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Opportuniteiten in Bulgarije 
 

Macro-economische 

parameters 

 

 

 

Statistieken 

Bevolking 7,4 miljoen 

Beroepsbevolking 3,4 miljoen 

Hoofdstad Sofia 

Tijdzone Oost-Europese Tijd (UTC+2) 

Totale oppervlakte 110 879 km² 

Munteenheid Bulgaarse Lev (BGN) 

Vaste wisselkoers EUR 1 = BGN 1,95583 

Overheidstype Parlementaire democratie 

Hoofd Eerste Minister 

EU lid sinds 2007 

NAVO lid sinds 2004 

WTO lid sinds 1996 
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Economische snapshot 2012 

Bruto Binnenlands Product (€ 

miljard) 

39,7 

Export (€ miljard) 21,5 

Bruto Binnenlands Product (BBP) 

groei (%) 

0,80% 

Werkloosheid (%) 11,40% 

Inflatiepercentage (jaarlijkse 

wijziging,%) 

3,70% 

Overheidstekort (% vanBBP) -0,50% 

Overheidsschuld (% van BBP) 18,90% 

Balans rekening-courant (% van 

BBP) 

-1,3 

 

 

Lange termijn credit ratings 

Moody’s  Baa2 stabiel 

S&P  BBB stabiel 

Fitch  BBB stabiel 

 

 

 

Bulgarije is het enige Europese land dat een verbeterde rating kreeg 

van credit rating bureau Moody’s sinds begin 2010. Op22 juli 2011 

verhoogde Moody’s de credit rating van Bulgarije naar Baa2 met stabiel 

perspectief. Dit is momenteel de hoogste credit rating in de hele 

Balkan-regio. 
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Economische hubs 
 

Zakelijke activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in meerdere 

dichtbevolkte gebieden waar de consumptie en beroepsbevolking veel 

groter zijn dan op het platteland. Hieronder een overzicht van de 

belangrijkste economische hubs in Bulgarije, met specificaties van het 

aantal inwoners en eventuele luchthavens en havens. 

 

 

Stimulansen voor buitenlandse investeerders 

De Bulgaarse overheid voert een liberaal beleid en stimuleert 

buitenlandse investeerders met: 

- Lage belastingvoeten, 

- Minder beperkingen, 

- Minder administratieve procedures, en 

- Antimonopolie acties 

De laatst verkozen regering verklaarde haar intenties om deze politiek 

verder te zetten gedurende de volgende 4 jaren. 
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Bulgarije, ster in Europa 

Vaste vlaktaksen 

 

Bulgarije kan zonder enige twijfel beschouwd worden als DE 

‘outsourcing ster’ in Europa. Sinds 2007 gelden volgende 

belastingtarieven: 

 

   

Bovendien kunnen deze aantrekkelijke tarieven enkel gewijzigd worden 

indien minimum 2/3e van het parlement goedkeuring geeft. 

 
 

Sinds 
2007 

Vennootschappen 

10% 

Personen 

10% 

Dividenden 

0/5% 

Vlaktaks 
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Lage operationele kosten 
 

 

Bulgarije heeft de laagste operationele kosten in de hele Europese 

Unie: bijzonder lage belastingvoeten, de laagste loonlasten in de hele 

EU en speciale incentives voor investeerders.  

Enkele voorbeelden:  

 de gemiddelde prijs van kantoorruimtes klasse A bedraagt EUR 

1000/m²,  

 de gemiddelde prijs van bouwgrond bedraagt EUR 15/m², en  

 de gemiddelde prijs van landbouwgrond bedraagt EUR 

400/1000m². 

 

 

 

De hoofdstad Sofia biedt meer dan 1,5 miljoen m² kantoorruimte 

waarvan 45% gekwalificeerd staat als klasse A. Naar schatting wordt 

hier de komende drie jaren nog 378 000m² kantoorruimte aan 

toegevoegd. De gemiddelde huurprijs van kantoorruimte in Sofia 

varieert tussen EUR 10 en EUR 15 per vierkante meter. Gemiddeld geldt 

er een beschikbaarheidsgraad van +/- 30% in Sofia. 

