenzen steeds minder een obstakel vormen. Deze 

afvlakking van het wereldwijde speelveld is een extreem belangrijke evolutie, ook voor 

belastingbetalers die het spuugzat zijn! 

En dit biedt natuurlijk ook opportuniteiten voor diegenen die graag de minst belaste weg 

willen bewandelen… Je koffers pakken en verdwijnen voor de fiscus: de natte droom van 

velen! En het hoeft zelfs niet enkel bij dromen te blijven! Stel je bent het moe en je wil 

definitief afscheid nemen van de fiscale hel... 

In het verleden was het mogelijk om te blijven wonen in een fiscale hel en het vermogen te 

emigreren naar fiscaal gunstigere landen met behulp van een buitenlandse juridische 

constructie. Men bracht toen gewoon het vermogen onder in het buitenland. Zoals eerder 

uiteengezet in het hoofdstuk over financiële en fiscale transparantie is deze manier van 

fiscale optimalisatie volledig overbodig geworden. Het is nog steeds niet verboden in de 

meeste landen maar het levert geen fiscaal voordeel meer op in de meeste gevallen (wegens 

exitheffingen, anti-ontwijkingsmaatregelen, transparantieregelingen en Controlled Foreign 

Corporations wetgeving).  

Een meer hedendaagse oplossing die wel werkt is om te blijven wonen en (deels) werken in 

de fiscale hel maar tegelijkertijd een nieuwe beroepsactiviteit of een nieuw bedrijf in het 

buitenland op te starten. Met andere woorden, je zet een parallel circuit op voor je 

beroepsactiviteiten in het buitenland en je kan genieten van een liberale en minder belaste 

omgeving. Dit is mogelijk dankzij de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele 

belasting die landen onderling met elkaar afsluiten. 

Een andere oplossing is om de koffers te pakken en te kiezen voor emigratie van ‘lijf en 

leden’. Men kan dan met ‘lijf en leden’ verhuizen om in het nieuwe land te werken, te 

ondernemen of te rentenieren (al dan niet met het oog op successieplanning). En het is over 

deze oplossing dat dit boek gaat. 

Realiteitscheck 

Als wat ouder wordende man kan ik mijn vaderlijke raad nog moeilijk onder controle houden 

en wil ik aan de kandidaat-landverhuizers nog een goede raad meegeven: Staar u niet blind 

op de fiscale aspecten. Er is, en dit is misschien moeilijk te geloven, meer dan fiscaliteit. Kijk 

altijd naar het totaalplaatje en naar de levenskwaliteit van je nieuwe heimat.  

Kies je bijvoorbeeld voor Dubai of Qatar, denk dan toch aan de problemen waar jouw vrouw 

mogelijks mee geconfronteerd wordt.  



Kies je voor een tropisch eiland, weet dan dat buiten hagelwitte stranden, prachtige 

koraalriffen, blauwe zee en kokosnoten, cultuur daar soms ver te zoeken is. En om de zoveel 

tijd moet je er even dekking zoeken voor een wild cycloontje. Heb je kinderen, denk dan ook 

even aan de kost en de kwaliteit van het lokale onderwijs (staatsscholen versus privéscholen 

bijvoorbeeld)! 

Misschien is jouw vrouw wel echt verknocht aan haar lastige ouders en bluffende schoonzus. 

Nochtans kunnen Skype, WhatsApp, Facebook en regelmatige bezoekjes veel goed maken. 

Wees eerlijk met jezelf... Hoeveel keer per week bezoek je jouw ouders? Misschien wel twee 

keer per week maar hoe lang duurt het bezoek en welke nietszeggende info wissel je uit? Als 

je bijvoorbeeld jouw ouders om de zes maanden voor een week op bezoek hebt kan jullie 

contact misschien veel beter en intenser zijn (tenminste als jouw vriendin/vrouw en moeder 

overeen komen…). Je kunt dan echt tijd vrijmaken voor elkaar.  

Gebruik jouw kinderen ook niet als excuus om het niet te doen. Zij zullen zich misschien nog 

het makkelijkst van allemaal aanpassen. Misschien is het wel jouw plicht als 

verantwoordelijke ouder om jouw kind een toekomst met opties te geven. Maak van je kind 

een echte wereldburger die later kan gaan en staan waar hij/zij wenst. Laat ze het optimale 

geluk nastreven en stel ze in staat om aan land- en jobhopping te doen! 

Ook qua gezondheidszorg mag je gerust eens verder kijken dan je neus lang is… Maar lig 

niet wakker van sociale zekerheid ook… Eens je weet waar je aan toe bent kun je eventuele 

pijnpunten of risico’s perfect opvangen via de private verzekeringssector. 

Andere belangrijke zaken om aandacht aan te schenken bij een eventuele verhuis zijn: 

● veiligheid en criminaliteit,  

● religieuze overtuiging,  

● de emotionele impact van een verhuis (heimwee en gemis), 

● fauna en flora indien je een natuurliefhebber bent, 

● culinair aanbod, 

● vervuiling van het milieu,  

● files, 

● taal, 

● aanwezigheid van andere expats, 

● economische bloei, 

● klimaat en de verschillende seizoenen, etc. 

Wanneer je al deze zaken in overweging wilt nemen, ga je best te werk in verschillende 

fases. 

De eerste fase is de reflectiefase. In deze fase verzamel je zoveel mogelijk informatie over 

jouw droombestemmingen en begin je ook naar de diverse kandidaat-landen te reizen. Je 

bezoekt de kandidaat-landen bij voorkeur tijdens verschillende seizoenen want indien je 

enkel op bezoek gaat tijdens de zomer kan je nogal bedrogen uitkomen tijdens de 

wintermaanden… Je reist rond, je verkent, je praat met de lokale bevolking en weegt alle 

pro’s en contra’s tegen elkaar af. Dit is best wel een leuke, avontuurlijke fase.  



De tweede fase is de voorbereidingsfase. Je hebt jouw keuze gemaakt qua bestemming en 

je gaat vervolgens ter plekke op zoek naar een woonst, scholen, werk, een bureau of pand 

indien je zelfstandig bent, etc. 

De laatste fase is dan de administratieve fase. Dit betekent administratieve taken afhandelen 

in zowel je oude (voor vertrek) als nieuwe heimat (na aankomst). Onderschat deze fase niet, 

omgaan met overheidsinstanties is een kunst en dus loopt deze fase niet altijd van een leien 

dakje. Verdraagzaamheid en respect opbrengen voor andere culturen zijn ultieme tips om 

deze fase af te ronden zonder al te veel frustraties. 

Het fiscale luik van uw verhuis laat je best over aan experts. Zonder een deskundige 

begeleiding door adviseurs uit zowel het land van vertrek als het land van aankomst bent u 

mogelijks de klos op de lange termijn! 

Fiscale spelregels 

Het probleem is dat alle landen, ook de Europese landen onderling, er andere spelregels op 

nahouden. Dit kan soms leiden tot veel ellende. Het is dus belangrijk om u goed te laten 

adviseren, door adviseurs uit de verschillende landen in kwestie, en gedoe te vermijden! 

Zo hebben diverse landen als absolute regel dat u bij hen belast wordt als u daar meer dan 

183 dagen verblijft op jaarbasis. In België daarentegen gelden er dan weer andere 

spelregels. 

Voorbeeld 

U bent een trendwatcher, schrijft hierover populaire boeken en besluit af te zakken naar 

trendy Berlijn. In de wijk Kreuzberg woont u meer dan 183 dagen per jaar. De Duitsers 

willen u belasten, zij hebben hun 183-dagen regel. Maar uw familie en gezin verblijven 

echter in België en u bent er ook nog ingeschreven in het lokale bevolkingsregister. Dus voor 

de Belgische fiscus woont en bent u belastbaar in België. Nu begint de miserie. Er is namelijk 

een gevaar op een zogenaamd ‘dubbel rijksinwonerschap’. Financieel gezien betekent dit 

tweemaal personenbelasting betalen op uw wereldwijde inkomsten en dit kan zelfs leiden tot 

tweemaal successierechten ook. 

Voor de landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten is er voor deze 

moeilijke gevallen een ‘procedure van intern overleg’ voorzien. Dit noemen fiscalisten de ‘tie-

breaker’ regels. Maar daar zit u natuurlijk helemaal niet op te wachten. 

Wanneer woon je voor de fiscus niet meer in België? Met andere woorden, wanneer ben je 

voor de fiscus geen belastingplichtige meer? Nu is het even opletten! Dit is uiteindelijk de 

essentie, hier doe je het voor. 



Als je geen Amerikaan bent, heb je geluk! 

Alle Amerikanen zijn onderworpen aan de Amerikaanse personenbelasting welke van 

toepassing is op hun wereldwijd inkomen. Het doet er zelfs niet toe of deze mensen met 

Amerikaanse nationaliteit rijksinwoner zijn van een ander land of niet! Straffer nog, op het 

gebied van de personenbelasting zijn alle Amerikanen die in het buitenland wonen 

onderworpen aan dezelfde aangifteverplichtingen als Amerikanen die wel nog in de 

Verenigde Staten wonen. Enkel Amerikanen die een inkomen verdienen dat onder een 

bepaalde grens zit hoeven geen jaarlijkse aangifte personenbelasting in te dienen. 

De Verenigde Staten zijn hierdoor een uitzondering en één van de enige landen ter wereld 

welke personenbelasting heffen op basis van nationaliteit. Dit stelsel van de Verenigde 

Staten heeft dan ook verregaande gevolgen.  

Enkele illustraties: 

Alle personen die geboren worden op het grondgebied van de Verenigde Staten worden 

beschouwd als personen met de Amerikaanse nationaliteit. Als je als kind van bijvoorbeeld 

Belgische ouders geboren bent in de VS moet je in principe heel je leven lang een aangifte 

personenbelasting indienen in de VS. Je wordt dan wel niet belast in de VS op de eerste +/- 

USD 100 000 die je jaarlijks verdient in het buitenland. Maar de administratieve verplichting 

blijft: er worden sancties opgelegd voor het niet indienen van de aangifte. 

Personen die geboren worden buiten het grondgebied van de Verenigde Staten worden ook 

beschouwd als Amerikanen indien zij ten minste één ouder met de Amerikaanse nationaliteit 

hebben. 

Toch wel straffe koek voor ‘the land of the free’. Dus een Amerikaan die zenboeddhist wordt 

en op 4000 meter hoogte in een klooster in Tibet woont en verblijft, blijft Amerikaans 

belastingplichtige. 

Gelukkig geldt dit Amerikaans systeem niet in België en Nederland! Wat zijn dan de 

spelregels in België bijvoorbeeld? 

In België zijn er twee criteria om je te belasten en je te beschouwen als Belgisch 

rijksinwoner en belastingplichtige. Het eerste criterium is de zogenaamde ‘fiscale 

woonplaats’.  

Fiscale woonplaats 

Wat wordt hier nu onder verstaan? Wat is uw fiscale woonplaats?  

Als iemand zijn fiscale woonplaats in België heeft dan wordt hij/zij in België belast op 

zijn/haar wereldwijd inkomen. Men is dan zogenaamd Belgisch rijksinwoner.  

Belast worden op jouw wereldwijd inkomen. Dat klinkt wel angstaanjagend… Hoe zit dat 

precies in elkaar? 



Voorbeeld 

Eline Di Rupo werkt als receptioniste in een luxe resort in Bali. Ze werkt daar enkel tijdens 

het hoogseizoen en ze bezit een appartement in België waar ze samenwoont met haar 

vriend. Ze is Belgisch rijksinwoner en belastingplichtige in België. Ze moet in haar Belgische 

belastingaangifte het in Bali verdiende inkomen opgeven, of met andere woorden haar 

wereldwijd inkomen. Vervolgens gaat de fiscus kijken naar het dubbelbelastingverdrag dat is 

afgesloten tussen België en Indonesië. Dit verdrag moet vermijden dat Eline tweemaal 

belastingen betaalt. Men kijkt dan welk land Eline mag belasten, België of Indonesië. Er zijn 

natuurlijk ook landen waar geen belastingverdrag mee is afgesloten en dan is dubbele 

belasting niet uitgesloten. 

Stel dat men zijn fiscale woonplaats NIET in België heeft, dan is men een zogenaamde ‘niet-

rijksinwoner’. Op dat ogenblik kan je in België, als individu, enkel belast worden op Belgisch 

onroerend goed dat je bezit (tenzij dat vastgoed in een vennootschap zit). 

Een feitenkwestie 

Wat is die fiscale woonplaats nu precies? In de Belgische wetgeving staat dat niet 

omschreven. Dus het zijn de rechters die dit begrip inhoud zijn gaan geven. Centraal staat 

de ‘intentie’ van waar je wilt wonen. En het is de Belgische fiscus die moet bewijzen dat je 

fiscale woonplaats in België is! 

De fiscale woonplaats wordt omschreven als ‘de plaats waar men werkelijk woont, 

gekenmerkt door bestendigheid en/of continuïteit, de hoofdverblijfplaats van de echtgenoot 

en kinderen, het centrum van de familiale, professionele en vrije tijdsbeleving’. 

De Belgische fiscus heeft er nog een eigen betwistbare voorwaarde bijgevoegd: alleen indien 

je meer dan 24 maanden op een vaste plaats in het buitenland verblijft is jouw fiscale 

woonplaats NIET meer in België. 

Eigenlijk is het begrip fiscale woonplaats een verouderd gegeven dat veel discussies oproept. 

Waar woont een digitale nomade? Een jonge blitse IT’er die zich omringt met smartphones, 

iPads, iPods, docking stations,… Iemand die vliegtuigen en hogesnelheidstreinen neemt alsof 

het dagelijkse metro- of tramritjes zijn. Iemand die een internationale vriendenkring heeft en 

die zich even goed thuis voelt in Boedapest, Hong Kong of Gent… Waar woont die man of 

vrouw? 

Andere landen hebben een veel simpeler criterium en die stellen dat indien je meer dan 183 

dagen per jaar in het land vertoeft, je dan daar belast wordt en daarmee uit. Dat is dus niet 

zo in België. 

De twee vermoedens 

Om het nog wat complexer te maken heeft de Belgische overheid zelf twee vermoedens 

ingevoerd. Met deze vermoedens probeert men aan te tonen dat je in België woont en er 

belastingplichtig bent. 



Het eerste vermoeden is de ‘inschrijving in het Belgisch bevolkingsregister’.  

Dus als je bent ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister gaat men ervan uit dat je 

hier woont. Maar dit vermoeden is ‘weerlegbaar’. Maar als je bent uitgeschreven betekent dit 

a contrario niet onmiddellijk dat je geen Belgisch belastingplichtige meer bent. Begrijpen wie 

het kan. 

Tip 

Als je van plan bent het land te verlaten mag je dus zeker niet nalaten om jezelf te gaan 

uitschrijven op de gemeente. Je krijgt dan een formulier A8 als bewijs van uitschrijving, wat 

de noodzakelijke eerste stap is op weg naar je fiscale bevrijding. Zo was er een 

aantrekkelijke jonge dame die crew member was op een jacht van een rijke Rus met als 

thuisbasis de Kaaimaneilanden. Om goed te doen en wegens praktische redenen had ze zich 

niet uitgeschreven uit haar Belgische geboortestad. Ze had in België geen vriend, geen kind, 

geen huis, niks! Ze kwam enkel met de feestdagen nauwelijks een weekje naar België. Toen 

de belastingcontroleur vroeg waarom ze geen aangifte indiende, vertelde ze opgewekt dat 

dit niet hoefde want dat ze op de Kaaimaneilanden woonde. Alleen al de locatie 

Kaaimaneilanden deed de controleur zijn bloeddruk stijgen naar Himalayaanse hoogten, de 

man geraakte niet uit zijn woorden, begonnen te trillen op een manier die zelf indruk maakt 

op een afkickende crackverslaafde… Alle mogelijke bezwaarschriften, telefoontjes, e-mails, 

vliegtuigtickets, en logboeken ten spijt… Niets kon de controleer nog overtuigen. Het kalf 

was verdronken. 

Sommige gemeenten vragen naar waar je gaat wonen. Eigenlijk hebben ze dat recht niet. 

Misschien ga je wel een wereldreis maken. Of anders ben je creatief zoals die ene klant die 

opgaf Apartado 4, Avenida do Marginal, Lisboa, Portugal. De ambtenaar van de burgerlijke 

stand dacht dat Apartado Portugees was voor appartement. Neen hoor, het betekent 

brievenbus in het Portugees. De man heeft er nog jaren zijn briefwisseling ontvangen. 

Er is ook nog een tweede vermoeden en dit vermoeden is NIET weerlegbaar.  

Dit betekent dat van zodra dit vermoeden zich voordoet je hoe dan ook in België belast 

wordt. Dit tweede vermoeden stelt dat wanneer uw echtgenoot/echtgenote, of de persoon 

met wie u wettelijk samenwoont, in België verblijft, je dan als partner van jouw geliefde ook 

in België belast wordt. 

Voorbeeld 

Laurent Onkelinckx werkt 11 maanden op een booreiland voor de kust van Angola. Het is 

een harde jongen: alleen maar werken, slapen, eten en werken. In december gaat hij wel 

altijd een drietal weken op bezoek bij zijn vrouw en twee stoute kinderen. Wel, Laurent is 

Belgisch belastingplichtige. Het zou pas een ander verhaal zijn moest hij officieel scheiden 

van zijn vrouw. Het moet dan wel om een echtscheiding gaan en niet om een feitelijke 

scheiding. 



Er is ook nog een tweede criterium om je in België belastingen te doen betalen en je te 

beschouwen als Belgisch rijksinwoner en belastingplichtige: de zogenaamde ‘zetel van 

fortuin’.  

Zetel van fortuin 

Wat is de ‘zetel van fortuin’? Er wordt aangenomen (want de wetgever geeft hier geen 

definitie van) dat de zetel van fortuin ‘de plaats is vanwaar het vermogen wordt beheerd 

en/of waar de zetel van beroepsbezigheden zich bevindt’. De plaats waar het vermogen 

gelegen is hoeft niet samen te vallen met de plaats van waaruit het vermogen beheerd 

wordt. Via het internet kan je natuurlijk je vermogen beheren vanop je zeiljacht of vanuit je 

jacuzzi. De vraag is dus: wat is het belang van dit criterium nog vandaag? 

Het is wel zo dat je best ontslag neemt als directeur uit je Belgische vennootschap(pen) 

indien je verhuist naar het buitenland. Je kan bijvoorbeeld niet en in Dubai wonen en 

tegelijkertijd een Belgische vennootschap runnen (tenzij het bijvoorbeeld om een pure 

patrimoniumvennootschap zou gaan). 

Voorbeeld 

Jan Zwart woont in Sottogrande, Spanje. Maar bij een huiszoeking op zijn bescheiden flat in 

Knokke vindt men al zijn bankuittreksels en tevens een contract dat Mr. Zwart afsloot met 

een bekende Belgische private banker om zijn vermogen te laten beheren door deze bankier. 

Bovendien is Jan nog medebestuurder in de familiale Belgische holdingvennootschap. Nu 

wordt het moeilijk voor Jan om te ontkennen dat zijn zetel van fortuin niet in België is. 

