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Postbus Luxemburg - 5
Hoort Luxemburg thuis op de lijst met belastingparadijzen? De Tijd onderzocht 1,5 miljoen documenten uit het Luxemburgse
bedrijvenregister om te ontdekken welke postbusconstructies belangrijke Belgen in het Groothertogdom opzetten. Dit is de
laatste aflevering in een reeks van vijf.

De Rode Duivels gaan naar Luxemburg
Onze Rode Duivels laten miljoenen euro's aan inkomsten toestromen op Luxemburgse postbusadressen. Zo
moeten ze amper belastingen betalen. Als je zoals Eden Hazard er nog een Ierse constructie naast zet, zelfs geen
belastingen.
LARS BOVÉ EN DAVID ADRIAEN
Pal in het centrum van Luxemburg stad banen we ons een weg door de opengebroken Avenue Monterey. Aan een moderne,
grijs-beige gekleurde en vijf verdiepingen hoge gevel, vinden we het huisnummer 35. Als we de zware voordeur opentrekken,
merken we boven de postbussen zes pancartes met een waslijst van Luxemburgse bedrijfsnamen, in alfabetische volgorde. We
herkennen meteen enkele namen die eerder al in de Belgische pers zijn opgedoken: Image Management, KHDB Management,
Kmirallas 20 en Rojoluk. Dat zijn de Luxemburgse vennootschappen van Rode Duivels Nacer Chadli, Kevin De Bruyne,
Kevin Mirallas en de broers Lukaku. Ze zitten hier samen op de postbus van een fiscaal advocatenkantoor, waar ze de postbus
delen met een IJslandse farmabons en zelfs een beursgenoteerd Chinees bedrijf dat werkt vanuit de Kaaimaneilanden.
Maar we vonden, verspreid over andere postbussen, nog meer Duivels in Luxemburg. Zeker 10 van de 28 Rode Duivels die
deze week nog geselecteerd waren voor de vriendschappelijk match tegen Saoedi-Arabië lieten al een Luxemburgse
postbusvennootschap oprichten. Eden Hazard, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Marouane Fellaini en Divock Origi
behoren ook tot die groep.
De acht nu nog actieve postbusvennootschappen hebben samen voor 14 miljoen euro aan activa op hun balans. Bij vijf
postbusvennootschappen is tussen 2013 en 2016 voor bijna 8 miljoen euro aan nettowinsten toegestroomd. Dat zijn de
Luxemburgse speeltjes van de broers Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Kevin Mirallas en Nacer Chadli. Hun laatste
jaarrekeningen bewijzen dat deze duivels ook fiscale dribbelaars zijn. Ze betaalden er de jongste jaren maar 15,9 tot zelfs
maar 5,2 procent belastingen.
Neem het voorbeeld van de 27-jarige Duivel Hazard. Hij liet in 2012, toen hij naar de Engelse club Chelsea trok, de
Luxemburgse postbusvennootschap EHGroup oprichten. Hij trok daarvoor niet zelf naar het Groothertogdom. Een plaatselijke
juriste deed dat voor hem. Terwijl EHGroup gewoon het postbusadres kreeg van zijn Luxemburgse adviseur FCS Services, die
bovenal discretie belooft aan zijn cliënteel.
In slechts drie jaar tijd, in 2014, 2015 en 2016, heeft Hazard op zijn Luxemburgse postbusvennootschap een nettowinst
geboekt van ruim 5,5 miljoen euro. Het gaat vooral om royalty's die hij opstrijkt voor het gebruik van zijn beeltenis als hij
bijvoorbeeld een reclamefilmpje draait voor verzorgingsproducten van Nivea Men of als hij voor een reclamefilmpje van
Lotus Bakeries een bal trapt tegen 10.000 opeengestapelde koffiekoppen. Maar het is ook niet toevallig dat Hazard een
Luxemburgse postbus begon te gebruiken toen hij naar Chelsea trok. In de Premier League krijgen spelers vaak een deel van
hun bonus in de vorm van portretrechten.
De reden waarom Hazard en co. hun royalty's zo graag in Luxemburg opstrijken, is bekend. Op 80 procent van die inkomsten
uit 'intellectuele eigendom' moeten ze in het Groothertogdom geen belasting betalen. Ze moeten dus nog maar 26 procent
belasting betalen - het huidige tarief in Luxemburg - op de resterende 20 procent. Dat leidt tot een belastingvoet van 5,2
procent op de totale inkomsten.