Bedrijfsondersteunende diensten, energie en ruwe materialen zijn 

goedkoop in vergelijking met andere landen van de Europese Unie en 

Bulgarije zal bovendien nog meer dan EUR 10 miljard EU-steun 

ontvangen gedurende de komende jaren. 
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Internetvoorzieningen 
 

 

 

Uit een onderzoek van maart 2013 blijkt dat Bulgarije op de zevende 

plaats staat qua internetinfrastructuur wereldwijd. De 

internetinfrastructuur van Bulgarije staat dus op een uitzonderlijk hoog 

niveau wat interessant is voor de outsourcing van allerlei IT-

gerelateerde diensten en activiteiten. 
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Lage loonlasten 

Het gemiddelde salaris van een werknemer in Bulgarije bedraagt EUR 

327/maand en ligt 2 à 3 keer lager dan het Europese gemiddelde. Goed 

opgeleide en ervaren arbeidskrachten zijn beschikbaar en van de 

jongere generaties zijn de meesten verschillende vreemde talen zoals 

het Engels machtig. 

 

Bulgarije wordt meer en meer uitgespeeld als een strategische locatie 

voor het onderbrengen en uitbouwen van outsourcing activiteiten. 

Verschillende Fortune 500 bedrijven zoals HP en IBM hebben een deel 

van hun activiteiten ondergebracht in Bulgarije en genieten hierdoor 

van een aantrekkelijk fiscaal klimaat, lage loonlasten en kwaliteitsvol 

werknemerstalent met een passie voor klantenservice. 

Bancaire diensten 
 

- 30 officieel geregistreerde banken in Bulgarije, 

- Ongeveer 80% daarvan zijn lid van internationale groepen, 

- De grootste banken zijn: 

o UniCreditBulbank – deel van UniCredit Group (Italië), 

o DSK Bank – deel van OTP Group (Hongarije), 

o Raiffeisenbank – deel van Raiffeisen Group (Oostenrijk), 

o EIBank – deel van KBC (België) 

- Striktere bankregulering (Capital Adequacy Ratio vereist van 12%) 

dan in vele andere lidstaten van de EU waar een Capital Adequacy 

Ratio vereist is van slechts 8%, 

- Perfect georganiseerde e-banking diensten, 

- Intrestpercentages op spaargelden variëren tussen 3-8%, 

afhankelijk van de bank, de spaarformule en het kapitaal. 
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Perfecte locatie 
 

Bulgarije is strategisch gelegen en biedt vlotte toegang tot de volgende 

markten: 

 

- Zuidoost Europa: 122 miljoen inwoners in een groeimarkt, 

- Europese Unie: een markt van 500 miljoen consumenten, 

- Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
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Fiscaliteit 

2 vennootschapstypes 

 

1) Limited Liability Company: de zogenaamde EOOD (1 

aandeelhouder) of OOD (meerdere aandeelhouders),  

2) Joint Stock Company: de zogenaamde EAD (1 aandeelhouder) of 

AD (meerdere aandeelhouders). 

 

Limited Liability Company 

- Vergelijkbaar met de Belgische BVBA, 

- De vennootschap dient minstens 1 directeur en 1 aandeelhouder 

te hebben, 

- Geen beperkingen voor wat betreft de nationaliteit van de 

directeurs en de aandeelhouders, 

- Het wettelijk vereiste minimumkapitaal bedraagt EUR 1, 

- Een EOOD of OOD welke twee of meer van de volgende drie 

criteria overschrijdt is verplicht om een jaarlijkse audit te 

organiseren: 

o Vaste activa - EUR 750 000, 

o Jaarlijkse omzet – EUR 1 250 000, 

o Gemiddeld personeelsbestand – 50 werknemers 

Joint Stock Company 

- Vergelijkbaar met de Belgische NV, 

- De vennootschap moet ten minste 1 voorzitter, 3 leden van de 

Raad van Bestuur en 1 aandeelhouder hebben, 

- Geen beperkingen voor wat betreft de nationaliteit van de leden 

van de Raad van Bestuur of de aandeelhouders, 

- Het vereiste minimumkapitaal bedraagt EUR 25 000, 

- Een jaarlijkse audit is absoluut verplicht voor elke Joint Stock 

Company 
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Belastingdruk 
 

De Bulgaarse vennootschapsbelasting en dividendbelasting behoren tot 

de laagste in de Europese Unie: 

- De vennootschapsbelasting bedraagt 10%, 

- De dividendbelasting bedraagt 5%. 

De impact van deze uiterst lage tarieven wordt hieronder kort geschetst 

in een vergelijking met België. In het voorbeeld wordt uitgegaan van een 

winst van EUR 500 000 voor vennootschapsbelasting. De winst na 

vennootschapsbelasting wordt vervolgens uitgekeerd als dividend. Het 

betreft scenario’s waarbij de vennootschap en haar aandeelhouders in 

het zelfde land hun domicilie hebben (Belgische vennootschap met 

Belgische rijksinwoners als aandeelhouders versus Bulgaarse 

vennootschap met Bulgaarse rijksinwoners als aandeelhouders). 