Veel mensen vragen zich af of ze in België nog met een auto mogen rondrijden of een 

bankrekening mogen hebben indien ze bijvoorbeeld verhuisd zijn naar Spanje. Het is 

natuurlijk geen exacte wetenschap. Een aantal elementen samen kunnen zo overtuigend zijn 

dat de fiscus wel niet anders kan dan ervan uitgaan dat je in België woont. Ik zeg altijd dat 

je goed zit voor de Belgische fiscus indien je voor jezelf het gevoel hebt dat je niet meer in 

België woont. Anders ben je een ‘foefelaar’ en dan kan je met een pruik, een zonnebril en 

een gleufhoed je familie bezoeken in een café aan het station. Ik denk niet dat dit soort 

situaties nog iets te maken hebben met belastingplanning. 

Voorbeelden uit de praktijk 

We geven hierna enkele voorbeelden uit de rechtspraak die de rechters doorslaggevend 

vonden om te stellen dat er belastingplicht was in België. 

De volgende feiten deden de rechter besluiten dat er geen belastingplicht meer was in 

België: 

● het verkopen of verhuren van de woning in België; 

● het huren of kopen van een woning in het buitenland, en liefst met bijhorende 

nutsvoorzieningen; 

● het slechts sporadisch terugkomen naar België; 



● het afsluiten van bankrekeningen in België; 

● het niet indienen van een belastingaangifte in België en het indienen van een 

aangifte in het buitenland; 

● het kunnen voorleggen van een buitenlandse telefoonrekening; 

● het kunnen voorleggen van rekeningen en bonnetjes uit uw nieuw vaderland; 

● geen auto bezitten in België maar wel een auto bezitten in het buitenland; 

De volgende feiten deden de rechter beslissen dat er wel nog belastingplicht was in België: 

● het bezitten van een auto in België die regelmatig geflitst wordt, 

● het bezitten van een telefoonnummer in België dat vaak gebruikt wordt; 

● het gebruik maken van een eigen woning die bovendien nog steeds een normaal 

energieverbruik vertoont; 

● het aanhouden van diverse rekeningen en verzekeringen in België; 

● lid zijn van diverse verenigingen in België; 

● geen belastingen betalen in het buitenland; 

● hier nog onderworpen zijn aan de sociale zekerheid; 

● nog steeds mandaten uitoefenen in Belgische vennootschappen; 

● nog steeds lid zijn van een Belgische beroepsvereniging; 

● geen buitenlands telefoonnummer hebben; 

● energieverbruik van de buitenlandse woning dat bijzonder laag is; 

● het bezitten van meerdere onroerende goederen in België die men zelf actief beheert 

Belangrijk is dat het aan de fiscus is om te bewijzen dat iemand NIET in het buitenland 

woont en niet andersom. 

Als je naar het buitenland verhuist moet je het goed doen, net zoals de perfecte moord. 

Geen steken laten vallen. Niet je wagen aan je ex-lief geven die hiermee vervolgens de 

flitspalen overuren bezorgt. Neen, want dan is het aan jou om aan te tonen dat jij niet in die 

wagen zat. Laat haar die wagen kopen of schenk hem. Zorg dat je daar bewijzen van hebt, 

desnoods notarieel. 

Wanneer je jouw broer laat wonen in je penthouse is dit vriendelijk. Maar zorg dat je daar 

een sluitend bewijs van hebt, desnoods een huurcontract met een geregistreerde datum 

waarin je stelt dat je hem gratis laat wonen. Doe je huiswerk! Laat je niet ‘koud’ pakken, dat 

is pijnlijk. Als je in België geen vijanden achterlaat en je netjes je ‘exit’belastingaangifte 

indient, dan is het in principe klaar. Je komt België, zeker vanuit een Schengenland, vrij 

binnen. Geen Bekende Vlaming zijn helpt ook. 

Tot slot: het ABC’tje 

De ultieme vorm van belastingplanning is de ABC-oplossing: In mensentaal:  

● wonen in land A,  
● werken in land B, en  
● vermogen in land C  



Hierbij wordt het woonland (België of Nederland bijvoorbeeld) vervangen door een veel 

gunstiger land qua personenbelasting. Tientallen landen (ook sommige lidstaten van de 

Europese Unie trouwens) bieden een fiscaal aantrekkelijk rijksinwonerschap aan tegen 

minimale voorwaarden. 

Bankieren en beleggen kan je doen in stabiele landen met goed gekapitaliseerde banken en 

een hoog niveau van privacy. 

Werken en een bedrijf leiden kan je doen in een liberale business hub. Hoe minder 

bureaucratie, regeltjes en belastingen, hoe beter! Dan kan je tenminste focussen op wat 

echt belangrijk is! 

Bijvoorbeeld: je woont in Luxemburg of Malta, je werkt in het Verenigd Koninkrijk of Dubai 

en je geld zit in Singapore of Zwitserland. 

Het voordeel van een ABC-oplossing is dat geen enkel land en geen enkele overheid echt 

grip op je heeft. Je bent mobiel en je kunt verhuizen zonder steeds jouw geld te moeten 

meenemen naar een nieuwe bank. Dit kan handig zijn in deze onzekere tijden. 

Een ABC-oplossing heeft dus prachtige voordelen voor diegenen die vrijheid, privacy en 

liberalisme hoog in het vaandel dragen.  

Buitenspel 

Rijksinwoners van België worden onderworpen aan een progressief belastingstelsel voor hun 

wereldwijde inkomsten. Dit betekent dat er verschillende percentages van toepassing zijn op 

het belastbaar inkomen: 25, 30, 40, 45 en 50%. 

Los van de progressieve belastingschijven (25, 30, 40, 45 en 50%) in de Belgische 

personenbelasting komt er nog een gemeentebelasting bij. Deze varieert van 0% tot 8,9%. 

Elke Belgische rijksinwoner heeft wel recht op een belastingvrije som (afhankelijk van de 

hoogte van het inkomen en de gezinssituatie). 

De sociale bijdragen mogen ook niet vergeten worden maar we gaan er hier niet dieper op 

in. De totale kost van de sociale bijdragen in België is namelijk niet te onderschatten. 

Uit de progressieve tarieven van België blijkt dat de situatie op het niveau van de 

personenbelasting niet optimaal en zelfs onredelijk is.  

België hanteert hoge tarieven in de hoogste progressieve schijven plus een 

gemeentebelasting erbovenop. De totale belastingdruk (vergeet de sociale bijdragen niet) is 

dus zonder twijfel waanzinnig hoog, zowel voor werknemers als voor ondernemers. Meer 

dan de helft moeten afgeven aan een overheidsapparaat is niet normaal, los van wat de 

gekleurde pers daarover weet uit te vinden… 



Mensen die hier niet mee kunnen leven kunnen dan met ‘lijf en leden’ verhuizen naar het 

buitenland. Toch kan niet elke gefrustreerde ziel opteren voor emigratie van lijf en leden. 

Drie profielen van mensen staan eigenlijk buitenspel op het gebied van emigratie van lijf en 

leden: 

1. Mensen die beroepsmatig gebonden zijn aan een bepaalde fysieke locatie of regio. 

Voorbeelden zijn verzekeringsmakelaars, kappers, bakkers, slagers, restaurant- en 

caféhouders, boekhouders, vastgoedmakelaars, etc. Kortom, al de beroepsgroepen 

die zich niet gemakkelijk permanent in het buitenland kunnen vestigen wegens 

locatie en/of overkoepelende beroepsverenigingen. 

 

2. Mensen die wegens hun sterke lokale verankering, hun sociaal leven, hun familie en 

hun vriendenkring verhuizen naar het buitenland als hun ergste nachtmerrie 

beschouwen en het zelfs niet willen overwegen en proberen. Deze mensen vinden 

gemoedsrust in het feit dat ze een kwaliteitsvol leven kunnen leiden dichtbij hun 

dierbaren. 

 

3. Mensen die wegens emotionele en/of familiale redenen (heimwee?) op hun stappen 

terugkeren na een beproeving in het buitenland. Deze mensen hebben dan meestal 

wel gemoedsrust en kunnen zichzelf later nooit verwijten het niet geprobeerd te 

hebben. 

Vanuit fiscaal oogpunt is de eerste categorie mensen hopeloos verloren. Deze zitten in het 

Belgische fiscale net en hebben te weinig beweegruimte en flexibiliteit op professioneel 

gebied en zijn te gebonden aan hun locatie. Deze mensen zijn met andere woorden 

locatiegebonden. 

Voor de tweede en derde categorie van mensen is niet alle hoop verloren! Mits wat 

creativiteit en flexibiliteit kunnen deze mensen opteren voor een tussenoplossing. Je blijft 

dan wonen en (deels) werken in de fiscale hel maar je start een nieuwe beroepsactiviteit of 

een nieuw bedrijf in het buitenland. Op deze manier kan men toch voor een gedeelte van de 

inkomsten genieten van een liberale en minder belaste omgeving. 

Enkele pistes: 

● Een Belgische vennootschap richt een buitenlandse dochtervennootschap op welke 

onderworpen is aan een lagere vennootschapsbelasting. De buitenlandse dochter kan 

dan dividenden uitkeren aan de Belgische moedervennootschap volgens de Europese 

moeder-dochterrichtlijn, vrij van verdere belasting, 

 

● Een andere optie is om een buitenlandse vennootschap op te richten en deze strikt 

gescheiden te houden van de Belgische activiteiten. Hier kan je dan verschillende 

kanten mee uit: 

 

○  Je neemt een salaris op in het buitenland en je betaalt dan personenbelasting 

op dat loon in het buitenland. 



○  Je neemt geen salaris op en pot alles op in die vennootschap. Die 

vennootschap gebruik je als het ware als jouw management vennootschap 

waarmee je buitenlandse klanten factureert. Je legt alles netjes vast in een 

contract met jouw klanten, met de vermelding van jouw ‘marktconforme’ 

consultancy fees per dag bijvoorbeeld. Elke dag dat je daar dan in het 

buitenland vertoeft kan dan goed raak zijn! 

Over deze materie valt wel een heel boek te schrijven. Helaas gaat dit boek over fiscale 

emigratie en niet over oplossingen voor mensen die niet kunnen emigreren. Het gaat hier 

steeds om maatwerk maar het kan in bepaalde gevallen zeker een oplossing zijn. 

  



H V. FISCALE EMIGRATIE: VOORBEELDEN 

Fiscale emigratie voor locatie-onafhankelijke professionals 

Een locatie-onafhankelijke professional is iemand die gebruik maakt van technologie om te 

werken van waar hij/zij dat wilt: van thuis, vanuit zijn/haar favoriete café of koffiehuis, 

vanop het strand, of zelfs van de andere kant van de wereld. 

Deze nomade-achtige ondernemers gebruiken hun laptop, smartphone, tablet, enkele 

webgebaseerde applicaties, software en wat innovativiteit om hun inkomen te verdienen van 

om het even waar ze leven of op reis zijn. 

Locatie-onafhankelijke professionals zijn vaak onafhankelijke schrijvers, fotografen, (affiliate) 

marketeers, bloggers, webshopeigenaars, software ontwikkelaars, grafische designers, 

consultants, piloten, etc. Soms zijn het ook gewoon mensen die al reizend hier en daar een 

tijdelijke job meepikken. Maar het kan even goed een lokale bedrijfsleider zijn die beslist om 

de productie en logistiek te verhuizen naar een ander land. 

Overal ter wereld is quasi gratis of goedkope internettoegang beschikbaar. Daardoor is het 

perfect mogelijk om tegelijkertijd in teamverband te werken en rond de wereld te reizen. 

Je kunt virtuele assistenten inhuren vanuit Oost-Europese landen, India of de Filipijnen, je 

kunt produceren of aankopen in het buitenland, en je kunt producten of diensten verkopen 

quasi overal ter wereld via het internet. 

Mobiel en locatie-onafhankelijk worden 

Ultramobiel worden kan. De technologische vooruitgang staat ons toe om samen te werken 

met mensen van overal ter wereld. Dit betekent dat je als individu niet langer gebonden bent 

aan dezelfde geografische plaats.  

Ben je jouw huidige 9-to-5 job moe en voel je dat jouw persoonlijke groei aan het stagneren 

is? Of ben je een rasondernemer die graag wat meer vruchten van zijn noeste arbeid 

overhoudt? Misschien ben je wel een iets rijpere man of vrouw die volop wil gaan genieten 

van het beste wat het leven te bieden heeft? Je hebt misschien een stressvolle periode 

achter de rug door die vervelende vechtscheiding en je hebt nood aan een nieuwe start. 

Waarom zou je dan niet leven daar waar je echt wilt leven? Het is nog nooit zo gemakkelijk 

geweest om jouw ideale levensstijl qua wonen en werken zelf te bepalen en te ontwerpen. 

In de plaats van te wachten op jouw welverdiend pensioen om dan te doen wat je echt wilt 

doen kan je ook zelf in actie schieten. Stop het dagdromen over een fantastische toekomst in 

een prachtig land waar het goedkoop leven is en neem het heft in eigen handen. Doorbreek 

de status quo en proef gewoon van het leven, onder jouw eigen voorwaarden! 



Hierbij is het cruciaal om te beseffen dat je helemaal geen miljonair of grootverdiener hoeft 

te zijn om deze manier van leven aan te vatten. Door te leven in een land waar de kost van 

het leven laag is en tegelijkertijd geld te verdienen in landen waar veel koopkracht en een 

stabiele munt is, kun je al bijzonder comfortabel leven. 

Mobiel en locatie-onafhankelijk worden heeft zo zijn voordelen. Je kan werken waar en 

wanneer je maar wilt, je bent flexibel en je kunt wat meer tijd vrijmaken voor hobby’s, 

reizen, relaties, projecten voor goede doelen, etc. 

Maar dat is niet alles! Mits de juiste aanpak kun je als locatie-onafhankelijke professional ook 

volop genieten van de vruchten van jouw arbeid. Met andere woorden, voor locatie-

onafhankelijke professionals staan de poorten naar de minst belaste wegen wagenwijd open! 

Je kunt dan de minst belaste weg bewandelen, volledig legaal. Het is een kwestie van 

rijksinwoner te worden van het juiste land... 

Hierbij wordt het woonland, wat nu België of Nederland is, vervangen door een veel 

gunstiger land op het gebied van personenbelasting. 

Dit hoofdstuk schetst enkele mogelijke pistes voor locatie-onafhankelijke professionals. Maar 

dit lijstje van mogelijkheden is niet exhaustief. Enerzijds kunnen vele andere landen (die in 

andere hoofdstukken aan bod komen) ook dienst doen als woonplaats voor locatie-

ongebonden professionals. Anderzijds kunnen bepaalde landen die in dit hoofdstuk aan bod 

komen ook uitstekende bestemmingen zijn voor emigrerende renteniers, gepensioneerden 

en mensen die emigreren met het oog op successieplanning. 

Maar laten we nu enkele scenario’s voor locatie-onafhankelijke professionals bekijken: 

Verenigde Arabische Emiraten (VAE) 

Als locatie-onafhankelijke professional kan je rijksinwoner worden van de Verenigde 

Arabische Emiraten. De meest bekende emiraten zijn Dubai en Abu Dhabi maar er zijn ook 

nog andere gunstige emiraten zoals Sharjah, Fujairah en Ras al-Khaimah. 

Rijksinwoner van de VAE worden kan door er een vennootschap in een vrijhandelszone (Free 

Trade Zone company) op te richten. Aan deze vennootschap zijn dan automatisch 

verblijfsvergunningen (residence permits) gekoppeld. 

Wat zijn de voordelen? 

● Rijksinwoners van de VAE genieten van 0% personenbelasting. U leest het goed, hier 
betaalt u net zoals in Monaco geen personenbelasting. Je moet er ook geen aangifte 
doen van je inkomsten (aangifte personenbelasting is onbestaand). 
 

● Een Free Trade Zone vennootschap geniet van de volgende voordelen: 
 

○  0% vennootschapsbelasting, 
○  In bepaalde zones geen minimumkapitaalverplichting bij oprichting, 



○  Een boekhouding voeren is niet verplicht (dure, nieuwsgierige boekhouders 
heb je hier dus niet nodig!), 

○  Geen bronbelasting op eender welk type uitgaande, grensoverschrijdende 
betalingen! 

 

Vereisten: 

● Slagen voor een standaard medisch onderzoek bij oprichting van de vennootschap, 
● Eventueel minimumkapitaal volstorten bij oprichting (sommige zones leggen geen 

minimumkapitaalverplichting op!), 
● Jaarlijkse licentie op tijd betalen, 
● Minimale kantoorruimte huren (een gemeenschappelijke ruimte zoals een flexidesk 

oplossing is spotgoedkoop en heel flexibel); 
● Minimum 1 dag per zes maanden aanwezig zijn op het grondgebied van de VAE. 

Deze minimale aanwezigheidsvereiste is dus bijzonder interessant voor locatie-
onafhankelijke professionals! 

 

In dit scenario maak je als locatie-onafhankelijk professional dus gebruik van een land met 

een extreem gunstig personenbelastingtarief: de Verenigde Arabische Emiraten. Je hebt ook 

een vennootschap in een vrijhandelszone waarmee je kunt factureren en waarmee je dus 

professionele inkomsten kunt vergaren. 

Wil je een salaris dan schrijf je gewoon geld over op jouw privérekening bijvoorbeeld. Op dit 

salaris betaal je 0% personenbelasting. Belastingvrij leven, het kan! Ook wat betreft sociale 

zekerheidsbijdragen zit je hier gebeiteld: rijksinwoners met een buitenlandse nationaliteit 

(zoals Belgen of Nederlanders) betalen hier geen sociale bijdragen! 

Lig niet wakker van sociale zekerheid, pensioenopbouw en gezondheidszorg, daar zijn 

immers heel goeie private oplossingen voor. 

In sommige specifieke gevallen kan het zijn dat jouw cliënten niet graag een factuur 

ontvangen vanuit een ‘belastingparadijs’ zoals de VAE. Het is namelijk zo dat veel landen 

anti-ontwijkingsmaatregelen en rapporteringsverplichtingen in voege hebben (inclusief 

België) waardoor het niet altijd aangewezen is om rechtstreeks te gaan factureren vanuit 

een ‘belastingparadijs’ zoals de VAE.  

In dit geval kan je dan ook gebruik maken van een land dat kan dienen als schakel tussen 

het land waar je officieel woont (VAE) en de landen waar je zakelijk actief bent. Dit is een 

perfect voorbeeld van een scenario waar een ABC’tje de ultieme oplossing is. 

Afhankelijk van jouw activiteiten kan je dan een vennootschap oprichten in bijvoorbeeld het 

Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Panama, Malta, Hong Kong, Mauritius of Singapore. 

Bulgarije 

Een andere oplossing voor locatie-onafhankelijke professionals is Bulgarije, lidstaat van de 

Europese Unie. Hier is alles in volle ontwikkeling en wordt er alles aan gedaan om 

buitenlandse investeerders aan te trekken. 



Bulgarije is geen belastingparadijs in de strikte zin van het woord maar het land biedt toch 

een bijzonder acceptabele fiscale druk aan.  

Het fiscaal stelsel van Bulgarije bestaat namelijk uit twee vlaktaksen: 

● 10% vennootschapsbelasting, en 
● 10% personenbelasting 

 

Daarnaast zijn de sociale bijdragen geplafonneerd voor zowel de werkgever en de 

werknemer. Voor elk brutoloon van meer dan 1330 euro per maand bedragen de sociale 

bijdragen maximaal: 

● +/- 231 euro per maand voor de werkgever (17,4% brutoloon), en 
● +/- 172 euro per maand voor de werknemer (12,9% brutoloon) 

 

Hieronder vindt u een ruwe vergelijking van België en Bulgarije voor wat betreft een goed 

betaald loon van een alleenstaande arbeidskracht: 

 
 

Bulgarije is lid van de EU, is centraal gelegen en biedt grote voordelen qua outsourcing naar 

het buitenland. De lonen zijn er namelijk beduidend lager (zie tabel hierboven). 

Als rijksinwoner van Bulgarije kan je jezelf een royaal salaris uitkeren zonder schrik te 

moeten hebben dat de helft ervan naar de staat vloeit. De kost van de sociale bijdragen is 

draaglijk en met een vlaktaks van 10% kan iedereen leven. De winst voor de belasting die 

nog in je vennootschap steekt wordt ook belast aan slechts 10%. 



Er is ook goed nieuws voor de thuisblijvers… Bulgarije is niet ver en niet duur en biedt dus 

mogelijkheden om te gaan optimaliseren. 

Panama 

Panama, gelegen in Centraal-Amerika, stond vroeger bekend als een gevaarlijk land zonder 

wetten maar dat behoort tot het verleden. Panama herbergt het Panamakanaal 

(levensbelangrijke verbinding tussen de Atlantische en Grote Oceaan) en een grote 

vrijhandelszone. 

Het moderne Panama City is de hoofdstad van Panama en is vandaag ontpopt tot een 

metropool die investeerders en toeristen van overal ter wereld aantrekt. Een hypermodern 

metrosysteem, wolkenkrabbers en luxehotels zijn massaal aanwezig. 

Bovendien is Panama een echte financiële hub met aantrekkelijk fiscaal systeem en 

privacywetgeving.  

Overal waar je kijkt wordt gebouwd en worden er wegen aangelegd. Je kunt de energie zo 

uit de grond voelen borrelen. Wens je als ondernemer dichtbij de Verenigde Staten te 

wonen, bijvoorbeeld om af en toe een conferentie bij te wonen in Silicon Valley, dan is 

Panama zeker een optie! 

Panama beschikt over een wonderbaarlijke ecosysteem, schitterende nationale parken, 

botanische tuinen, oude indianenstammen, en schitterende musea. Het is een oud-kolonie 

van Spanje en Spaans is de voertaal.  

Panama kan beschouwd worden als het knooppunt tussen Noord- en Zuid-Amerika. Panama 

en Panama City lijken verzekerd te zijn van een toekomst vol continue groei.  

Het fiscale stelsel is heel eenvoudig: een territoriaal belastingstelsel is hier van toepassing! 

Je betaalt hier dus belastingen op inkomsten van Panamese oorsprong maar je wordt niet 

belast op inkomsten van buitenlandse oorsprong.  

Belastbaar inkomen (met Panamese oorsprong) wordt belast volgens de volgende principes: 

● Belastingvrije som van +/- 9 800 euro, 
● Schijf van +/- 9 800 euro tot +/- 44 530 euro: 15% personenbelasting, 
● Inkomsten groter dan 44 530 euro: 25% personenbelasting. 

 

Dit zijn acceptabele tarieven en bovendien is Panama een uitstekende uitvalsbasis voor een 

locatie-onafhankelijke professional. Je woont dan in Panama en alle inkomsten die je 

verdient buiten Panama zijn belastingvrij! 

Er zijn 3 opties om rijksinwoner en belastingplichtige van Panama te worden: als 

gepensioneerde, als investeerder of als professional (als werknemer of zelfstandige via de 

oprichting van een vennootschap). Er is dus geen standaardoplossing, alles hangt af van 

jouw specifieke situatie. 



Andorra 

Andorra is een vorstendom in het zuidwesten van Europa. Dit kleine vorstendom ligt hoog in 

de Pyreneeën en grenst aan Spanje en Frankrijk. Andorra is geen lid van de Europese Unie, 

de officiële taal is Catalaans en de Euro is de officiële munt. 

Andorra heeft +/- 85 000 inwoners en een oppervlakte van 468 km². De fauna en flora zijn 

uitzonderlijk met uitgestrekte bossen, prachtige weides, mooie bloemen, berggeiten, etc. 

Zowel in de zomer als de winter komen natuur- en sportliefhebbers hier aan hun trekken.   

Je kan er prachtige wandelingen maken in de bergen, je kan er forelvissen, paardrijden, 

mountainbiken, vogels spotten, etc. Tijdens de wintermaanden kan je in de skioorden 

Grandvalira en Vallnord van maar liefst 300 kilometer piste genieten. 

Andorra is een ministaat met gunstige fiscaliteit: Andorra was heel lang een zuiver 

belastingparadijs met 0% personenbelasting. Onder druk van de OESO heeft Andorra 

recentelijk het fiscaal stelsel aangepast. Rijksinwoners betalen belastingen op hun wereldwijd 

inkomen volgens het volgende stelsel: 

● Belastingvrije som van 24 000 euro per belastingplichtige per jaar (of 40 000 euro 

per koppel), 

● 5% personenbelasting voor de eerste belastbare schijf van inkomsten tussen de 24 

000 euro en de 40 000 euro, 

● 10% personenbelasting voor alle inkomsten groter dan 40 000 euro 

Verder heft Andorra geen vermogensbelasting en zijn ook successierechten onbestaande. 

Er zijn twee manieren om rijksinwoner te worden van Andorra: met of zonder een 

werkvergunning. Afhankelijk van jouw specifieke situatie (zowel privé als professioneel) is 

een bepaalde piste gunstiger dan de andere. 

Indien je van natuur en rust houdt is Andorra zonder twijfel een schitterende optie. Indien je 

meer een jet setter bent die houdt van mode, feestjes, evenementen en een bruisend 

nachtleven, blijf er dan weg. Schrap Andorra dan maar van jouw lijstje want na een jaar 

beland je sowieso in een psychiatrisch ziekenhuis! 

Maleisië 

De Maleisische Federatie omvat 3 federale gebieden (Kuala Lumpur, Putrajaya en Labuan) 

en 13 staten en bevindt zich in het midden van Zuidoost-Azië. Het is een echte aanrader 

voor elke natuurliefhebber die zich graag laat verbazen door de wonderen der natuur. De 

oppervlakte van Maleisië bedraagt zo’n 330 000 km², wat vergelijkbaar is met de oppervlakte 

van Noorwegen. 

Maleisië bestaat uit twee afzonderlijke delen, gescheiden door de Zuid-Chinese Zee, die 

eruitzien als twee aparte landen (West- en Oost-Maleisië) van een geografisch oogpunt. Er 

bevinden zich elf staten en twee federale gebieden in West-Maleisië (of Maleisisch 

schiereiland), terwijl de twee andere staten zich bevinden op het eiland Borneo. Het derde 



federale gebied ligt voor de kust van Borneo, bestaande uit het eiland Labuan en 6 kleinere 

eilanden. Deze overige twee staten en het derde federale gebied Labuan worden samen 

Oost-Maleisië (of Maleisisch Borneo) genoemd. 

Het Maleisisch schiereiland (of West-Maleisië) is een lange smalle strook grondgebied, 

gelegen tussen Thailand in het noorden en Indonesië in het zuiden. Het andere deel van het 

land is Maleisisch Borneo (of Oost-Maleisië), gelegen in het noordelijke deel van het eiland 

Borneo. Dit eiland is gezegend met een massaal grote, wilde jungle met orang-oetans, 

allerlei soorten natuursteen, granieten pieken en mensen die er leven in stamverband. 

Overigens wordt dit eiland gedeeld door drie landen: Maleisië en Brunei in het noorden en 

Indonesië in het zuiden. 

Meer dan 75% van het Maleisisch grondgebied is bedekt door jungle en bomen. Meer nog, 

het is een groene zone ter grootte van het Verenigd Koninkrijk! Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat Maleisië bekendstaat voor een overvloed aan fauna en flora, inclusief de 

volgende opmerkelijke en zeldzame diersoorten: 

● de Soendalandpanter of Borneose nevelpanter (een van ‘s werelds meest zeldzame 

katjes die je liever niet zonder handschoenen aanpakt); 

● de bedreigde Maleise tijger (het nationale dier van Maleisië); 

● de Sumatraanse neushoorn (de kleinste neushoornsoort); 

● de Maleise beer (ook bekend als honingbeer vanwege z’n trek in honing); 

● de orang-oetan (betekenis: ‘bosmens’) met z’n roodbruine haar; en 

● de monitorvaraan (met een gevoelige, gevorkte tong). 

Maleisië doet er alles aan om het dierbare natuurlijk erfgoed te beschermen en te bewaren. 

Zo zijn vele gebieden, met een totaaloppervlakte van bijna 1,5 miljoen hectare, wettelijk 

beschermd en officieel erkend als natuurpark of -reservaat.  

In Maleisië kan men een indrukwekkende smeltkroes vinden van drie van Azië’s oudste 

beschavingen: de Maleisische, Chinese en Indiase. Maleisiërs kunnen beschouwd worden als 

een mix van diverse culturen: inheemse tradities van de Kadazans, Ibans en andere etnische 

gemeenschappen, later beïnvloed door de Portugezen, Nederlanders en Britten. Wat Maleisië 

zo mooi maakt, zijn de verschillende religies, etniciteiten en landschappen, terwijl het 

tegelijkertijd een van de veiligste en meest stabiele landen in Zuidoost-Azië is. 

Het Maleis is er de nationale landstaal met het Engels als tweede taal. De Maleisische 

munteenheid is de Maleisische ringgit (MYR).  

Maleisië staat bekend als Azië’s voedselparadijs met een van ‘s werelds beste culinaire 

assortimenten aan een heel redelijke prijs. Chinese buffetten, Maleisische eetkraampjes, 

heerlijke Indiase curry’s, ‘Nonya’ gerechten en westerse keuken, voor ieder wat wils. 

Maleisisch tropisch fruit is ook uniek, exotisch en in overvloed beschikbaar doorheen het hele 

jaar. 

Het land heeft tevens ook een van de hoogste levensstandaarden in de regio, met alle 

moderne faciliteiten en infrastructuur voorhanden aan een relatief lage kost. Maleisië is 



ongetwijfeld een prachtig land, maar het is tegelijkertijd ook een enorm modern land, denk 

maar aan de indrukwekkende hoofdstad en metropolis Kuala Lumpur.  

Criminaliteit in Maleisië is relatief laag en het hele land is goed verbonden en bereikbaar via 

moderne autowegen, spoorwegen, luchtvaart en watertransport. 

Men kan er ook kwalitatief onderwijs vinden, van kleuteronderwijs tot universiteit. De 

schoolgelden zijn redelijk en er zijn internationale scholen met zeer goeie reputaties 

aanwezig in alle grote steden, met Engels en andere vreemde talen als onderwijstaal. Er zijn 

ook privécolleges en -universiteiten die partnerprogramma’s aanbieden met andere 

internationaal erkende universiteiten en colleges. Meer nog, Maleisië wordt langzaamaan het 

meest vooraanstaande onderwijscentrum in de regio. 

Fiscaal stelsel 

Rijksinwoners van Maleisië worden belast op hun inkomen dat verdiend wordt in Maleisië. 

Inkomsten van buitenlandse oorsprong, die wel ontvangen worden in Maleisië, zijn niet 

belastbaar. Dit is een territoriaal belastingstelsel en biedt opportuniteiten voor locatie-

onafhankelijke zakenmensen. 

Maleisië heft geen meerwaardebelasting, behalve dan de meerwaarde die gerealiseerd wordt 

via transacties van vastgoed, de zogenaamde belasting op meerwaarde van onroerend goed. 

Er bestaan ook geen successierechten, noch schenkingsrechten, noch vermogensbelastingen 

in Maleisië. 

Buitenlanders kunnen Maleisisch rijksinwoner worden indien ze in aanmerking komen voor 

het ‘Malaysia My Second Home’ (kortweg MM2H) programma. Dit programma wordt 

gepromoot door de Maleisische overheid en laat buitenlanders toe om in Maleisië te 

verblijven indien ze in het bezit zijn van een ‘multiple entry social visit pass’. Deze Social Visit 

Pass is geldig voor een periode van 10 jaar en is tevens hernieuwbaar. 

MM2H Programma 

Het ‘Malaysia My Second Home’ Programma is toegankelijk voor staatsburgers van alle 

landen erkend door Maleisië en discrimineert niet op basis van ras, religie, geslacht of 

leeftijd.  

Applicanten hebben het recht om hun wederhelft en ongetrouwde kinderen, jonger dan 21 

jaar, mee te brengen als personen ten laste.  

Alle applicanten en hun personen ten laste worden vereist om een medisch attest in te 

zenden, uitgereikt door een privéziekenhuis of erkende kliniek in Maleisië.  

Daarbovenop wordt van deze personen ook geëist dat ze beschikken over een geldige 

ziektekostenverzekering die geldig is in Maleisië, onderschreven bij eender welk 

verzekeringsagentschap. Uitzonderingen zijn mogelijk in bepaalde gevallen (bv. applicanten 

die moeilijkheden hebben om een ziektekostenverzekering te verkrijgen vanwege hun leeftijd 

of evt. medische aandoening). 



Bij hun applicatie wordt van applicanten vereist dat ze financieel zelfvoorzienend zijn. 

Afhankelijk van de leeftijd van de applicant (jonger of ouder dan 50 jaar) gelden er andere 

regels op het gebied van de applicatie, de stappen na goedkeuring en de mogelijkheden na 1 

jaar.  

De regels voor de verschillende leeftijdsgroepen worden hieronder schematisch 

weergegeven: 

 



 



Het is belangrijk om zich ervan bewust te zijn dat een deelnemer aan het MM2H Programma 

geen toelating heeft om actief zaken te doen in Maleisië. De MM2H Pass is een Social Visit 

Pass die deelnemers toelaat om langdurig in Maleisië te verblijven en is dus ideaal voor 

gepensioneerden en mensen die leven van hun investeringen. Deelnemers die toch nog 

bezig willen blijven mogen wel een halftijdse job uitoefenen. 

Een bericht aan de locatie-onafhankelijke zakenmensen: zakendoen in Maleisië is niet 

mogelijk voor een MM2H deelnemer, maar dit hoeft geen ramp te zijn... 

Als een locatie-onafhankelijk professional, kan u in Maleisië verblijven onder het MM2H 

Programma en tegelijkertijd zakelijk actief blijven met een vennootschap die opgericht is in 

Hong Kong, Singapore of Labuan. U kunt deze vennootschap dan bijvoorbeeld gebruiken 

telkens u buitenlandse klanten factureert. Voornoemde jurisdicties zijn niet veraf en bieden 

een aantrekkelijke vennootschapsbelasting van 0%  aan in bepaalde gevallen. 

Fiscale emigratie met het oog op successieplanning 

Stel je hebt altijd hard gewerkt en je hebt een aardig appeltje voor de dorst opzij kunnen 

zetten. Of je hebt minder hard gewerkt maar je hebt een grote erfenis gedaan. Feit is: je 

bezit een groot, hoofdzakelijk roerend vermogen en je wilt optimaal jouw nalatenschap 

voorbereiden. 

Stel je bent momenteel nog rijksinwoner van België of Nederland en je hebt vier kinderen: 3 

lieve, respectvolle dochters en 1 respectloze aasgier van een zoon. 

Wegens bepaalde ernstige gebeurtenissen in het verleden zou je eigenlijk het liefst jouw 

nalatenschap zodanig organiseren dat jouw zoon niets krijgt van jouw nalatenschap. 

Aangezien ‘My Way’ van Frank Sinatra jouw lievelingsplaat is maak je er een levensdoel van 

om jouw nalatenschap te plannen op jouw manier! Jouw zoon mag dus niets krijgen van 

jouw nalatenschap en dit betekent dat het voorbehouden deel (ook legitieme portie 

genoemd) voor de wettelijke erfgenamen dient omzeild te worden. 

Met andere woorden, je bent op zoek naar een fiscaal gunstige oplossing voor je huidige 

roerende inkomsten en tegelijkertijd wens je het volledige beslissingsrecht te hebben over 

jouw nalatenschap. 

Meer nog, je wilt voor de volle 100% gaan genieten van het leven nu en je zit er niet mee in 

om een beter klimaat op te gaan zoeken. Je houdt enorm van Midden-Amerika bijvoorbeeld 

en je ziet een verhuis wel zitten. 



Oplossing: Omzeilen wettelijk reservatair erfdeel (ook legitieme portie genoemd) 

Volgens zowel het Belgisch als Nederlands erfrecht zijn kinderen wettelijke erfgenamen met 

een speciale positie. Dit houdt in dat u hen in principe niet volledig kunt onterven. Zij hebben 

steeds recht op een deel van uw nalatenschap (ook al wijkt u hiervan af in uw testament). 

Deze basisregel van het wettelijk erfdeel of legitieme portie geldt voor zover het Belgische of 

Nederlandse nationale erfrecht van toepassing is op uw nalatenschap. En dit Belgische of 

Nederlandse recht is slechts van toepassing indien u als erflater bij uw overlijden uw gewone 

verblijfplaats had in België of Nederland. Lees: uw nalatenschap valt onder Belgisch of 

Nederlands recht indien u op het moment van overlijden beschouw wordt als rijksinwoner 

van België of Nederland. 

Wanneer u dus België of Nederland zou verlaten en naar het buitenland zou verhuizen, zal 

het Belgische of Nederlandse recht niet langer van toepassing zijn op de vererving van uw 

nalatenschap. Neen, uw nalatenschap zal dan worden afgewikkeld volgens het recht van uw 

nieuwe thuisland.  

Dit heeft dan tot gevolg dat u de wettelijke reserve, van toepassing in België en Nederland, 

kan omzeilen mits je verhuist naar een land waar dergelijke regels niet spelen. 

Als toekomstige erflater zal je dus rijksinwoner moeten worden van een nieuw land. In deze 

specifieke situatie moet het een land zijn waar het civielrechtelijke begrip van wettelijke 

erfgenamen en hun voorbehouden deel onbestaande is. 

Exit België of Nederland als rijksinwoner en belastingplichtige 

Indien je als toekomstige erflater emigreert naar een ander land kan jouw fiscale situatie 

wijzigen onder bepaalde voorwaarden. Dit hangt af van verschillende zaken. 

We dienen een onderscheid te maken tussen twee situaties. 

Situatie 1 

Je laat je als toekomstige erflater schrappen uit het bevolkingsregister en je schrijft je 

vervolgens in in een ander land. Indien je jezelf, als toekomstige erflater, laat betrappen op 

enkele fouten zal de Belgische of Nederlandse fiscus je nog steeds als rijksinwoner en 

belastingplichtige beschouwen. Een officiële woonplaats heeft immers geen doorslaggevende 

invloed op het toepasselijke recht.  