 

 België Bulgarije 

WINST voor belastingen (1)    €500 000          €500 000  

Tarief Vennootschapsbelasting (2)  33,99 %         10,00 % 

Vennootschapsbelasting (3) = (1) x (2)        €169 950,00  €50 000,00  

WINST na belastingen (4) = (1) – (3)        €330 050,00    €450 000,00  

Tarief Dividendbelasting (5) 25,00 %          5,00 % 

Dividendbelasting (6) = (4) x (5)     €82 512,50  €22 500,00  

Netto inkomen na belastingen (7) = (4) 

– (6) 

       €247 537,50        €427 500,00     
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Kosten 
 

Net zoals in België wordt er in Bulgarije ook een onderscheid gemaakt 

tussen aftrekbare kosten en verworpen uitgaven (deze laatste worden 

terug bij de belastbare basis gevoegd en verhogen dus de 

verschuldigde vennootschapsbelasting): 

 

Verworpen uitgaven Aftrekbare kosten 

Kosten zonder deftige verantwoording en documentatie Hardware en software 

Kosten niet verbonden aan de activiteiten van de 

vennootschap 

 Juridische en consultancy diensten 

Huur van wagens, onderhoud en brandstof voor 

managementdoeleinden 

Huur van wagens, onderhoud en                                        

brandstof voor zakenreizen 

Restaurantbezoeken, geschenken en kledij Kantoorbenodigdheden 

Ontbreken van cash, goederen of vaste activa Zakenreizen: hotels, vliegtickets, €35 

dagelijkse forfaitaire kost 

Boetes opgelegd door de overheidsinstanties Telefoons, internet, abonnementen 

Intresten indien vennootschap onder-gekapitaliseerd is 

(thin capitalisation rules van toepassing zoals in België) 

 

 

Weetje 
 

Wanneer een Bulgaarse vennootschap een verliest noteert in een 

bepaald boekjaar kan ze dit verlies overdragen naar de volgende 5 

jaren om het dan in aftrek te brengen van de belastbare winsten. 
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U wilt Bulgaars belastingplichtige 

worden 

Situatie 1: geen link tussen uw Belgische en Bulgaarse vennootschap 

 

Voorbeeld 1 

De Belgische vennootschap en de Bulgaarse vennootschap hebben 

geen link en er is dus geen sprake van een Moeder-Dochter relatie 

tussen de Belgische en Bulgaarse vennootschap. De Bulgaarse 

vennootschap heeft anonieme aandeelhouders. Dit kan met behulp 

van: 

 Een nominee aandeelhouder en directeur (een professional van 

een trustkantoor bijvoorbeeld), of 

 Een offshore company die als aandeelhouder fungeert van de 

Bulgaarse vennootschap (de offshore company richt als het ware 

een dochtervennootschap in Bulgarije op en bezit de aandelen 

van die Bulgaarse dochter). Offshore companies staan garant 

voor een minimum aan bureaucratie en een hoge graad van 

confidentialiteit aangezien gegevens van aandeelhouders en 

directeurs niet consulteerbaar zijn in een publiek register, of 

 Aandelen aan toonder. Voor de Bulgaarse Joint Stock Company 

(vergelijkbaar met de Belgische NV) is er nog een derde 

mogelijkheid: aandelen aan toonder zijn beschikbaar voor dit 

soort vennootschap mits volstorting van het kapitaal. 
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Voorbeeld 2 

De Bulgaarse vennootschap uit voorbeeld 1 heeft een winst van 90 na 

belastingen (100 – 10% Vennootschapsbelasting). 

 

Wat te doen met deze winst van 90 na Vennootschapsbelasting? 

 Kan in de Bulgaarse vennootschap blijven om te investeren en te 

beleggen (de intrestpercentages bij vooraanstaande Bulgaarse 

banken variëren tussen de 3 en 8% voor spaarrekeningen 

bijvoorbeeld), of 

 Deze wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouder(s): 

 

 



15 

 

 

OF 

 

 

 

 

 

Uit de tweede structuur blijkt dat het dus perfect mogelijk is om de 

Bulgaarse bronbelasting van 5% op uitgekeerde dividenden te 

vermijden. Hier dient men een afweging te maken tussen de besparing 

van de 5% bronbelasting enerzijds en de bijkomende kost van een 

vennootschap in een gunstig verdragsland anderzijds. 