Indien andere elementen zouden aantonen dat u toch sterkere banden blijft behouden met 

België of Nederland, dan kan de vererving van uw nalatenschap toch onderworpen zijn aan 

het Belgische of Nederlandse recht. Enkel op papier verhuizen biedt op zich dus geen 

sluitende garantie om de Belgische/Nederlandse erfrechtelijke reserve van uw kinderen te 

omzeilen. Met alle financiële gevolgen van dien… 

Voor Nederlandse rijksinwoners die emigreren kan er nog een bijkomend tijdsprobleem 

optreden: 



● Personen met de Nederlandse nationaliteit (staatsburgers van Nederland dus) die 

overlijden binnen een tijdsbestek van 10 jaar volgend op de datum van emigratie uit 

Nederland worden geacht rijksinwoner van Nederland te zijn op het gebied van 

successie- en schenkingsrechten. Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat 

deze ‘10-jarenregel’ het EU-recht niet schendt, 

● Ook personen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten (geen staatsburgers van 

Nederland dus) en die overlijden binnen een tijdsbestek van 1 jaar volgend op de 

datum van emigratie uit Nederland worden geacht rijksinwoner van Nederland te zijn 

op het gebied van successie- en schenkingsrechten. 

 

Situatie 2 

Je laat je als toekomstige erflater schrappen uit het bevolkingsregister en je schrijft je 

vervolgens in in een ander land. Bovendien respecteer je, als toekomstige erflater, alle 

spelregels en tips vermeld in het hoofdstuk Fiscale Spelregels. In dit geval zal de 

Belgische/Nederlandse fiscus je beschouwen als rijksinwoner en belastingplichtige van je 

nieuwe land. 

De Nederlandse fiscus beschouwt Nederlandse ex-rijksinwoners ook als rijksinwoner en 

belastingplichtige van hun nieuwe land indien: 

● Het gaat om personen met de Nederlandse nationaliteit die slechts overlijden nadat 

ze Nederland al meer dan tien jaar geleden verlaten hebben, of 

● Het gaat om personen zonder Nederlandse nationaliteit die slechts overlijden nadat 

ze Nederland al meer dan een jaar geleden verlaten hebben. 

Mogelijke bestemmingen 

Als toekomstige erflater dien je rijksinwoner te worden van een land waar de regels van 

wettelijk voorbehouden erfdeel niet gelden. Bovendien moet dit land een gunstig 

personenbelastingstelsel kennen. En aangezien je van Midden-Amerika houdt heb je nu de 

ideale drijfveer om te verhuizen! 



Concreet komen er zes landen uit Midden-Amerika in aanmerking: 

 

Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica en Panama kennen allemaal geen 

bepalingen inzake wettelijk voorbehouden erfdeel. Hierdoor kunnen rijksinwoners van deze 

landen volledig beslissingsrecht hebben over hun nalatenschap. Hier bepaal je als erflater 

dus zelf wie wat krijgt!  

Dit is perfect voor jouw situatie als toekomstige erflater. Wil je jouw aasgier van een zoon 

afstraffen en buitenspel zetten? Hier kan het, geen enkel probleem. 

Echter, je wenst als toekomstige erflater (met al jouw roerend vermogen) ook te genieten 

van een leuk en mild personenbelastingstelsel. Mexico en Honduras kunnen dus geschrapt 

worden als optie wegens een minder gunstige fiscaliteit. 

Belize, Nicaragua, Costa Rica en Panama komen wel in aanmerking omdat deze vier landen 

wel simultaan voldoen aan twee criteria: 

● het civielrechtelijke begrip van wettelijke erfgenamen en hun voorbehouden deel 

(zoals we het in België en Nederland kennen) bestaat er niet, en 

● een gunstig territoriaal belastingstelsel (in de plaats van een wereldwijd 

belastingstelsel). 

Costa Rica 

Rijksinwoners van Costa Rica worden alleen belast op inkomsten uit Costa Ricaanse bron. 

Roerende inkomsten uit het buitenland bijvoorbeeld worden dus vrijgesteld van belastingen. 



Er is geen vermogensbelasting in Costa Rica. 

Costa Rica heft ook geen successie- of schenkingsrechten.  

Costa Rica heft wel 30% belastingen op nalatenschappen en schenkingen uit Costa Ricaanse 

bron gedaan door een Costa Ricaanse belastingplichtige aan een buitenlandse rijksinwoner. 

Dit valt echter te omzeilen via een trust en/of stichting.  

Er zijn vier opties om rijksinwoner en belastingplichtige van Costa Rica te worden. 

Panama 

Rijksinwoners van Panama worden alleen belast op inkomsten uit Panamese bron. Roerende 

inkomsten afkomstig uit het buitenland bijvoorbeeld worden dus vrijgesteld van belastingen. 

Panama kent geen successierechten en geen schenkingsrechten. Dit betekent dat jouw drie 

lieve dochters jouw nalatenschap belastingvrij kunnen innen. Jouw nalatenschap ondergaat 

alleen een belasting in België of Nederland indien je er als erflater nog onroerend vermogen 

zou bezitten.  

Er is ook geen vermogensbelasting in Panama. 

Er zijn 3 opties om rijksinwoner en belastingplichtige van Panama te worden: als 

gepensioneerde, als investeerder of als professional (als werknemer of zelfstandige via de 

oprichting van een vennootschap). 

Als toekomstige erflater zal je beschouwd worden als rijksinwoner en belastingplichtige van 

Panama indien je één van de eerste twee statuten hebt en minstens 183 dagen per jaar in 

Panama vertoeft. Indien je het laatste statuut hebt (Immediate Permanent Residence 

Statuut) legt Panama geen enkele aanwezigheidsvereiste op ter plaatse. 

Belize 

Rijksinwoners van Belize worden alleen belast op inkomsten uit Belizaanse bron. Inkomsten 

uit het buitenland worden vrijgesteld van belastingen wanneer ze niet op een bankrekening 

in Belize worden ontvangen. 

Belize kent geen successierechten en geen schenkingsrechten. Met andere woorden, Belize 

heft geen belastingen op nalatenschappen of schenkingen. Dit betekent dat jouw drie lieve 

dochters jouw nalatenschap belastingvrij kunnen innen. Jouw nalatenschap ondergaat alleen 

een belasting in België of Nederland indien je er als erflater nog onroerend vermogen zou 

bezitten.  

Er is ook geen vermogensbelasting in Belize. 

Er zijn twee opties om hier rijksinwoner en belastingplichtige te worden: als gepensioneerde 

(minimum 45 jaar oud moet je zijn) of als professional met werkvergunning. 



Nicaragua 

Rijksinwoners van Nicaragua worden alleen belast op inkomsten uit Nicaraguaanse bron. 

Roerende inkomsten uit het buitenland bijvoorbeeld worden dus vrijgesteld van belastingen. 

Nicaragua heft 10% op schenkingen en erfenissen ontvangen door rijksinwoners van 

Nicaragua. 

Nicaragua heft geen successierechten of schenkingsrechten op schenkingen of 

nalatenschappen die vloeien naar een buitenlandse rijksinwoner. Dit is goed nieuws als de 

erfgenamen rijksinwoners zijn van een ander land dan Nicaragua. Dit betekent dat jouw drie 

lieve dochters jouw nalatenschap belastingvrij kunnen innen. Jouw nalatenschap ondergaat 

alleen een belasting in België of Nederland indien je er als erflater nog onroerend vermogen 

zou bezitten.  

Nicaragua heft ook geen vermogensbelasting. 

Er zijn drie opties om rijksinwoner en belastingplichtige van Nicaragua te worden: als 

gepensioneerde, als investeerder of als rentenier. Aan de voorwaarden voldoen is zeker 

mogelijk voor Westerlingen. 

Fiscale emigratie om te rentenieren en te genieten van het leven 

Monaco 

Monaco is een echte dwergstaat met een oppervlakte van 2,02 vierkante kilometer en +/- 31 

000 inwoners. Er heerst een leuk klimaat in deze mondaine badplaats en de ligging is 

excellent. Het Prinsdom ligt aan de Middellandse Zee (Zuid-Frankrijk), op nog geen 20 

kilometer van Nice en op nog geen 20 kilometer van Italië. Monaco is geen lid van de 

Europese Unie, is omsloten door Frankrijk en heeft de Euro als munt. 

Monaco staat wereldwijd bekend als belastingparadijs. Waarom? Heel simpel: als 

rijksinwoner van Monaco betaal je geen personenbelasting (0%) op jouw wereldwijd 

inkomen. Mensen die de Franse nationaliteit hebben zijn de uitzondering op de regel en 

dienen personenbelasting te betalen berekend volgens het Franse fiscale stelsel. 

Er is ook geen vermogensbelasting of belasting op meerwaarden. 

Er zijn drie methodes om rijksinwoner van Monaco te worden: 

● Als werknemer van een Monegaskisch bedrijf, 
● Als ondernemer door een lokaal bedrijf op te richten in Monaco, 
● Als rentenier door voldoende geld op een rekening bij een Monegaskische bank te 

parkeren (reken op 1 miljoen euro minimum) 



Kies je voor de optie om een bedrijf op te richten, weet dan dat de vennootschapsfiscaliteit 

als volgt in elkaar zit: 

● 33,33% vennootschapsbelasting wordt geheven op basis van een 

territorialiteitsprincipe, 

● Monegaskische vennootschappen zijn belastbaar indien minstens 25% van hun omzet 

afkomstig is (direct of indirect) van buiten Monaco, 

● Indien een Monegaskische vennootschap belastbaar is, wordt haar belastbare winst 

bepaald door alle omzet in rekening te brengen die tot stand is gekomen door haar 

activiteiten vanuit Monaco, 

● Alleen buitenlands inkomen dat verdiend werd via een vaste inrichting of een 

afhankelijke vertegenwoordiger in het buitenland is vrijgesteld van 33,33% 

vennootschapsbelasting. 

Monaco is klein en is een interessante optie voor de materialisten onder de lezers. Hou je 

van mode, snobs, wannabe rijken en echte rijken? Dan is Monaco jouw droombestemming: 

hier kan je gerust jouw geld laten rollen... 

Hou je daarentegen van levendigheid, een permanente buzz en een energetisch gevoel? Dan 

zoek je best andere oorden op. 

Malta 

Malta is een kleine eilandengroep in het midden van de Middellandse Zee en bestaat uit de 

zonnige vakantie-eilanden Malta, Gozo, Comino en de onbewoonde eilanden Filfla, Cominotto 

en St. Paul’s Islands.  

De Britten koloniseerden de Maltese archipel gedurende meer dan 2 eeuwen en hierdoor is 

Engels, naast Maltees, één van de twee officiële landstalen. Ook Frans en Italiaans worden 

courant gesproken op de eilanden. Het eiland Malta is het hoofdeiland van de archipel en is 

een charmant, aantrekkelijk en zonnig vakantie-eiland. Het eiland wordt gekenmerkt door 

een uitzonderlijk landschap van ruige, rotsachtige kustlijnen en mooie, karaktervolle baaien. 

Het eiland Malta heeft een intrigerend en fascinerend verleden met een rijk en gevarieerd 

cultureel en architecturaal erfgoed. In de hoofdstad Valletta, welke integraal op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, vallen er vele prachtige, culturele bouwwerken te 

bezichtigen. Er druipt een eeuwenoude geschiedenis van de muren. Naast cultuur is het 

natuurlijk ook steeds mogelijk om voor één van de stranden te kiezen in de baaien van Malta 

of van het zustereiland Gozo. 

Waarom zou je niet beslissen om er te gaan wonen? Of om er op zijn minst toch een deel 

van het jaar te verblijven. Sinds Malta lid werd van de EU zijn de dingen veel gemakkelijker 

geworden. Zo kunnen staatsburgers van landen buiten de EU rijksinwoner worden van Malta 

en op die manier van visumvrije toegang tot de Schengenzone genieten. 



Fiscaal stelsel 

Het fiscaal stelsel van Malta is heel aantrekkelijk voor ondernemers, vermogende individuen 

en investeerders die op zoek zijn naar een stabiele, veilige en aantrekkelijke zakelijke 

omgeving. Staatsburgers van Malta (mensen met een Maltees paspoort) die ook rijksinwoner 

zijn van Malta worden belast op hun wereldwijd inkomen. Progressieve schijven van 0 tot 

35% zijn van toepassing. Op het eerste zicht dus niets speciaals of aantrekkelijk… 

Toch is Malta heel speciaal voor buitenlanders! Een heel interessante en welgekomen erfenis 

van het koloniaal verleden van Malta onder Brits bewind is het fiscaal stelsel dat gebaseerd is 

op overmaking van fondsen. Het klinkt ingewikkeld maar dat is het niet: niet-Maltese 

individuen (staatsburgers met een paspoort van een ander land zoals Belgen en 

Nederlanders bijvoorbeeld) krijgen een bijzonder aantrekkelijke fiscale status wanneer zij 

rijksinwoner worden van Malta. 

Als buitenlander kan je namelijk genieten van een fiscaal stelsel dat gebaseerd is op 

overmaking van fondsen. 

Fiscaal stelsel gebaseerd op overmaking van fondsen 

Dit stelsel is van toepassing op niet-Maltese staatsburgers (zoals Belgen of Nederlanders) die 

rijksinwoner zijn van Malta. 

Buitenlandse staatsburgers die rijksinwoner zijn van Malta betalen enkel personenbelasting 

op twee types inkomsten: 

1. Inkomsten en meerwaarden van Maltese oorsprong. Zo zal een Belg of Nederlander 

onderworpen zijn aan Maltese personenbelasting wanneer hij/zij als werknemer in 

ondergeschikt verband werkt voor een Maltees bedrijf in Malta (bijvoorbeeld in de 

online gaming- en gokindustrie). Hetzelfde geldt voor een Belg of Nederlander die als 

zelfstandige heerlijke frieten en Belgische topbiertjes verkoopt op de dijk van Sliema 

in Malta. 

 

2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong maar enkel voor zover deze inkomsten 

worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. En dit is natuurlijk bijzonder 

interessant! Dit betekent namelijk dat buitenlandse staatsburgers (zoals Belgen en 

Nederlanders) die rijksinwoner zijn van Malta geen belastingen betalen op inkomsten 

van buitenlandse oorsprong indien deze niet worden overgemaakt naar een Maltese 

bankrekening. U leest het goed: belastingvrij door het leven gaan in een lidstaat van 

de EU is mogelijk. 

Een bijkomend voordeel is dat buitenlandse staatsburgers die rijksinwoner zijn van Malta 

nooit belastingen betalen op meerwaarden van buitenlandse oorsprong, zelfs niet indien 

deze meerwaarden worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. We denken hierbij 

bijvoorbeeld aan meerwaarden behaald met het verhandelen van aandelen op buitenlandse 

aandelenmarkten.  



Opgelet! Om het spel volgens de regels te spelen dient het principe van buitenlandse 

oorsprong te worden nageleefd. Dit betekent dat de meerwaarden van een stock broker die 

voltijds vanop zijn kantoor in Malta handel drijft niet kunnen worden aanzien als zijnde van 

buitenlandse oorsprong en dat hij hier bijgevolg belastingen zal moeten op betalen. 

Contacteer ons om dit principe te matchen met jouw persoonlijke situatie. 

Malta heft geen vermogensbelasting, geen schenkingsrechten en ook geen successierechten. 

Er is enkel een registratierecht te voldoen bij de overdracht van Maltees vastgoed (5%) en 

bij de transfer van sommige aandelen in Maltese vennootschappen (2%). 

Begrijpende lezers die tussen de lijnen kunnen lezen zien in dat Malta waanzinnige 

opportuniteiten biedt voor ondernemers, vermogende individuen en investeerders. In 

combinatie met een belastingefficiënte structuur aangepast aan jouw specifieke persoonlijke 

en professionele situatie kan je ervoor zorgen dat je weinig tot geen personenbelasting 

betaalt in Malta. 

Buitenlandse staatsburgers die graag rijksinwoner van Malta willen worden kunnen een 

keuze maken uit verschillende schema’s. Deze schema’s bieden deze buitenlandse 

staatsburgers de mogelijkheid om rijksinwoner te worden van Malta en om zo te genieten 

van een Mediterraanse levensstijl, veel zonneschijn en een mild fiscaal klimaat in een 

centrale locatie dichtbij West-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 

Malta is lid van de Schengenzone en zodoende kunnen rijksinwoners genieten van visumvrij 

reizen binnen de Schengenzone. 

Opties om rijksinwoner te worden 

Buitenlandse staatsburgers hebben verschillende opties om rijksinwoner van Malta te 

worden. We dienen een onderscheid te maken tussen staatsburgers van buiten de EU 

enerzijds en staatsburgers van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte 

(inclusief IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland anderzijds. 



Staatsburgers van de Europese Unie (zoals bijvoorbeeld mensen met de Belgische of 

Nederlandse nationaliteit), van de Europese Economische Ruimte en van Zwitserland hebben 

de keuze uit vier pistes om rijksinwoner van Malta te worden: 

 

1. Het Malta Retirement Programme (MRP) is geschikt voor individuen die een pensioen 

(of soortgelijk inkomen) ontvangen: 

 

○  Alvorens te appliceren voor dit schema dient men vastgoed in Malta te 

bezitten of te huren. De applicant dient een eigendom met een 

minimumwaarde van EUR 275 000 op Malta te bezitten ofwel een eigendom 

op Gozo met een minimumwaarde van EUR 250 000. De applicant kan ook 

opteren om vastgoed te huren op Malta voor een bedrag van minimum EUR 9 

600 op jaarbasis ofwel op Gozo voor een bedrag van minimum EUR 8 750 per 

jaar. De applicant en zijn gezin dienen hier officieel te verblijven, 

○  Pensioen dat op een bankrekening in Malta wordt ontvangen moet minimum 

EUR 37 500 bedragen op jaarbasis, 

○  Minimum aanwezigheidsvereiste van 90 dagen per jaar over een periode van 

5 jaren. Met andere woorden, de gepensioneerde dient minstens 450 dagen 

aanwezig te zijn uit een totale periode van 1 825 dagen. Gekwalificeerden 

dienen wel hun aanwezigheid in eender welk ander land te beperken tot 183 



dagen per kalenderjaar (om er niet als belastingplichtige te worden 

beschouwd), 

○  Minimumbedrag personenbelasting dat de hoofdapplicant jaarlijks dient te 

betalen is EUR 7 500 en EUR 500 per bijkomend gezinslid ten laste, 

○  De applicant en zijn gezinsleden ten laste dienen allen gedekt te zijn door een 

ziektekostenverzekering ‘alle risico’s’ welke dekking geeft in de hele EU. De 

dekking moet deze van Maltese staatsburgers evenaren en de polis mag 

afgesloten zijn bij zowel een Maltese of internationale 

verzekeringsmaatschappij, 

○  Inkomsten van Maltese oorsprong (mogen niet meer dan 25% van de 

applicant zijn belastbaar inkomen bedragen) worden belast aan 35%. 

Inkomsten van buitenlandse oorsprong worden belast aan 15% indien deze 

inkomsten worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. Indien deze 

buitenlandse inkomsten niet worden overgemaakt naar een bankrekening in 

Malta zijn deze inkomsten belastingvrij. Meerwaarden van buitenlandse 

oorsprong zijn niet belastbaar, zelfs indien deze worden overgemaakt naar 

een Maltese bankrekening. 

 

2. Het Malta Residence Programme 

 

○  Alvorens te appliceren voor dit schema dient men vastgoed in Malta te 

bezitten of te huren. De applicant dient een eigendom met een 

minimumwaarde van EUR 220 000 op Gozo of in Zuid-Malta te bezitten ofwel 

een eigendom in een andere regio van Malta met een minimumwaarde van 

EUR 275 000. De applicant kan ook opteren om vastgoed te huren op Gozo of 

in Zuid-Malta voor een bedrag van minimum EUR 8 750 op jaarbasis ofwel in 

een andere regio van Malta voor een bedrag van minimum EUR 9 600 per 

jaar. De applicant en zijn gezin dienen hier officieel te verblijven, 

○  Er is geen minimum aanwezigheidsvereiste van toepassing. Gekwalificeerden 

dienen wel hun aanwezigheid in eender welk ander land te beperken tot 183 

dagen per kalenderjaar (om er niet als belastingplichtige te worden 

beschouwd), 

○  Minimumbedrag personenbelasting dat men jaarlijks dient te betalen is EUR 

15 000. Dit bedrag dekt ook de andere leden van het gezin, 

○  De applicant en zijn gezinsleden ten laste dienen allen gedekt te zijn door een 

ziektekostenverzekering ‘alle risico’s’ welke dekking geeft in de hele EU. De 

dekking moet deze van Maltese staatsburgers evenaren en de polis mag 

afgesloten zijn bij zowel een Maltese of internationale 

verzekeringsmaatschappij, 

○  Inkomsten van buitenlandse oorsprong worden belast aan een vlaktaks van 

15% indien deze inkomsten worden overgemaakt naar een Maltese 

bankrekening. Indien deze buitenlandse inkomsten niet worden overgemaakt 

naar een bankrekening in Malta zijn deze inkomsten belastingvrij. Inkomsten 

van Maltese oorsprong worden belast aan 35%. Meerwaarden van 



buitenlandse oorsprong zijn niet belastbaar, zelfs indien deze worden 

overgemaakt naar een Maltese bankrekening. 

 

3. Het Malta Ordinary Residence Scheme 

 

○  Geen minimum aanwezigheidsvereiste van toepassing (vrijheid van personen 

binnen de EU). Gekwalificeerden dienen wel hun aanwezigheid in eender welk 

ander land te beperken tot 183 dagen per kalenderjaar (om er niet als 

belastingplichtige te worden beschouwd), 

○  Geen minimumbedrag personenbelasting te betalen op jaarbasis,  

○  Verplichting om vastgoed te huren of te kopen maar geen enkele 

minimumwaarde van toepassing, 

○  Niet-Maltese staatsburgers (zoals mensen met de Belgische of Nederlandse 

nationaliteit) die rijksinwoner zijn van Malta onder dit schema worden niet 

belast op inkomsten van buitenlandse oorsprong die niet overgemaakt worden 

naar Malta. Inkomsten van binnenlandse oorsprong (en buitenlandse 

inkomsten overgemaakt naar Malta) worden belast aan de volgende schijven: 

0% (belastingvrije som van EUR 8 500), 15%, 25% en 35%. Daarnaast 

worden deze rijksinwoners ook niet belast op meerwaarden van buitenlandse 

oorsprong (zelfs indien deze overgemaakt worden naar Malta). 

 

4. Het Malta High Net Worth Individuals (HNWI) Tax Residence Scheme 

 

○  Alvorens te appliceren voor dit schema dient men vastgoed in Malta te 

bezitten of te huren. De applicant dient een eigendom met een 

minimumwaarde van EUR 400 000 te bezitten of dient een eigendom te huren 

voor een jaarlijks bedrag van minstens EUR 20 000. De applicant en zijn gezin 

dienen hier officieel te verblijven, 

○  De applicant en zijn gezinsleden ten laste dienen allen gedekt te zijn door een 

ziektekostenverzekering ‘alle risico’s’ welke dekking geeft in de hele EU. De 

dekking moet deze van Maltese staatsburgers evenaren en de polis mag 

afgesloten zijn bij zowel een Maltese of internationale 

verzekeringsmaatschappij, 

○  Er is geen minimum aanwezigheidsvereiste van toepassing. Gekwalificeerden 

dienen wel hun aanwezigheid in eender welk ander land te beperken tot 183 

dagen per kalenderjaar (om er niet als belastingplichtige te worden 

beschouwd), 

○  Minimumbedrag personenbelasting dat de hoofdapplicant jaarlijks dient te 

betalen is EUR 20 000 en EUR 2 500 per bijkomend gezinslid ten laste, 

○  Inkomsten van Maltese oorsprong worden belast aan 35% en inkomsten van 

buitenlandse oorsprong worden belast aan 15% indien deze inkomsten 

worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. Indien deze 

buitenlandse inkomsten niet worden overgemaakt naar een bankrekening in 

Malta zijn deze inkomsten belastingvrij. Daarnaast worden HNWI’s onder dit 



schema ook niet belast op meerwaarden van buitenlandse oorsprong (zelfs 

indien deze overgemaakt worden naar een Maltese bankrekening), 

○  HNWI’s kunnen onder dit schema ook professioneel actief zijn in Malta als 

werknemer of als ondernemer. 

Staatsburgers van buiten de EU (zoals bijvoorbeeld Kenianen, Chinezen en Costa Ricanen) 

kunnen op drie manieren rijksinwoner van Malta worden:  

 

1. Het Global Residence Programme 

 

○  Alvorens te appliceren voor dit schema dient men vastgoed in Malta te 

bezitten of te huren. De applicant dient een eigendom met een 

minimumwaarde van EUR 220 000 in Zuid-Malta te bezitten, ofwel een 

eigendom op Gozo met een minimumwaarde van EUR 250 000, ofwel een 

eigendom in een andere regio van Malta met een minimumwaarde van EUR 

275 000. De applicant kan ook opteren om vastgoed te huren op Gozo of in 

Zuid-Malta voor een bedrag van minimum EUR 8 750 op jaarbasis ofwel in 

een andere regio van Malta voor een bedrag van minimum EUR 9 600 per 

jaar. De applicant en zijn gezin dienen hier officieel te verblijven, 

○  De applicant en zijn gezinsleden ten laste dienen allen gedekt te zijn door een 

ziektekostenverzekering ‘alle risico’s’ welke dekking geeft in de hele EU. De 

dekking moet deze van Maltese staatsburgers evenaren en de polis mag 

afgesloten zijn bij zowel een Maltese of internationale 

verzekeringsmaatschappij, 



○  Minimumbedrag personenbelasting dat men jaarlijks dient te betalen: EUR 15 

000 per familie, 

○  Inkomsten van Maltese oorsprong worden belast aan 35% en inkomsten van 

buitenlandse oorsprong worden belast aan 15% indien deze inkomsten 

worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. Indien deze 

buitenlandse inkomsten niet worden overgemaakt naar een bankrekening in 

Malta zijn deze inkomsten belastingvrij. Meerwaarden van buitenlandse 

oorsprong zijn vrijgesteld van belastingen, zelfs indien deze overgemaakt 

worden naar een Maltese bankrekening, 

○  Er is geen minimum aanwezigheidsvereiste van toepassing. Gekwalificeerden 

dienen wel hun aanwezigheid in eender welk ander land te beperken tot 183 

dagen per kalenderjaar (om er niet als belastingplichtige te worden 

beschouwd), 

○  Gekwalificeerden onder dit schema kunnen professioneel actief zijn in Malta. 

 

2. Het Malta High Net Worth Individuals (HNWI) Tax Residence Scheme 

 

○  Alvorens te appliceren voor dit schema dient men vastgoed in Malta te 

bezitten of te huren. De applicant dient een eigendom met een 

minimumwaarde van EUR 400 000 te bezitten of dient een eigendom te huren 

voor een jaarlijks bedrag van minstens EUR 20 000. De applicant en zijn gezin 

dienen hier officieel te verblijven, 

○  De applicant en zijn gezinsleden ten laste dienen allen gedekt te zijn door een 

ziektekostenverzekering ‘alle risico’s’ welke dekking geeft in de hele EU. De 

dekking moet deze van Maltese staatsburgers evenaren en de polis mag 

afgesloten zijn bij zowel een Maltese of internationale 

verzekeringsmaatschappij, 

○  Er is geen minimum aanwezigheidsvereiste van toepassing. Gekwalificeerden 

dienen wel hun aanwezigheid in eender welk ander land te beperken tot 183 

dagen per kalenderjaar (om er niet als belastingplichtige te worden 

beschouwd), 

○  Minimumbedrag personenbelasting dat de hoofdapplicant jaarlijks dient te 

betalen is EUR 25 000 en bijkomend EUR 5 000 per gezinslid ten laste, 

○  Inkomsten van Maltese oorsprong worden belast aan 35% en inkomsten van 

buitenlandse oorsprong worden belast aan 15% indien deze inkomsten 

worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. Indien deze 

buitenlandse inkomsten niet worden overgemaakt naar een bankrekening in 

Malta zijn deze inkomsten belastingvrij. Daarnaast worden HNWI’s onder dit 

schema ook niet belast op meerwaarden van buitenlandse oorsprong (zelfs 

indien deze overgemaakt worden naar een Maltese bankrekening), 

○  HNWI’s kunnen onder dit schema ook professioneel actief zijn in Malta als 

werknemer of als ondernemer. 

 



3. Malta Residency by Investment 

 

○  Alvorens te appliceren voor dit schema dient men vastgoed in Malta te 

bezitten of te huren. De applicant dient een eigendom met een 

minimumwaarde van EUR 270 000 op Gozo of in Zuid-Malta te bezitten ofwel 

een eigendom in een andere regio van Malta met een minimumwaarde van 

EUR 320 000. De applicant kan ook opteren om vastgoed te huren op Gozo of 

in Zuid-Malta voor een bedrag van minimum EUR 10 000 op jaarbasis ofwel in 

een andere regio van Malta voor een bedrag van minimum EUR 12 000 per 

jaar. De applicant en zijn gezin dienen hier officieel te verblijven, 

○  Verplichting om ten minste EUR 250 000 te investeren in overheidsobligaties 

en om deze minstens 5 jaar in eigendom te houden, 

○  Verplichting om een niet-terugbetaalbare bijdrage van EUR 30 000 te leveren 

aan Malta, 

○  De applicant en zijn gezinsleden ten laste dienen allen gedekt te zijn door een 

ziektekostenverzekering ‘alle risico’s’ welke dekking geeft in de hele EU. De 

dekking moet deze van Maltese staatsburgers evenaren en de polis mag 

afgesloten zijn bij zowel een Maltese of internationale 

verzekeringsmaatschappij, 

○  Verplichting om financieel onafhankelijk te zijn: hoofdapplicant moet jaarlijks 

minstens EUR 100 000 inkomsten uit buitenlandse bron verdienen of moet 

over ten minste EUR 500 000 kapitaal beschikken, 

○  Geen minimumbedrag aan personenbelasting verschuldigd op jaarbasis, 

○  Niet-Maltese staatsburgers (zoals mensen met de Belgische of Nederlandse 

nationaliteit) die rijksinwoner zijn van Malta onder dit schema worden niet 

belast op inkomsten van buitenlandse oorsprong die niet overgemaakt worden 

naar Malta. Inkomsten van binnenlandse oorsprong (en buitenlandse 

inkomsten overgemaakt naar Malta) worden belast aan de volgende schijven: 

0% (belastingvrije som van EUR 8 500), 15%, 25% en 35%. Daarnaast 

worden gekwalificeerden onder dit schema ook niet belast op meerwaarden 

van buitenlandse oorsprong (zelfs indien deze overgemaakt worden naar 

Malta). 

 

Opmerking 

Malta biedt fantastische opportuniteiten om er rijksinwoner te worden. Zo is Malta de 

perfecte bestemming in de Europese Unie voor renteniers. Vergis je niet, ook 

gepensioneerden en locatie-onafhankelijke professionals kunnen genieten van het fiscaal 

stelsel dat gebaseerd is op de overmaking van fondsen naar een Maltese bankrekening. 

Afhankelijk van je huidige nationaliteit en jouw professionele status kan je er zelfs 

rijksinwoner worden zonder noemenswaardige investeringen te moeten doen. 

Seychellen 

Ben je gek van snorkelen en duiken? Hou je van tropische en groene natuur, afgewisseld 

met prachtige granieten rotsformaties, uniek in de wereld? Zou je graag ervaren hoe het 



voelt om als Adam en Eva door het leven te gaan? Je kan rekenen op rondfladderende 

vleerhonden, wild groeiende mangobomen, plonzende zeeschildpadden, reusachtige 

walvishaaien, een collectie tropische vissen om van achterover te vallen, Aldabra 

reuzenschildpadden met een topsnelheid van maar liefst 1 km/u en uiterst zeldzame, 

erotische kokosnoten (Coco De Mer). 

Ben je op zoek naar zwoele feestjes met opzwepende Sega muziek, heerlijke bruine 

Takamaka rum (met een vleugje vanille en karamel) en goedlachse Seychellois(es) met 

gevoel voor ritme? Waar Creoolse voeding welig tiert en waar verse geelvin tonijn quasi 

dagelijks op de grill te vinden is? 

De Seychellen zijn perfect indien je op zoek bent naar de ultieme tropische bestemming! Hier 

zijn hagelwitte stranden zonder hordes toeristen de standaard en niet de uitzondering. Het is 

een plaats waar men buitenlanders behandelt volgens de uitdrukking “laisser faire, laisser 

passer”... 

De Seychellen, een spectaculaire eilandengroep, ligt in de Indische Oceaan en is de thuis van 

enkele duizenden buitenlanders. 

Lang geleden waren die buitenlanders piraten die zich thuis voelden in de archipel van de 

Seychellen. Onder andere de befaamde Olivier Levasseur met bijnaam La Buse  zou er een 

periode van zijn leven ondergedoken geleefd hebben. Straffer nog: volgens de legende heeft 

hij er een miljoenenschat verborgen.  

Heden ten dage zijn die buitenlanders hoofdzakelijk vermogende levensgenieters met een 

gezonde aversie voor belastingen betalen! Er zijn dagelijks internationale vluchten 

beschikbaar en er heerst een tropisch doch mild klimaat. De temperatuur varieert tussen de 

24 en de 31 graden Celcius. 

Bovendien liggen de Seychellen buiten de cyclonengordel (in tegenstelling tot een doorsnee 

eiland in de Caraïben bijvoorbeeld).  

Fiscaal stelsel 

In de Seychellen wordt een territoriaal belastingstelsel gehanteerd. Dit betekent dat 

rijksinwoners van de Seychellen enkel belastingen moeten betalen op lokaal verworven 

inkomsten. 

Dit betekent dus ook dat rijksinwoners van de Seychellen geen belastingen moeten betalen 

op inkomsten van buitenlandse oorsprong. Renteniers met inkomsten uit buitenlandse 

aandelenmarkten bijvoorbeeld zitten dus gebeiteld en gaan hier dus lekker gezapig 

belastingvrij door het leven. 

Ook locatie-onafhankelijke ondernemers kunnen belastingvrij door het leven gaan als 

rijksinwoner van de Seychellen. Het enige wat hiervoor nodig is is de oprichting van een 

vennootschap in een betrouwbaar jurisdictie met aanzien zoals: 



● de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai bijvoorbeeld waar 0% 

vennootschapsbelasting en 0% bronbelasting heerst), of  

● Hong Kong (territoriaal belastingstelsel en ook 0% bronbelasting).  

Er is geen vermogensbelasting in de Seychellen en zowel successie- als schenkingsrechten 

zijn onbestaande in de Seychellen. Mooi meegenomen dus! 

Een meerwaardebelasting is enkel van toepassing op meerwaarden gerealiseerd bij verkoop 

van bedrijfsactiva in de Seychellen. Meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen 

door het verkopen van niet-bedrijfsactiva zijn belastingvrij! 

Rijksinwoner van de Seychellen worden 

Er zijn verschillende manieren om rijksinwoner van de Seychellen te worden: 

● Via een werkvergunning door een arbeidsovereenkomst af te sluiten met een lokale 

werkgever (de sector toerisme is de enige optie hier omdat de inkrimpende financiële 

sector lijdt onder de wijzigende internationale fiscale spelregels - de Seychellen was 

ooit een notoir en berucht, gitzwart belastingparadijs), 

● Door het verwerven van een Permanent Residence Permit. Dit kan op verschillende 

manieren: 

○  minstens 5 jaar getrouwd zijn met een Seychellois(e) en er ook minstens 5 

jaar gewoond hebben, 

○  beschouwd worden als een professional die uitzonderlijke bijdragen heeft 

geleverd aan de maatschappij en er ook minstens 5 jaar lang gewoond 

hebben, 

○  minstens USD 1 miljoen investeren in een bedrijf in de Seychellen en er 

minstens al 1 jaar gewoond hebben (of er al minstens 5 jaar zakelijke 

belangen hebben). 

● Door een bedrijf op te starten in de International Trade Zone: 

Deze zone is een vrijhandelszone gericht op distributeurs, producenten en exporteurs 

van zowel goederen als diensten. Als ondernemer krijg je dan een International 

Trade Zone Permit welke je toelaat om rijksinwoner van de Seychellen te zijn en 

officieel te werken in de International Trade Zone. In deze zone zijn belastingen zoals 

vennootschapsbelasting, importtaks, BTW en bronbelasting onbestaande. Je bent er 

ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en kantoorruimtes en magazijnen zijn 

beschikbaar om te huren. 

● Door te investeren in vastgoed op Eden Island, een eiland dat ontstond door 

landwinning voor de kust van Mahé (het grootste eiland van de eilandengroep). 

 

Eden Island 

Eden Island is één van de meest prestigieuze eilandjachthavens ter wereld. Het is een 

luxueuze jachthaven met zowel impressionant residentieel als commercieel vastgoed in de 

aanbieding. Eden Island ligt juist voor de kust van Mahé, het hoofdeiland van de archipel, en 

de luchthaven ligt op slechts 10 minuten rijafstand.  



Eden Island is een eiland met een oppervlakte van 56 hectare en heeft zijn volledige 

landoppervlakte door landwinning verkregen. Vroeger lag er op de locatie van Eden Island 

een koraalrif. Dit vastgoedproject trekt vermogende individuen aan van over de hele wereld: 

Amerikanen, Afrikanen, Arabieren, Aziaten, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Europeanen 

(zowel van West- als Oost-Europa). 

Eden Island beschikt zowel over begeerde villa’s met zicht op de Indische Oceaan alsook 

over strandvilla’s. Je kunt er genieten van spectaculaire uitzichten op de oceaan, het 

tropische regenwoud en de heuvels/bergen van Mahé. Eden Island biedt de ideale balans 

tussen ruimte en privacy en beschikt bovendien ook over 16 hectare private waterwegen. 