 

 

De Bulgaarse vennootschap rekent geen exorbitant hoge prijzen door 

aan de Belgische vennootschap, het moet verklaarbaar blijven en de 

verrekenprijzen moeten te verklaren zijn aan de hand van de 

marktomstandigheden. 
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Situatie 2: link tussen uw Belgische en Bulgaarse vennootschap 

 

Voorbeeld 1 
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Op het niveau van de Belgische moedervennootschap zijn er vervolgens 

2 opties mogelijk: 

 88 blijft in de vennootschap, of 

 88 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) natuurlijke persoon 

(personen):  

88 – 25% Roerende Voorheffing = 66: dit betekent dat er 

uiteindelijk 66 terechtkomt bij de natuurlijke persoon 

aandeelhouder welke rijksinwoner van België is. 

 

Opgelet! 

 Er is substantie vereist voor de Bulgaarse dochteronderneming: 

werkelijke activiteiten, lokale directeur, kantoorruimte, etc. 

 De Bulgaarse vennootschap dient rekening te houden met regels 

inzake transfer pricing en ‘arm’s length’ verrekenprijzen (faire 

marktprijzen). De Bulgaarse vennootschap kan met andere 

woorden geen exorbitant hoge prijzen factureren aan de 

Belgische moedervennootschap: de verrekenprijzen moeten te 

verklaren zijn aan de hand van de marktomstandigheden. 
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Voorbeeld 2 

 

 

 

 

 

In dit tweede voorbeeld gaan we uit van een Belgisch rijksinwoner: Mr. 

Fiscodeprimo. Deze is aandeelhouder van een Belgische vennootschap 

welke op haar beurt 100% aandeelhouder is van een Bulgaarse 

vennootschap. De Belgische vennootschap is dus een 

moedervennootschap van de Bulgaarse dochtervennootschap.  

 

Mr. Fiscodeprimo hoeft het spel niet te spelen met een uitkering van 

dividenden zoals in voorbeeld 1. Het kan ook anders: slechts partieel 

met een dividend werken, of zelfs helemaal zonder dividend werken. 
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Mr. Fiscodeprimo, rijksinwoner van België, kan namelijk perfect een 

salaris ontvangen van de Bulgaarse dochtervennootschap voor zijn 

geleverde prestaties… 

 

 

Mr. Fiscodeprimo kan via deze vergoedingsstrategie genieten van de 

Bulgaarse personenbelasting: een vlaktaks van maar 10% (versus de 

progressieve schijven van de Belgische personenbelasting aan 25, 30, 

40, 45 en 50%). 

 

Dankzij het dubbelbelastingverdrag tussen België en Bulgarije wordt dit 

salaris vervolgens vrijgesteld van personenbelasting in België, weliswaar 

met progressievoorbehoud. Dit betekent dat andere inkomsten van 

Belgisch rijksinwoner Mr. Fiscodeprimo bovenop dit nettosalaris van 90 

worden gevoegd om de verschuldigde Belgische personenbelasting te 

berekenen. In de praktijk zal Mr. Fiscodeprimo dus snel in de hoogste 

schijf van 50% personenbelasting vallen voor zijn andere inkomsten in 
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België. Mr. Fiscodeprimo dient in dit scenario nog steeds zijn sociale 

bijdragen in België te betalen… 

 

 

Opgelet!  

Mr. Fiscodeprimo dient te bewijzen dat hij effectief in Bulgarije aanwezig 

was om dit salaris te verdienen. Bewijzen: vliegtuigtickets, autovignetten, 

tankbeurten, hotelkosten, restaurantkosten, telefoonkosten, etc. 
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Totale loonlast: België versus Bulgarije 

Componenten totale loonkost werkgever 

 

Hoe komt een nettoloon van een werknemer tot stand en wat is de 

totale kost voor een werkgever? Een korte opfrissing: 
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Personenbelasting en sociale lasten: hel in België, 

walhalla in Bulgarije 

 

Een aantal factoren zorgen voor een extreem groot verschil tussen 

Bulgarije en België qua totale loonkost van de werkgever: 

 

1. In Bulgarije bedraagt het gemiddelde netto salaris EUR 

327/maand. Het leven is er veel goedkoper en de gemiddelde 

levensstandaard is er lager dan in West-Europa. Dit heeft een 

grote impact op de totale loonkost voor de werkgever. 

 

2. In België kent men een progressief systeem van 

personenbelasting: uw inkomen wordt in schijven opgedeeld en 

de belastingpercentages stijgen per inkomensschijf.  

 

In de praktijk kan u eerst genieten van een belastingvrij minimum 

en vervolgens betaalt u belastingen op hetgeen u verdient boven 

dat belastingvrij minimum. Op de eerste inkomensschijf betaalt u 

25% belasting, op de tweede inkomensschijf 30%, op de derde 

inkomensschijf betaalt u 40%, op de vierde inkomensschijf betaalt 

u 45%, en op de hoogste inkomensschijf betaalt u 50%.  

 

In Bulgarije daarentegen is er 1 simpele vlaktaks van 10% van 

toepassing in de personenbelasting. Dit betekent dus concreet 

dat een Bulgaarse werkgever veel minder kosten heeft (10% 

personenbelasting) dan een Belgische werkgever (tot 50% 

personenbelasting) om hetzelfde nettoloon aan zijn werknemer te 

bezorgen. 

 

3. In België zijn de sociale bijdragen extreem veel hoger dan in 

Bulgarije: 
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Werkgeversbijdragen 

 België: de werkgeversbijdrage bedraagt +/- 32% van het 

brutoloon in de Belgische privésector.  

 Bulgarije: in Bulgarije daarentegen bedraagt de 

werkgeversbijdrage 17,8% van het brutoloon. Bovendien is 

deze werkgeversbijdrage geplafonneerd tot EUR 200,25 per 

maand per werknemer.  

Persoonlijke RSZ-bijdragen 

 

 

 België: er kan voorlopig nog een onderscheid worden 

gemaakt tussen arbeiders en bedienden. Voor arbeiders 

wordt het brutoloon eerst vermenigvuldigd met 1,08 en 

daar wordt vervolgens een sociale bijdrage van 13,07% op 

berekend. Bedienden betalen een RSZ-bijdrage van 13,07% 

van het brutoloon. 

 

 

 

 

 Bulgarije: de persoonlijke sociale bijdragen in Bulgarije 

bedragen 12,9%. Dit bedrag is echter geplafonneerd tot EUR 

145,12 per maand. 

 

 

 

 

4. Een dertiende en veertiende maand is niet verplicht voor een 

werkgever in Bulgarije. 
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Belgische arbeider versus Bulgaarse arbeider: totale 

kostprijs 
 

In deze vergelijking gaan we uit van een degelijk marktconform 

basisloon voor een arbeider zowel in België als in Bulgarije. Concreet 

gaan we uit van EUR 1 800 netto voor een Belgische arbeider 

(ongehuwd en kinderloos) en van EUR 400 netto voor een Bulgaarse 

arbeider (wat EUR 75 meer is dan gemiddeld in Bulgarije en dus een 

zeer degelijk loon is). 

 

 

 

   België   Bulgarije  

 Nettoloon        €1 800,00             € 400,00 

   + sociale zekerheidsbijdragen werknemer 

   + ingehouden bedrijfsvoorheffing 

(personenbelasting werknemer) 

    

 Brutoloon        €2 996,85              €510,27  

 Jaarlijks bruto salaris        €33 200,00         €6 123,24  

   + sociale zekerheidsbijdragen werkgever  

   + andere directe kosten en indirecte kosten  

    

 Jaarlijkse totale werkgeverskost        €51 105,60         €7 213,18 

 Maandelijkse totale werkgeverskost        €4 258,80        €601,10  
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Bulgaarse situatie: samenvatting 
 

In onderstaande tabel kan u een samenvatting terugvinden van de 

Bulgaarse situatie. De lichtblauwe en roze vakjes tonen duidelijk aan dat 

de sociale bijdragen voor zowel de werkgever als de werknemer 

geplafonneerd zijn. Dit is een wereld van verschil met België. 

 

 

 

Bruto Werkgever Werknemer Belastbaar 

inkomen 

Netto 

salaris 

werknemer 

Totale kost 

Werkgever Soc. 

bijdragen 

Soc. 

bijdragen 

Personen

belasting 

17,80% 12,90% 10% 

€255,68 €45,51 €32,98 €22,27 €222,70 €200,43 €301,19 

€511,36 €91,02 €65,96 €44,54 €445,39 €400,85 €602,38 

€1.124,98 €200,25 €145,12 €97,99 €979,86 €881,88 €1.325,23 

€1.534,07 €200,25 €145,12 €138,89 €1.388,95 €1.250,05 €1.734,32 

€2.045,43 €200,25 €145,12 €190,03 €1.900,31 €1.710,28 €2.245,68 
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Wie zijn we? 