Het beschikbare vastgoed is ruim met grote veranda’s, hoge rode daken en simpele, pure 

lijnen. Grote open deuren en dito ramen nodigen de natuur uit om deel te worden van het 

vastgoed. De architecten van Eden Island lieten zich inspireren door de lokale architectuur 

van de Seychellen, welke zijn oorsprong vindt in de Franse, Victoriaanse, Arabische en 

Chinese architectuur. 

Elk ontwerpelement werd zorgvuldig geselecteerd om zeker de inheemse cultuur van de 

Seychellen te reflecteren. Zo werd bijvoorbeeld hout gebruikt om te wijzen op de weelderige 

bossen van de Seychellen en werden verschillende types interieur ontworpen om de 

kleurenpracht en tinten van de Seychellen te portretteren en te accentueren. 

Inwoners en bezoekers van Eden Island genieten van schitterende mogelijkheden om aan 

eilandhoppen te doen in de archipel van de Seychellen. De nabijgelegen eilanden Cerf Island 

en Sainte Anne Island zijn bijvoorbeeld perfect hiervoor. Andere eilanden zoals Praslin en La 

Digue liggen ook binnen acceptabele afstand indien men gebruik maakt van de bekende Cat 

Cocos ferry. Deze ferry maakt meerdere trips per dag vanuit de haven van Victoria. 

Eden Island biedt vier privéstranden en privézwembaden zijn standaard bij elke villa. 

Zwembaden voor maisons zijn optioneel. Eden Island biedt ook prachtige faciliteiten zoals 

een ruime fitness, een clubhuis, een tennisplein, een speelplein voor de kinderen en een 

prachtig winkelcentrum genaamd Eden Plaza. Eden Plaza bestaat uit verschillende bars, 

restaurants, banken, een spa, een casino, een supermarkt en vele boetiekjes. 

Eden Island beschikt ook over een fancy hotel genaamd Eden Blue Hotel. Dit hypermoderne 

hotel beschikt over 87 luxueuze kamers en is één van de meest technologisch geavanceerde 

hotels in de regio van de Indische Oceaan. Conferenties en banketten worden er ook met 

gemak georganiseerd. 

Alle vastgoed op Eden Island wordt verkocht zonder restricties en eigenaars (en hun 

erfgenamen) kunnen het vastgoed levenslang bezitten, tot in de eeuwigheid. Alle vastgoed is 

uitgerust met klimaatregeling en een schitterende keuken van Miele. Daarnaast beschikt elke 

vastgoedunit over een witte, elektronisch aangedreven buggy (wagens zijn niet welkom op 

het residentieel gedeelte van Eden Island). 

Elke vastgoedunit beschikt ook over een eigen aanlegsteiger (de meeste van deze 

aanlegsteigers liggen pal voor de vastgoedunits). Ook eigenaars van superjachten zijn 



welkom op Eden Island aangezien deze internationale jachthaven in staat is om superjachten 

van wel 100 meter lang te ontvangen. Zo maakt sjeik Khalifa, president van de Verenigde 

Arabische Emiraten, geregeld gebruik van deze internationale jachthaven met zijn 

superjacht. 

Er zijn ook overdekte parkeerplaatsen beschikbaar voor vastgoedeigenaars op Eden Island 

welke een auto gekocht hebben of gewoon een auto huren wanneer ze op het eiland 

verblijven. 

Concreet zijn er drie types vastgoed beschikbaar: appartementen, maisons en villa’s. Alle 

types zijn goed ingericht, worden onberispelijk onderhouden en zijn waardevolle activa voor 

investeerders. Deze vastgoedunits zijn ook uitstekende cash flow generators aangezien ze 

populair zijn onder toeristen. Wat is er namelijk leuker dan via Airbnb een luxueuze en 

comfortabele accommodatie te boeken op Eden Island? 

Applicatie voor een Permanent Residence Permit 

Mensen die vastgoed op Eden Island wensen aan te kopen kunnen appliceren voor 

permanent rijksinwonerschap van de Seychellen. 

Kopers dienen een lokale vennootschap op te richten om vervolgens met deze vennootschap 

het vastgoed op Eden Island aan te kopen. Deze lokale vennootschap is dan de eigenaar van 

het vastgoed op Eden Island. 

De aandelen van zo’n lokale vennootschap welke vastgoed op Eden Island in bezit heeft 

kunnen verdeeld worden over maximum zes aandeelhouders. Deze zes aandeelhouders 

(minder kan ook natuurlijk) worden als de hoofdapplicanten beschouwd. 

Elke hoofdapplicant (maximum zes in totaal per lokale venootschap die eigenaar is van 

vastgoed op Eden Island) kan functioneren als directeur van de lokale vennootschap. 

Daarbovenop kan elke hoofdapplicant appliceren voor permanent rijksinwonerschap van de 

Seychellen en dit voor zichzelf en zijn hele familie. Met de hele familie wordt bedoeld de 

partner en tot 4 kinderen jonger dan 18.  

Met andere woorden, in theorie kunnen maximum 6 families (met maximum 6 personen per 

familie) permanent rijksinwoner worden van de Seychellen via de gezamenlijke aankoop van 

vastgoed op Eden Island via een lokale vennootschap. 

De kostprijs van permanent rijksinwonerschap bedraagt SCR 150 000 voor de hele familie 

(hoofdapplicant, partner en tot vier kinderen jonger dan 18). 

Deze verblijfsvergunning is geldig voor 5 jaar en dient nadien opnieuw vernieuwd te worden 

voor een periode van 5 jaar. De kostprijs hiervan bedraagt opnieuw SCR 150 000 of de prijs 

die van toepassing is op dat moment. 

De vastgoedprijzen op Eden Island variëren en starten vanaf +/- EUR 400 000. 

Rijksinwoners van de Seychellen die op Eden Island vertoeven kunnen ook een wagen 

importeren en registreren. 



Het voordeel van rijksinwoner van de Seychellen te worden via het investeren in vastgoed op 

Eden Island is de afwezigheid van recurrente kosten! Applicanten betalen voor het vastgoed 

bij aankoop en hiermee is de kous af. In andere landen zoals Malta dienen eigenaars ook 

jaarlijkse taksen te betalen op het verworven vastgoed. 

Leuk weetje: permanente rijksinwoners van de Seychellen kunnen na een periode van 5 jaar 

rijksinwonerschap appliceren voor staatsburgerschap en bijhorend paspoort van de 

Seychellen. 

Filipijnen 

“Glimlach naar het leven in de Filipijnen” is de slogan van de Philippine Retirement Authority, 

het Filipijnse overheidsorgaan dat alle buitenlandse nationaliteiten uitnodigt om van de 

Filipijnen hun tweede thuis te maken. Het land staat bekend voor z’n energieke cultuur, 

vriendelijke en gastvrije locals die ook Engels spreken, natuurlijke schoonheid en tropisch 

klimaat. Gepensioneerden kunnen hier ‘leven als God in Frankrijk’ aan een zeer redelijke 

prijs. 

De Filipijnen is een eilandnatie in Zuidoost-Azië en bestaat uit meer dan 7 000 eilanden, 

verspreid over een afstand van meer dan 1 800 km van noord tot zuid. Het is omringd door 

Taiwan in het noorden, de Stille Oceaan in het oosten, Maleisisch Borneo in het zuidwesten 

en de Zuid-Chinese Zee in het westen. Het land is geografisch onderverdeeld in drie grote 

eilandgroepen: Luzon, Visayas en Mindanao. De hoofdstad van de Filipijnen is Manila en er 

wonen in totaal zo’n 100 miljoen mensen in deze eilandnatie. 

Het land geniet van een tropisch klimaat dat meestal warm en vochtig is met temperaturen 

tussen 25 en 32 graden Celcius. De maanden maart tot mei zijn warm en droog, de 

maanden juni tot oktober zijn regenachtig en de maanden november tot februari zijn koel. 

Gelukkig voor buitenlanders kent bijna elke Filipijn ten minste een beetje Engels, dus praten 

met de lokale bevolking en elkaar begrijpen is geen probleem. Dit komt omdat Engels ook 

een officiële taal is, samen met het Filipijns. Meer nog, de Filipijnen is het derde grootste 

Engelstalige land ter wereld, in termen van bevolking. Engels wordt er ook veelal gebruikt als 

onderwijstaal in het hoger onderwijs. 

Het Filipijns of Filipino is een gestandaardiseerde versie van de lokale Tagalog taal. Behalve 

deze officiële Filipino taal worden er verscheidene dialecten gesproken door de meerderheid 

van de bevolking zoals het Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon en Bikol. 

De meerderheid van de Filipijnen is katholiek (naar schatting zo’n 80 procent van de 

bevolking). Er zijn echter ook andere religies aanwezig zoals de islam, het boeddhisme, het 

hindoeïsme en het jodendom. 

De voornaamste beweegreden voor pensionering in de Filipijnen is de relatief lage 

levenskost. De prijs van accommodatie, voedsel en arbeid zijn heel redelijk. Buitenlanders 

kunnen op pensioen gaan in de Filipijnen en er genieten van een aanzienlijk lagere 

levenskost dan in hun thuisland dankzij een heel gunstige wisselkoers. 



De lokale munteenheid is de Filipijnse peso en is op vele plaatsen verkrijgbaar in ruil voor 

vreemde munt. Contant geld kan gewisseld worden in hotels, winkelcentra, banken en 

andere wisselkantoren die erkend zijn door de Filipijnse Centrale Bank. Internationale 

kredietkaarten worden ook geaccepteerd in alle grote etablissementen. Voorbeelden zijn 

Visa, MasterCard, Diners Club, BankAmericard en American Express. 

De Filipijnse gezondheidssector wordt aanzien als van wereldniveau met medische faciliteiten 

die vergelijkbaar zijn met de beste wereldwijd. Filipijns medisch personeel en verzorgers zijn 

hoogopgeleid en zijn heel gewild over de hele wereld, niet alleen omwille van hun expertise 

en competentie, maar nog meer voor hun sympathie en zorg die ze geven aan hun 

patiënten. Dit is natuurlijk een groot voordeel voor senioren, voor wie het van de hoogste 

prioriteit is dat de Filipijnse gezondheidssector kan steunen op uitstekende zorgverleners. 

Dit ligt volledig in lijn met de Filipijnse karaktereigenschap van gastvrijheid, goedheid en 

vriendelijkheid tegenover anderen. Filipijnen zijn een warm volk en ze hebben steeds een 

verwelkomende glimlach klaar voor iedereen. Misschien is dit dankzij de voornamelijk 

katholieke religieuze achtergrond, die dienstverlening aan naasten hoog in het vaandel 

draagt. 

Men hoeft zich ook geen zorgen te maken over in contact blijven met vrienden en familie 

wereldwijd of over up-to-date blijven met het wereldnieuws. De telecommunicatie en 

bijhorende infrastructuur ter plaatse blijft namelijk continu verbeteren. 

Eco-bewuste natuurliefhebbers worden verwend met een ruime keuze locaties van 

wereldklasse, schone lucht en prachtige landschappen die iedereen zoveel dichter brengen 

bij Moeder Natuur. Plaatsen zoals de witte zandstranden van Panglao eiland en de Palawan 

eilanden (ook bekend als de Filipijnse Laatste Grenslinie of Last Frontier) zijn onvergetelijke 

plaatsen die de moeite waard zijn en waarvoor toeristen graag nog eens terugkeren naar de 

Filipijnen. 

Ten slotte kan vermeld worden dat de Filipijnse overheid een orgaan heeft gecreëerd 

speciaal voor buitenlanders die geïnteresseerd zijn om op pensioen te gaan in de Filipijnen. 

Deze Philippine Retirement Authority (PRA) voorziet gepensioneerden van uitstekende hulp 

en dienstverlening. Wat ook het probleem mag wezen, als gepensioneerde kan je op elk 

moment rekenen op de hulp van deze organisatie. 

Fiscaal stelsel 

Filipijnen die ook rijksinwoner zijn van het land worden belast op hun wereldwijd inkomen 

(lokale + buitenlandse inkomsten).  

Buitenlandse staatsburgers met een ander paspoort dan het Filipijns paspoort worden echter 

enkel belast op hun inkomsten van Filipijnse oorsprong. Dit betekent dat de volgende types 

inkomen volledig belastingvrij zijn voor buitenlandse staatsburgers (zoals Belgen en 

Nederlanders) die rijksinwoner zijn van de Filipijnen: 

● buitenlands pensioen; 

● buitenlands zakeninkomen; 



● meerwaarden van buitenlandse oorsprong; 

● dividenden van buitenlandse oorsprong; 

● interesten van buitenlandse oorsprong; en 

● royalties van buitenlandse oorsprong. 

De Filipijnen heffen geen vermogensbelasting. Er zijn wel successie- en schenkingsrechten 

van tel (maar deze kunnen vermeden worden mits wat vernuftige tax planning). 

Buitenlandse staatsburgers worden actief aangemoedigd door de Filipijnse autoriteiten om er 

te komen genieten van hun pensioen. Zoals reeds vermeld worden buitenlandse 

staatsburgers hier niet belast op hun buitenlandse inkomsten! 

Buitenlanders kunnen rijksinwoner worden van de Filipijnen door het bekomen van een 

speciaal visum, het zogenaamde Special Resident Retiree’s Visum (SRRV). Er zijn vier types 

beschikbaar: 

Special Resident Retiree’s Visum - 4 types 

SRRV SMILE 

Dit type visum is geschikt voor actieve, gezonde gepensioneerden van ten minste 35 jaar 

oud die ervoor kiezen om USD 20 000 te storten bij een bank die erkend is door het PRA 

(Philippine Retirement Authority). 

De hoofdapplicant mag vergezeld worden door diens personen ten laste, zoals de wederhelft 

en de kinderen. De wederhelft (echtgenoot of echtgenote) moet meerderjarig zijn en de 

kinderen moeten ongetrouwd zijn en jonger dan 21 jaar. Zowel biologische kinderen als 

wettelijk geadopteerde kinderen komen in aanmerking. 

De storting van USD 20 000 dekt de applicatie van de hoofdapplicant en twee personen ten 

laste. Indien de hoofdapplicant meer dan twee personen ten laste heeft moet een bijkomend 

bedrag van USD 15 000 gestort worden per extra persoon ten laste. 

Men kan een rekening openen bij de volgende banken, erkend door het PRA, om de storting 

te voldoen: de Development Bank of the Philippines (DBP), Allied Bank, Philippine National 

Bank (PNB), Banco de Oro (Pacific Star Branch Only), Bank of China, Korea Exchange Bank, 

Tong Yang Bank en Unionbank. 

De storting moet in bewaring blijven bij een bank die erkend is door het PRA en het geld kan 

enkel aangewend worden: 

● wanneer het SRRV visum wordt geannuleerd; of 

● wanneer de gepensioneerde geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden 

en financiële verplichtingen. 

Bij een deelname aan het programma zijn de volgende applicatiekosten van toepassing: USD 

1 400 voor de hoofdapplicant en USD 300 per persoon ten laste. 



Elk jaar wordt de hoofdapplicant verwacht een jaarlijkse bijdrage te betalen van USD 360. 

Deze bijdrage dekt een familie van drie leden, zijnde de hoofdapplicant en twee personen 

ten laste. 

SRRV CLASSIC 

Dit type visum is geschikt voor actieve, gezonde gepensioneerden die hun storting liever 

aanwenden om vastgoed aan te kopen. De applicanten dienen wel eerst geld te storten op 

een bankrekening in de Filipijnen: 

● applicanten tussen 35 en 49 jaar dienen USD 50 000 te storten; 

● applicanten van 50 jaar en ouder die een buitenlands pensioen ontvangen, dienen 

USD 10 000 te storten; en 

● applicanten van 50 jaar en ouder zonder buitenlands pensioen dienen USD 20 000 te 

storten. 

De storting moet beheerd worden door een bank die erkend is door het PRA (voor een 

opsomming van deze banken, zie het SRRV Smile visum hierboven). Het geld mag 

vervolgens aangewend worden om te investeren in zogenaamde ‘Ready For Occupancy Real 

Estate Properties’ oftewel in vastgoed waarin men direct kan intrekken. Het minimumbedrag 

om te investeren in vastgoed onder dit SRRV Classic visum bedraagt USD 50 000. 

De hoofdapplicant mag vergezeld worden door diens personen ten laste, zijnde de 

wederhelft en de kinderen. De wederhelft (echtgenoot of echtgenote) moet ook hier 

meerderjarig zijn en de kinderen moeten ongetrouwd zijn en jonger dan 21 jaar. Uiteraard 

kunnen zowel biologische kinderen als wettelijk geadopteerde kinderen in aanmerking 

komen. 

De vereiste stortingen (USD 50 000, USD 10 000 of USD 20 000) dekken zowel de 

hoofdapplicant en twee personen ten laste. Indien er meer dan twee personen ten laste zijn, 

dan is ook hier een extra storting van USD 15 000 vereist per extra persoon ten laste. 

Vanaf deelname aan het programma wordt ook hier USD 1 400 gerekend als applicatiekost 

voor de hoofdapplicant, terwijl elke persoon ten laste een applicatiekost van USD 300 zal 

betalen. 

De hoofdapplicant dient elk jaar USD 360 te betalen die de verlenging van het visum dekt 

voor drie personen, zijnde de hoofdapplicant en twee personen ten laste. 

Applicanten voor het SRRV Classic visum die een pensioen hebben, worden vereist om ook 

een certificaat voor te leggen dat alle pensioenvoordelen oplijst en waarin duidelijk 

beschreven staat dat de applicant minstens USD 800 per maand ontvangt of USD 1 000 in 

het geval van een koppel. 



SRRV HUMAN TOUCH 

Dit type visum is geschikt voor gepensioneerden die nood hebben aan medische of klinische 

ondersteuning. Applicanten dienen minstens 35 jaar oud te zijn en worden verwacht USD 10 

000 te storten op een Filipijnse bankrekening. 

De hoofdapplicant mag slechts vergezeld worden door één persoon ten laste, zijnde diens 

wederhelft of een kind. De wederhelft (echtgenoot of echtgenote) moet meerderjarig zijn en 

het kind moet ongetrouwd zijn en jonger dan 21 jaar. Zowel biologische als wettelijk 

geadopteerde kinderen komen in aanmerking. 

De storting moet beheerd worden door een bank die erkend is door het PRA (voor een 

opsomming van deze banken, zie het SRRV Smile visum hierboven) en mag enkel 

aangewend worden: 

● wanneer het SRRV visum wordt geannuleerd; of 

● wanneer de gepensioneerde wordt geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden 

en financiële verplichtingen. 

Bij deelname aan het programma gelden dezelfde applicatiekosten als bij de vorige types 

visums: USD 1 400 voor de hoofdapplicant en USD 300 per persoon ten laste. 

De hoofdapplicant dient elk jaar USD 360 te betalen wat de verlenging van het visum voor 

twee gezinsleden dekt, zijnde de hoofdapplicant en diens persoon ten laste. 