We zijn een fiscaal kantoor dat in België en Nederland al meer dan zijn 

pluimen heeft verdiend. Een partij die bekend staan om haar creativiteit 

en correctheid. We zijn alleen met deze site begonnen omdat we 

geloven dat binnen Europa, Bulgarije de beste plaats is om een bedrijf 

op te starten vanwege de bijzonder lage loonlast en de zeer lage 

belastingen 

We hebben zeer vergaand partnership afgesloten met Zaraconsult, een 

middelgroot accountantskantoor in Sofia. Verder hebben we een 

netwerk opgebouwd met lokale partners in diverse fields. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaraconsult.com/
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Wat kunnen wij voor u doen in 

Bulgarije? 

Wij kunnen niet alleen de gebruikelijke dingen doen zoals de oprichting 

van een Bulgaarse vennootschap, het voeren van boekhouding, helpen 

bij de opening van een bankrekening… Neen, wij bieden u door ons 

uitgebreid netwerk ter plaatse veel meer aan dan deze gebruikelijke 

diensten. Bovendien komt onze 20 jarige ervaring in internationale 

taxplanning ook hier goed van pas. Uiteraard kan u op ons kantoor te 

Antwerpen, Schiphol of London ook terecht voor een intake gesprek en 

voor alle informatie rond Bulgarije. We kunnen een Bulgaarse 

vennootschap inclusief rekening verzorgen zonder dat u naar Bulgarije 

moet gaan. 

Wat bieden wij nog meer dan de oprichting van een Bulgaarse 

vennootschap? 

Een greep uit onze diensten. Zoals steeds werken wij graag tegen 

transparante prijzen en met forfaits. 

Een greep uit onze diensten: 

 oprichting vennootschappen 

 boekhouding en fiscale formaliteiten 

 opening bankrekeningen 

 internationale taxplanning vanuit uw Bulgaars bedrijf 

 vertaal- en tolkdiensten 

 marktonderzoek 

 zoeken naar lokale partners 

 begeleiden overnames 

 zoeken naar residentieel en industrieel vastgoed 

 zoeken naar geschikt personeel 

 outsourcing 

 regelen allerhande formaliteiten 
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 begeleiden bij delokalisatie van uw bedrijf 

 begeleiden bij verhuis naar Bulgarije en bekomen van Bulgaarse 

ID kaart met alle fiscale voordelen… 

 contacten verzorgen met de lokale autoriteiten 

 begeleiden bij bekomen van EU subsidies… 

En nog veel meer… 

We zijn niet!!! een ‘vermomde’ site die als enig doel heeft om vastgoed 

te verkopen. We zijn geen partij die op een lokale schoonheid zijn 

gevallen en zonder boekhoudkundige of fiscale achtergrond proberen 

om vennootschappen op te richten of met hand en spandiensten 

trachten te overleven. 

Wat zijn we wel? 

We zijn een fiscaal kantoor dat in België en Nederland al meer dan zijn 

pluimen heeft verdiend. Een partij die bekend staan om haar creativiteit 

en correctheid. We zijn alleen met deze site begonnen omdat we 

geloven dat binnen Europa, Bulgarije de beste plaats is om een bedrijf 

op te starten vanwege de bijzonder lage loonlast en de zeer lage 

belastingen. Ook zijn we van mening dat dit een veilig en stabiel land is, 

dat terecht soms een slecht imago krijgt aangemeten. Bovendien 

hebben we bijzonder talentrijke lokale partners. En Bulgarije kan zeker 

een alternatief zijn voor India en China en dit in de Europese ruimte op 

amper twee uur vliegen. Go for it! 
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De Hoon & Partners / Zaraconsult Bulgarije 

Iven De Hoon:  Managing Director / Partner 

  

Antwerpen – België 

Tabaksvest 47    Email: advies@dehoon.be 

B-2000 Antwerp   http://dehoon.be                                

Phone: +32 – (0)3 – 225 52 30            http://ondernemeninbulgarije.be/ 

Pavlina Petrova:  Managing Director / partner 

  

Daan Desloover:  Senior investmanager 

  

Sofia – Bulgaria 

21B Moskovska street 

1000 Sofia 

Bulgaria 
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DE HOON & PARTNERS THE NEDERLANDS 

  

Havenmeesterweg 27,  

Schiphol Airport,  

1118 CB Schiphol  

Manager en CEO Group De Hoon & Partners: Iven De Hoon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