Applicanten voor het SRRV Human Touch visum die een pensioen ontvangen, dienen een 

certificaat voor te leggen dat alle pensioenvoordelen oplijst en waarin duidelijk beschreven 

staat dat de applicant in kwestie minstens USD 1 500 pensioen per maand ontvangt. 

De applicanten voor het SRRV Human Touch visum dienen ook volgende documenten voor 

te leggen: 

● een medisch certificaat dat de bestaande aandoening van de applicant bewijst; en 

● een ziektekostenverzekeringspolis die geldig is in de Filipijnen. 

 

SRRV COURTESY 

Dit Special Resident Retiree’s Visum is geschikt voor: 

● Filipijnse staatsburgers (mensen met de Filipijnse nationaliteit) van minstens 35 jaar 

oud, en  

● Buitenlandse staatsburgers van minstens 50 jaar oud welke nog in de Filipijnen 

gewerkt hebben als diplomaat, ambassadeur of personeelslid van internationale 

organisaties. 

Applicanten van het SRR Courtesy Visum dienen een bedrag van USD 1 500 te deponeren. 

De hoofdapplicant mag vergezeld worden door zijn gezinsleden ten laste, zijnde de partner 

en de kinderen. De partner moet minstens 18 jaar oud zijn en de kinderen moeten jonger 



dan 21 jaar en ongetrouwd zijn. Ook geadopteerde kinderen jonger dan 21 jaar mogen de 

hoofdapplicant vergezellen. 

De storting van USD 1 500 dekt de hoofdapplicant en twee gezinsleden ten laste. Indien de 

hoofdapplicant meer dan twee gezinsleden ten laste heeft, dient er een bijkomend bedrag 

van USD 15 000 gestort te worden voor elk bijkomend gezinslid. 

Het PRA (Philippine Retirement Authority) heeft de volgende banken geaccrediteerd waar de 

storting in bewaring kan gegeven worden: de DBP (Development Bank of the Philippines), de 

Allied Bank, de PNB (Philippine National Bank), de Banco de Oro (alleen de afdeling Pacific 

Star), de Bank of China, de Korea Exchange Bank, de Tong Yang Bank, en de Unionbank. 

De storting mag eventueel gebruikt worden voor een investering in vastgoed dat klaar is 

voor gebruik (Ready For Occupancy Real Estate Properties). Het minimumbedrag dat moet 

geïnvesteerd worden bedraagt USD 50 000. 

Bij toetreding tot het programma dient de hoofdapplicant een administratiekost te betalen 

van USD 1 400 en familieleden ten laste dienen een administratiekost van USD 300 te 

betalen. 

Voordelen van het Special Resident Retiree’s Visum 

Houders van een Special Resident Retiree’s Visum genieten van vele voordelen zoals: 

● De optie om permanent in de Filipijnen te verblijven als gepensioneerde. Meer zelfs, 

houders van een SRR Visum mogen leven, werken en studeren in de Filipijnen; 

● Veelvoudige toegangsrechten tot de Filipijnen. Houders van een SRR Visum mogen 

reizen buiten de Filipijnen en mogen het land terug binnen wanneer zij dat willen, 

● Vrijgesteld van: 

○  Inkomstenbelasting op buitenlands pensioen en lijfrentes; 

○  Vergunningen van de Dienst Immigratie qua verlaten en bezoeken van de 

Filipijnen; 

○  Jaarlijkse registratieverplichting bij de Dienst Immigratie; 

○  Invoerrechten en belastingen op de invoer van huishoudartikelen en 

persoonlijke items tot een bedrag van USD 7 000; 

○  Toerismebelasting indien je binnen het jaar na het verlaten van de Filipijnen 

terugkeert; en 

○  I-Card. 

Het PRA (Philippine Retirement Authority) kan houders van een Special Resident Retiree’s 

Visum ook helpen met het verkrijgen van basisdocumenten van andere overheidsdiensten 

zoals: 

● Werkvergunning, 

● Rijbewijs, 

● Certificaat van vrijstelling van belastingen of een verlenging ervan, 

● Identificatienummer voor de overheidsdienst Belastingen, en 

● Verklaring van het NBI (National Bureau of Investigation).  



H VI. NATIONALITEIT (= STAATSBURGERSCHAP) 

Nationaliteit of staatsburgerschap is de wettelijke status van een individu welke aangeeft dat 

deze persoon een onderdaan is van een staat. Elke staat bepaalt door middel van 

nationaliteitswetten wie tot zijn onderdanen behoren. Enerzijds geeft staatsburgerschap een 

burger bepaalde rechten en een graad van vrijheid zoals het recht om deel te nemen aan het 

politieke proces in een land. Anderzijds geeft staatsburgerschap een burger ook bepaalde 

verantwoordelijkheden en plichten zoals onderworpen zijn aan de wetgeving van de staat. 

Historisch gezien zijn mensen geëvolueerd van onderdaan zijn van een bepaalde heerser, 

zoals een koning of een graaf, naar staatsburger zijn van een bepaald territorium. Dit is niet 

langer een onderdanige relatie ten opzichte van de overheid van dat territorium, maar eerder 

een band tussen een individu en een staat op het gebied van zowel rechten als plichten. 

Op basis van het staatsburgerschap van een individu reiken overheden paspoorten uit welke 

dienen als persoonlijk identiteitsbewijs en internationale reispas. Hieruit volgt dat men altijd 

eerst staatsburgerschap moet verwerven alvorens men op een legale wijze een paspoort kan 

verwerven. 

Duale nationaliteit (= dubbel staatsburgerschap) 

In vele gevallen kan men genieten van de voordelen van een tweede paspoort zonder dat 

men het oorspronkelijke staatsburgerschap moet opgeven. Met andere woorden, het is 

mogelijk om als staatsburger te worden beschouwd door twee of meer staten tegelijkertijd 

(in de veronderstelling dat de wetgevingen van die landen dit toelaten).  

Men zou dus nooit mogen nalaten om de wetgeving van het huidige en toekomstige land van 

staatsburgerschap te analyseren en om na te gaan of het wettelijk is toegestaan om een 

tweede staatsburgerschap te verwerven.  

Het is namelijk zo dat sommige landen hun staatsburgers niet toestaan om een ander 

staatsburgerschap te verwerven zonder automatisch hun huidige staatsburgerschap te 

verliezen. Daarnaast zijn er ook landen die geen applicaties voor staatsburgerschap 

accepteren van kandidaten zonder dat deze hun huidige staatsburgerschap opgeven. 

Het is ook mogelijk dat een bepaalde persoon door geen enkele staat als onderdaan wordt 

beschouwd. Zulke personen worden dan staatloos genoemd.  



Motieven voor alternatief staatsburgerschap 

Een tweede paspoort bezitten (via alternatief staatsburgerschap) kan heel handig zijn of kan 

zelfs van cruciaal belang zijn in verschillende scenario’s: 

 Situaties waar u uw paspoort niet kunt gebruiken 

Misschien is uw paspoort vervallen zonder dat u het merkte of misschien bent u het gewoon 

verloren en beschikt u dus over geen geldig paspoort in afwachting van een nieuw. In 

sommige gevallen dient het paspoort opgestuurd te worden naar een ambassade in het 

buitenland om het te laten afstempelen. Of misschien kan uw document gewoon niet 

vernieuwd worden omdat er politieke of civiele onrust heerst in uw thuisland. 

In al deze gevallen bent u afhankelijk van mogelijks trage en inefficiënte overheidsdiensten 

die uw aanvraag behandelen. Zodoende is uw paspoort niet beschikbaar om te reizen naar 

het buitenland gedurende deze behandelingsperiode. Een tweede paspoort geeft u de 

gemoedsrust die u nodig heeft in zulke scenario’s. 

 Reisbeperkingen 

Landen hebben de plicht om zichzelf en hun staatsburgers te beschermen tegen een 

instroom van ongewenste niet-staatsburgers die hun grenzen oversteken omwille van de 

verkeerde redenen. Denk aan terroristen, gezochte criminelen of ‘toeristen’ die het land 

willen bezoeken om er vervolgens illegaal te verblijven. Terwijl de meesten gewoon 

rechtmatige reizigers zijn, kunnen anderen illegale immigranten zijn die erop uit zijn om het 

sociaal opvangnet van het land te misbruiken (denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, 

belastingvrije leeflonen of financiële ondersteuning voor werklozen). 

Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom landen een visum vereisen van niet-

staatsburgers die hun grenzen willen oversteken. Staatsburgers van verscheidene landen 

ervaren dus grote moeilijkheden wanneer ze naar het buitenland reizen omdat ze altijd 

verplicht zijn om het correcte visum bij zich te hebben om een ander land binnen te geraken. 

Deze visumverplichtingen kunnen te wijten zijn aan politieke omstandigheden, tijdelijke 

handelssancties tussen landen, terroristische bedreigingen of andere vormen van 

ongastvrijheid gebaseerd op nationaliteit. 

Vandaar dat visumverplichtingen een indicatie zijn van de internationale status van een land 

en de relaties van dit land met andere landen. Staatsburger zijn van een land dat 

internationaal gerespecteerd wordt kan dus een groot voordeel betekenen. Dit omwille van 

de mogelijkheid om visumvrij te reizen naar een hele lijst andere landen, waarmee het land 

van de staatsburger goede internationale relaties onderhoudt. 

 Fiscale aspecten 

De meeste landen belasten personen op basis van hun residentie (officieel 

rijksinwonerschap). De grote uitzondering op deze algemene regel zijn de Verenigde Staten: 

zij belasten mensen op basis van hun staatsburgerschap van de VS, ongeacht hun 



rijksinwonerschap. Helaas worden meer en meer landen verleid door de idee van het 

belasten van niet-rijksinwoners. Bovendien kan staatsburgerschap ook gebruikt worden als 

doorslaggevende factor in dubbelbelastingverdragen, welke zijn afgesloten tussen landen om 

te beslissen welk land belastingen kan heffen. 

Opgelet: men moet er zich steeds van bewust zijn dat de verwerving van alternatief 

staatsburgerschap niet automatisch een wijziging van iemands fiscale verplichtingen 

betekent. Dit omwille van de algemene regel die de meeste landen hanteren, zijnde dat 

personen belast worden op basis van hun rijksinwonerschap (meer info hierover in hoofdstuk 

IV). 

 Persoonlijke investering en veiligheid 

Zakenmensen die internationaal actief zijn en vaak naar het buitenland reizen vinden het, 

behalve heel handig en bruikbaar, een verstandige investering om een tweede paspoort te 

hebben. Niet alleen omwille van de vrijheid en de flexibiliteit op het gebied van reizen, maar 

ook omwille van de gemoedsrust voor de rest van hun leven (en dat van hun partner en 

kinderen). 

Overheden van landen, banden tussen landen en de binnenlandse situaties van landen zijn 

constant in verandering en zullen mogelijk niet meer dezelfde zijn binnen vijf jaar. Indien er 

tijden van ontbering zouden aanbreken zoals terroristische aanslagen, politieke instabiliteit, 

burgeroorlog of andere delicate geopolitieke problemen, dan kan een alternatief 

staatsburgerschap met bijhorend paspoort het leven redden van u en uw familie. 

Mogelijkheden om nationaliteit te verwerven 

In een notendop: een persoon kan in aanmerking komen om staatsburger te worden van 

een bepaald land indien hij/zij aan één of meerdere van de volgende voorwaarden voldoet: 

● geboren zijn op het grondgebied; 

● ouders hebben die staatsburgers zijn; 

● getrouwd zijn met een staatsburger; en 

● na naturalisatie. 

De specifieke vereisten welke bepalen of een individu al dan niet in aanmerking komt voor 

naturalisatie variëren van staat tot staat. Mogelijke vereisten zijn: 

● familiale banden hebben in het land; 

● rijksinwoner zijn en al voor een bepaald aantal jaren verbleven hebben in het land 

alvorens men appliceert; of 

● kennis hebben van de lokale taal als bewijs van adequate integratie in de 

maatschappij. 

Bovenop bovenstaande voorbeelden hebben sommige landen nog een alternatieve route 

naar staatsburgerschap geïntroduceerd: door te investeren. De vereisten verschillen van land 



tot land, maar het komt er altijd op neer dat er een omvangrijke investering ten voordele 

van de lokale economie moet worden gedaan. Individuen die investeren krijgen dan het 

recht op staatsburgerschap op basis van economische redenen en dit zonder dat men er 

effectief moet verblijven. 

Nationaliteit of staatsburgerschap met bijhorende internationale reispas wordt door een 

stijgend aantal landen aangeboden aan buitenlandse individuen. Dit op voorwaarde dat deze 

individuen een aanzienlijke investering doen in de lokale economie van deze landen. De 

vereiste investeringen om te kunnen genieten van deze ‘investeringsprogramma’s voor 

immigranten’ variëren van het betalen van een som geld, tot het investeren in lokale 

bedrijven of vastgoed. 

Los van de beschikbare investeringsprogramma’s en de vereisten (zie verder) zijn er nog 

vele andere belangrijke aspecten om in rekening te brengen als potentiële applicant voor 

staatsburgerschap. Deze kunnen op het eerste zicht voor de hand liggen maar ze worden 

toch gemakkelijk over het hoofd gezien! Enkele voorbeelden zijn: 

● de geografische ligging van het land en vlotte bereikbaarheid via land, zee of lucht; 

● de lokale taal of talen;  

● de (in)stabiliteit van het politieke en economische landschap; 

● de efficiëntie van bankieren en zaken doen in het algemeen (bv. zijn er 

kapitaalrestricties van toepassing op uitgaande betalingen?); 

● de mogelijkheid om visumvrij te reizen voor staatsburgers van het land; 

● de internationale reputatie van het land; en 

● andere persoonlijke behoeften waarmee rekening moet worden gehouden. 

Bestaansredenen investeringsprogramma’s 

Vanuit het standpunt van de overheid van een land worden deze programma’s in het leven 

geroepen om meer buitenlandse investeringen aan te trekken. Deze kunnen dan aangewend 

worden voor allerlei doeleinden: om te investeren in betere infrastructuur, om meer jobs te 

creëren, om te investeren in sociale programma’s, om het begrotingstekort te verlagen of om 

de bankrekening van de lokale machthebber te spijzen. 

Desalniettemin is het voor lokale overheden niet altijd gemakkelijk om de waarde van zulke 

investeringsprogramma’s in te schatten. Afhankelijk van het type investering is er slechts 

beperkte controle over hoe en waar de investering wordt gemaakt en of de lokale overheid 

en bevolking er al dan niet genoeg voordeel en waarde uit halen. 

Enerzijds kan het moeilijk zijn om de aankoop van vastgoed af te wegen en te kwantificeren 

tegenover de creatie van een bepaald aantal jobs. Verder kunnen dergelijke investeringen 

steeds teruggetrokken worden in de toekomst, nadat de investeerders ofwel residentie 

(verblijfsrechten als rijksinwoner), ofwel de nationaliteit (staatsburgerschap) verworven 

hebben. 



Anderzijds zijn er programma’s die de betaling van een som geld vereisen, te betalen aan de 

overheid of aan een fonds voor nationale ontwikkeling. In deze gevallen kunnen de 

voordelen voor de lokale economie dan gemakkelijker gekwantificeerd worden. Ook al wordt 

het geld niet noodzakelijk wijselijk gespendeerd, toch kunnen overheden bepalen waar en 

hoe het geld aangewend wordt. Bijkomend voordeel is dat dergelijke bijdragen niet kunnen 

teruggetrokken worden in de toekomst. Toch valt zo’n programma ook niet de heilige graal 

te noemen aangezien het een politiek struikelblok is. Niet alle leden van de samenleving 

gaan namelijk akkoord met de politiek van hun land om ‘paspoorten te verkopen’ of 

‘verblijfsrechten als rijksinwoner te verkopen’. 

Vanuit het standpunt van de investeerder leggen niet alle ‘investeringsprogramma’s voor 

immigranten’ verplichtingen op qua migratie en werkelijk fysiek aanwezig zijn op het 

grondgebied van het land in kwestie. Zo leggen sommige programma’s slechts een handvol 

bezoeken per jaar op terwijl andere programma’s de investeerders geen enkele verplichting 

opleggen qua aanwezigheid of verblijf in het land. 

In deze optiek zou één van de grootste voordelen voor een investeerder van zo’n 

investeringsprogramma dan het visumvrij reizen naar andere landen kunnen zijn. Voor 

sommige landen zou het moeilijk zijn om investeerders aan te trekken indien het 

investeringsprogramma deze personen zou verplichten om werkelijk in het land te leven. Een 

voorbeeld hiervan is het programma van St. Kitts en Nevis, gelegen in de Caraïben. Hier kan 

je de nationaliteit en een internationaal paspoort verwerven mits te investeren. Dit 

programma garandeert visumvrij reizen naar vele landen wereldwijd (zie verder). 

Wegens de minimale vereisten qua aanwezigheid zijn sommige programma’s ook 

aantrekkelijk voor investeerders die betrokken zijn in criminele activiteiten of die hun 

vermogen op een illegale wijze verkregen hebben. Daarom is het voor elk land belangrijk om 

potentiële buitenlandse investeerders grondig te screenen. Dit is noodzakelijk om de 

internationale reputatie van het investeringsprogramma van het land te beschermen. Indien 

de reputatie van zo’n investeringsprogramma beschadigd geraakt, kunnen andere landen 

mogelijks beslissen om geen visumvrije toegang meer te verlenen aan staatsburgers van dat 

land. 

Een overheid herevalueert de regels van een investeringsprogramma niet alleen om de 

internationale reputatie van het land te beschermen. Het is namelijk zo dat het ook 

belangrijk is om te leren van de ervaringen van andere landen en om vervolgens eventuele 

wijzigingen door te voeren. Het is belangrijk om competitief te blijven in een internationale 

markt waar overheden continu nieuwe investeringsprogramma’s introduceren. 

Als potentiële investeerder is het dus belangrijk om professionele begeleiding te zoeken bij 

experts die up-to-date zijn met de laatste wijzigingen in een internationaal landschap dat 

constant evolueert en wijzigt. 



Beschikbare investeringsprogramma’s 

Zoals eerder aangehaald bieden nogal wat landen een route naar staatsburgerschap aan via 

naturalisatie na rijksinwoner te zijn geworden en er voor voldoende lange tijd verbleven te 

hebben. Enkele voorbeelden zijn Canada, de Verenigde Staten, Panama, het Verenigd 

Koninkrijk, België, Portugal, Singapore, de Seychellen en Australië. 

Dit ruime aanbod staat in contrast met het beperkte lijstje van landen die staatsburgerschap 

via investeringsprogramma’s aanbieden: St. Kitts en Nevis, Antigua en Barbuda, Dominica, 

Grenada, Malta en Cyprus. Vier van deze landen worden hieronder uitvoerig besproken. 

Malta  

Deze eilandnatie ligt in het centrum van de Middellandse Zee. Wegens de unieke 

strategische ligging van deze eilandengroep is Malta ontelbare keren aangevallen en bezet 

geweest. Vandaar dat Malta een enorm rijke, 7000 jaar oude geschiedenis bezit met een 

ongelofelijke hoeveelheid cultureel erfgoed. De Maltese archipel geniet van een schitterend 

klimaat met één van de meeste uren zonneschijn per jaar in Europa. Malta is ook gekend 

voor zijn vriendelijke locals, de enorm lage criminaliteitscijfers en een goede levenskwaliteit 

in het algemeen. 

Staatsburgers van Malta kunnen genieten van visumvrij reizen naar meer dan 160 landen 

wereldwijd. Malta werd lid van de Europese Unie in 2004 en sindsdien hebben Maltese 

staatsburgers ook het recht op vestiging in alle andere lidstaten van de Europese Unie om 

bijvoorbeeld een economische activiteit na te streven. 

Applicanten die voldoen aan de voorwaarden kunnen staatsburgerschap van Malta 

verwerven via het zogenaamde Malta Individual Investor Programme, of IIP afgekort. Dit 

programma biedt staatsburgerschap aan investeerders aan en is gericht op vermogende en 

extreem vermogende individuen wereldwijd, inclusief hun familieleden. 

Applicanten van het Malta IIP dienen aan het volgende profiel te voldoen: 

● Minstens 18 jaar oud zijn, 

● Hoofdapplicant moet kunnen bewijzen dat hij/zij reeds 12 maanden rijksinwoner van 

Malta was alvorens het certificaat van naturalisatie wordt uitgereikt, 

● Geen crimineel verleden hebben (er worden verscheidene due diligence checks 

gedaan bij verschillende internationale bronnen en autoriteiten zoals INTERPOL 

bijvoorbeeld), en 

● In staat zijn om te investeren in Malta. 



Applicanten van het Malta IIP dienen de volgende investeringen te maken: 

 



Volgende bijkomende kosten zijn dan nog van toepassing: 

● Beschikken over een goede gezondheid (bewijs via recent medisch attest) en gedekt 

zijn door een geldige internationale ziektekostenverzekering voor een bedrag van 

minstens EUR 50 000 per gezinslid,  

● Due diligence kosten per persoon: EUR 7 500 voor de hoofdapplicant; EUR 5 000 

voor de partner, meerderjarige kinderen ten laste (18-26 jaar oud) en ouders ten 

laste die ouder zijn dan 55; EUR 3 000 voor kinderen die minstens 13 jaar oud zijn 

maar jonger zijn dan 18, 

● Paspoortkosten van EUR 500 per persoon en bankkosten van EUR 200 per applicatie. 

 

Het Malta IIP vereist een significant hogere investering dan de andere 

investeringsprogramma’s die wereldwijd beschikbaar zijn. Het Malta IIP staat bekend als een 

investeringsprogramma met moderne due diligence procedures alvorens een applicant goed 

te keuren. Vandaar dat het Malta IIP kan beschouwd worden als één van de strengste en 

meest exclusieve programma’s die wereldwijd beschikbaar zijn.  

Het grote voordeel van Malta? Malta is lid van de Europese Unie en dus kunnen Maltese 

staatsburgers genieten van de vier vrijheden in de Europese Unie: vrij verkeer van goederen, 

diensten, personen en kapitaal. Maltese staatsburgers hebben ook het recht op vestiging in 

alle andere lidstaten van de Europese Unie om bijvoorbeeld een economische activiteit na te 

streven. Daarnaast kunnen staatsburgers van Malta visumvrij reizen naar in totaal meer dan 

160 landen wereldwijd! 

De applicatieprocedure van het Malta IIP is, behalve streng en veeleisend, eenvoudig en 

zonder verborgen kosten of bijkomende vereisten. De transparante set van regels en 

wetgeving en de transparantie van de applicatieprocedure maken het Malta IIP vrij 

eenvoudig voor potentiële applicanten. Dit is zonder twijfel een duidelijk voordeel voor 

potentiële investeerders die graag zelf hun huiswerk maken qua onderzoek en inschatting 

van de risico’s om zo een geïnformeerde beslissing te maken. 

St. Kitts en Nevis 

“Twee eilanden - één paradijs” is hoe deze Caraïbische eilandnatie vaak genoemd wordt. St. 

Kitts en Nevis zijn twee vulkanische eilanden met grote pieken in het midden die begroeid 

zijn door tropisch regenwoud. Het terrein vlakt af vanaf deze pieken naar de kustlijn toe 

waar het merendeel van de bevolking leeft. De twee eilanden hebben verscheidene rivieren 

die vanuit de bergen naar beneden stromen en de eilanden van drinkwater voorzien. Het 

eiland Saint Kitts (ook bekend als Saint Christopher eiland) is gescheiden van het eiland 

Nevis door een ondiep kanaal van slechts 3 kilometer breed. 

Deze eilanden waren één van de eerste Caraïbische eilanden die gekoloniseerd werden door 

Europese bezetters. Vandaar dat er vandaag een diverse cultuur aanwezig is met sterke 

invloeden van de Fransen en de Britten. Sinds de onafhankelijkheid werd bereikt in 1983 zijn 

ze de jongste soevereine staat van het Amerikaanse continent. De eilanden zijn wel nog 

steeds lid van de Commonwealth of Nations. 



De lokale economie was vroeger vooral afhankelijk van suikerproductie en de export ervan, 

totdat in 2005 beslist werd om het suikerbedrijf, in handen van de overheid, stop te zetten 

omwille van stijgende productiekosten en lagere internationale marktprijzen. Sindsdien heeft 

de overheid de landbouw zoveel mogelijk gediversifieerd om het land minder afhankelijk te 

maken van de suikerindustrie. Vandaag bestaat de economie vooral uit toerisme, landbouw 

en export-georiënteerde productie. 

Sinds 1984 kunnen buitenlanders staatsburgerschap verwerven via een directe investering in 

de lokale economie volgens de Citizenship Act, ‘s werelds oudste ‘staatsburgerschap via 

investeringsprogramma’.  



Applicanten kunnen staatsburgerschap verwerven op twee manieren: 

 



De voordelen van verwerving van de nationaliteit van St. Kitts en Nevis zijn: 

● visumvrij reizen naar meer dan 130 landen wereldwijd, inclusief de Europese Unie en 

de Schengenzone; 

● het recht om te verblijven in St. Kitts en Nevis en de meeste van de andere landen 

van de Caraïbische Gemeenschap; en 

● staatsburgerschap voor u en uw familieleden dat kan doorgegeven worden aan 

toekomstige generaties. 

Echter, tijdens de laatste jaren is de reputatie van het St. Kitts en Nevis 

investeringsprogramma een aantal keren bedreigd geweest. Een voorbeeld hiervan is de 

officiële waarschuwing uitgezonden naar financiële instellingen wereldwijd over misbruik van 

het programma. Deze waarschuwing werd uitgestuurd in mei 2014 door het FinCEN, een 

agentschap van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten dat oorlog voert tegen 

het internationaal witwassen van geld. 

Gelukkig is de overheid van St. Kitts en Nevis al heel actief geweest met het treffen van 

maatregelen om de situatie te verbeteren en de reputatie van het programma te herstellen. 

Dit zeker na de laatste verkiezingen die een wissel van de macht betekenden. Er zijn echter 

ook bezorgdheden geuit over de vastgoedsector en de verschillende betrokken partijen. 

Namelijk niet alle vastgoedbedrijven, -agenten en -advocaten werken steeds volgens het 

boekje, waardoor men steeds heel voorzichtig moet zijn bij het kiezen van een lokale 

partner. 

De vereiste investeringen van dit programma zijn redelijk, vergeleken met andere 

investeringsprogramma’s wereldwijd. De benodigde tijdsduur om een applicatie te 

behandelen varieert van 4 tot 6 maanden, van inzending tot goedkeuring, wat gemiddeld is 

vergeleken met andere programma’s. Uiteraard is deze periode afhankelijk van de 

investeringsoptie die men kiest, zo kan deze tijdsduur bijvoorbeeld beïnvloed worden door de 

aard en vooruitgang van een bepaald vastgoedproject. 

Achtergrondchecks en voldoeningstests zijn streng. Iemands identiteit wordt grondig 

nagetrokken en eventuele criminele geschiedenis zal opgezocht worden. De applicant is 

mogelijks verplicht om op interview te gaan, maar dit is een zeldzame vereiste. Applicanten 

zullen worden geweigerd als blijkt dat valse informatie werd ingezonden of indien relevante 

informatie werd achtergehouden. 

Vergeleken met andere investeringsprogramma’s voor staatsburgerschap zijn de totale 

kosten van het St. Kitts en Nevis programma redelijk, de vereiste documenten worden 

duidelijk opgelijst en de algemene vereisten van het investeringsprogramma zijn transparant. 

Dominica 

Deze Caribische eilandnatie ligt tussen de twee Franse overzeese gebieden Guadeloupe en 

Martinique en mag niet verward worden met de Dominicaanse Republiek. De officiële 

benaming voor deze Britse ex-kolonie is Gemenebest Dominica. Het land verkreeg 

onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1978. 



Dominica werd officieel ontdekt op 3 november 1493, een zondag (vandaar de naam), door 

ontdekkingsreiziger Christopher Columbus tijdens zijn tweede ontdekkingsreis naar Amerika. 

Deze ontdekkingsreis werd gesponsord door de Katholieke monarchen van Spanje. De pre-

Colombiaanse inheemse bevolking bestond oorspronkelijk uit Kalinagos indianen, door de 

kolonisten ‘Caribs’ genoemd. Deze Kalinagos indianen leven nog steeds op het eiland op een 

speciaal, privaat grondgebied.  

Na de Spaanse ontdekking en kolonisatie bleken de Fransen de volgende kolonisten van het 

eiland te zijn. Vervolgens namen de Britten het van de Fransen over in 1763. In deze periode 

werd Engels de officiële voertaal in Dominica. Vandaag is het merendeel van Dominica’s 

bevolking van Afrikaanse afkomst dankzij de invoer van vele Afrikaanse slaven door de 

Europese kolonisten. 

Dominica staat gekend als het ‘natuureiland van de Caraïben’ omdat het beschikt over 

eindeloze, ongerepte natuurlijke schoonheid. Deze eilandstaat heeft weelderige 

regenwouden, veel ongecultiveerd land wegens het bergachtige terrein, en vele rivieren, 

watervallen en bronnen. 

Dominica is ook de thuis van vele schaarse dieren, planten en vogelsoorten. De belangrijkste 

economische pijlers van Dominica zijn toerisme en landbouw. Gelukkig is Dominica gespaard 

gebleven van commercieel massatoerisme, in tegenstelling tot vele andere Caribische 

eilanden. Toeristen bezoeken Dominica om te duiken, om te wandelen, of als korte 

tussenstop met cruiseschip aangezien er geen directe internationale vluchten zijn. 

Criminaliteit is er quasi onbestaande en de locals dragen gastvriendelijkheid hoog in het 

vaandel. Het land beschikt bovendien over een prachtig aanbod van natuurlijke attracties, 

perfect voor natuurliefhebbers. 

Staatsburgerschap en een bijhorend paspoort van Dominica maakt het mogelijk om visumvrij 

te reizen naar meer dan 90 landen, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Hong Kong 

en de Schengenzone sinds 2015. Een kleine kanttekening dient gemaakt te worden bij de 

status van Dominica: de internationale reputatie en de levenskwaliteit is minder dan die van 

andere landen welke ook investeringsprogramma’s aanbieden. 

Qua vereiste investeringen is Dominica de goedkoopste optie van alle staatsburgerschap via 

investeringsprogramma’s wereldwijd.  



Applicanten hebben twee opties om te investeren: 

 

Alle applicanten (van beide investeringsopties) dienen ook nog volgende bijkomende kosten 

te dragen: 

● Administratiekost van USD 3 000 per applicatie, 

● Due diligence fee van USD 7 500 voor de hoofdapplicant, 

● Due diligence fee van USD 7 500 voor de partner, 

● Due diligence fee van USD 4 000 voor afhankelijke personen ouder dan 16 jaar, 

● Naturalisatiecertificaat: USD 750 per persoon, en 

● Versnelde uitgifte van het paspoort (optionele spoedprocedure): USD 1 200 per 

persoon. 



Vereisten qua minimumverblijf of aanwezigheid zijn onbestaande in het 

investeringsprogramma van Dominica. Dit betekent dus dat je staatsburger van Dominica 

kunt worden zonder dat je er hoeft te leven. Vanzelfsprekend is dit een aantrekkelijke optie 

voor potentiële applicanten die niet op een eiland zoals Dominica willen wonen.  

Elke applicant is volledig vrij en kan zelf bepalen wanneer en voor hoe lang hij/zij in 

Dominica verblijft. De lokale overheid tracht nieuwe staatsburgers wel te overtuigen om er te 

wonen en zich te integreren in de lokale economie via enkele significante incentives. 

De tijdsduur van een applicatieprocedure varieert van 4 maanden tot 1 jaar, wat tamelijk 

lang is in vergelijking met andere investeringsprogramma’s. Daarnaast zijn er ook enkele 

voorwaarden op het gebied van compliance die moeten nageleefd worden.  

Antigua en Barbuda 

Deze onafhankelijke Caribische tweeling-eilandnatie ligt tussen de Caribische Zee en de 

Atlantische Oceaan. Er zijn twee verschillende, bewoonde eilanden welke twee compleet 

verschillende ervaringen bieden. Samen vormen deze twee eilanden een uniek paradijs. 

Antigua, het grootste eiland, is de thuisbasis van de hoofdstad St. John’s, wat tevens de 

grootste haven en stad is. Barbuda is meer geïsoleerd en afgezonderd en de natuur is er 

bijgevolg meer ongerept, een echte must voor mensen die van fauna en flora houden. 

De eilanden zijn eerder vlak tot heuvelachtig, met één uitgesproken bergachtige piek welke 

een overblijfsel is van een vulkanische krater. Er wordt gezegd dat Antigua en Barbuda als 

natie ‘365 stranden met turquoise wateren’ heeft. De kustlijnen zijn getand en gepiekt met 

vele stranden, natuurlijke haventjes en lagunes. De schitterende stranden zijn slechts het 

begin voor toeristen aangezien er nog veel meer te doen en te zien valt.  

Van het proeven van lokale specialiteiten tot jezelf onderdompelen in de lokale cultuur. De 

geschiedenis van Antigua en Barbuda is intrigerend en je kan er op safari gaan, je kan er 

zwemmen tussen waanzinnig veel tropische vissen en pijlstaartroggen en je kan er genieten 

van prachtige uitzichten tijdens wandeltochten op prachtige paden in het regenwoud. 

Er zijn niet veel rivieren door het gebrek aan regenval en beide eilanden hebben een tekort 

aan toevoer van vers water van de grondwaterspiegel. Er wordt gezegd dat dit de reden is 

waarom de Spanjaarden deze eilanden niet koloniseerden. Toch koloniseerden de Britten de 

eilanden van 1632 tot 1981, op welk moment Antigua en Barbuda onafhankelijkheid verwierf 

van het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor werd Engels de officiële landstaal van Antigua en 

Barbuda. Antigua en Barbuda is lid van de Commonwealth of Nations. 

Toerisme is de belangrijkste pijler van de lokale economie en is verantwoordelijk voor meer 

dan 60% van het Bruto Nationaal Product. De eilandstaat heeft wel een economische 

depressie doorgemaakt gedurende de voorbije jaren. Gelukkig heeft de overheid een 

schuldherschikkingsplan opgesteld en ook een transformatieplan voor de toekomst (National 

Economic and Social Transformation Plan). Één van de maatregelen die genomen werd om 

de economie van het land te ondersteunen was de introductie van een staatsburgerschap via 



investeringsprogramma in 2013. Dit maakt het één van de jongste investeringsprogramma’s 

ter wereld. 

Staatsburgerschap van Antigua en Barbuda en een bijhorend paspoort betekent visumvrij 

reizen voor een staatsburger naar ongeveer 130 landen, inclusief Canada, Hong  Kong, 

Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Schengenzone.  

Antigua en Barbuda legt geen noemenswaardige verplichtingen op qua verblijf of 

aanwezigheid, behalve dan dat je in totaal 5 dagen aanwezig moet zijn gedurende de eerste 

5 jaren van jouw staatsburgerschap. Indien je er effectief zou gaan wonen word je 

beschouwd als rijksinwoner van Antigua en Barbuda en dan word je niet belast op inkomsten 

van buitenlandse oorsprong (territoriaal belastingstelsel). Inkomsten van binnenlandse 

oorsprong worden onderworpen aan progressieve schijven tot 25%.  

Investeerders dienen een aanzienlijke investering in de economie van het land te doen. Toch 

is het investeringsprogramma van Antigua en Barbuda minder duur dan de meeste andere 

programma’s op de markt.  



Investeerders hebben drie opties om te investeren: 

 



Bovendien zijn er naast de investeringsbedragen nog bijkomende bedragen verschuldigd 

door elk familielid:  

● Een overheidskost wordt aangerekend per familielid: 

○  USD 50 000 voor de hoofdapplicant, voor de partner, voor afhankelijke 

kinderen tussen de 18 en de 25 jaar oud, en voor afhankelijke ouders die 

ouder zijn dan 65, 

○  USD 25 000 voor een afhankelijk kind tot en met 17 jaar oud. 

 

10% van de overheidskost dient betaald te worden op het moment van applicatie 

(niet-terugbetaalbaar) en het saldo dient betaald te worden na goedkeuring. 

● De kost van de ‘due diligence’ procedure wordt aangerekend per familielid: 

○  USD 7 500 voor de hoofdapplicant en voor de partner, 

○  USD 4 000 voor een afhankelijk kind tussen 18 en 25 jaar oud en voor een 

afhankelijke ouder die ouder is dan 65, 

○  USD 2 000 voor een afhankelijk kind tussen 12 en 17 jaar oud, en 

○  Afhankelijke kinderen jonger dan 12 dienen geen due diligence kost te 

dragen. 

 

● Kost van het paspoort: USD 300 voor elk familielid 

Het programma is heel efficiënt met een verwachte applicatietermijn van nog geen 3 

maanden. Investeerders zijn verplicht om Antigua en Barbuda te bezoeken om het paspoort 

te verkrijgen en om een eed van trouw af te leggen aan Antigua en Barbuda. De 

achtergrondchecks en procedures zijn strikt en elke onvolledige applicatie en elke applicatie 

met valse informatie wordt geweigerd. 

Het staatsburgerschap via investeringsprogramma van Antigua en Barbuda accepteert geen 

applicaties van staatsburgers van Somalië, Jemen, Iran, Irak, Afghanistan en Noord-Korea. 

Het totale kostenplaatje van het staatsburgerschap en bijhorend paspoort van Antigua en 

Barbuda is redelijk en het proces is duidelijk en transparant. 

Potentiële investeerders hebben drie keuzes qua investeren en er zijn dus nog andere opties 

dan een niet-terugbetaalbare som geld aan de overheid over te maken. De overheid van 

Antigua en Barbuda geeft namelijk ook de optie om passief te investeren in vastgoed of 

actief te investeren in een bedrijf.  

Ook al dient elke applicant het land fysiek te bezoeken, gelukkig zijn er geen verborgen of 

ingewikkelde vereisten van toepassing en worden bezoekende applicanten ook niet 

geconfronteerd met andere onvoorziene omstandigheden of onzekerheden tijdens hun 

bezoek. 
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