Fiscale hattrick
En Hazard speelt een fiscale hattrick. Boven op zijn Luxemburgse postbus plaatste hij nog een sluiproute naar Ierland. Op 17
december 2014 heeft Hazard zijn constructie nog uitgebreid met EH Group (Irish Branch ), een bijkantoor in Ierland. Dat
kreeg daar ook gewoon een postbusadres in het Nangor Road-bedrijvenpark. 'Door de intellectuele eigendomsrechten toe te
kennen aan het Ierse bijkantoor krijg je een spectaculair resultaat in Luxemburg', weet fiscalist Denis-Emmanuel Philippe. 'In
Luxemburg moet er helemaal geen belasting meer betaald worden door het dubbele belastingverdrag met Ierland. Terwijl in
Ierland de regels toelaten dat die rechten daar ook onbelast blijven. Dat is dus nog een agressievere belastingconstructie dan de
andere Duivels al toepassen met de 80 procent belastingvrijstelling in Luxemburg.'
De Lukaku's boekten met hun Luxemburgse Rojoluk al ruim 1 miljoen euro winst sinds 2010, onder andere dankzij reclame
voor de chocoladereep Kinder Bueno. Ook Kevin Mirallas boekte al 1 miljoen euro winst via zijn Luxemburgse Kmirallas20.
Maar die is pas opgericht in 2012 bij zijn transfer naar de Britse club Everton.
De Luxemburgse affaires bezorgen onze Duivels ook soms hoofdbrekens. Zo heeft Kevin De Bruyne nog maar 412.000 euro
winst geboekt met zijn Luxemburgse postbus, maar eind vorig jaar claimde zijn Luxemburgse adviseur, die hij had gedumpt,

plots wel 1,5 miljoen euro voor de Luxemburgse rechter. En Nacer Chadli moest in november vorig jaar ook al zijn
Luxemburgse jaarrekeningen bijsturen, met plots een pak minder nettowinst als resultaat. Die zakte van 750.000 naar 150.000
euro.
De Duivels bezitten soms ook wagens en vastgoed via hun Luxemburgse postbusvennootschappen. Zo werd Marouane
Fellaini in november 2009, een jaar na zijn miljoenentransfer van de Luikse eersteklasser Standard naar Everton, bestuurder
bij de Luxemburgse postbusvennootschap International Business Event. Naast een wagen bezit de vennootschap ook 'een
gebouw in Luik'. Ook Yannick Carrasco bezit voertuigen en vastgoed via zijn Luxemburgse postbusvennootschappen
Excellence Vehicles en Excellence Properties.
Al is het vooral voor hun royalty's dat onze Rode Duivels in het Groothertogdom vertoeven. Maar dat feestje is bijna over.
Luxemburg moest dat belastingcadeau onder internationale druk stopzetten. Maar niet getreurd, dankzij een overgangsregeling
kunnen onze Duivels er nog zeker tot 30 juni 2021 van genieten .
Misschien kan Will Tura zijn bekende WK-lied uit 1982 herschrijven? 'De Rode Duivels gaan naar Luxemburg, al wie
portretrechten heeft gaat mee, en als je vraagt: wat gaan we doen? We zullen vechten voor elk procentje, misschien wel
belastingkampioen.'

FELLAINI OP BRITSE MAAGDENElLANDEN
De 30-jarige Rode Duivel Marouane Fellaini, die ook speelt als middenvelder bij Manchester United, vinden we niet alleen
terug in Luxemburg. Hij zit ook op de Britse Maagdeneilanden, een berucht belastingparadijs waar je helemaal geen belasting
betaalt. Medio 2014 liet Fellaini in het Verenigd Koninkrijk de vennootschap Rosalina lnvestments UK oprichten om er zijn
financiële belangen in onder te brengen. Kort daarna plaatste hij die Britse vennootschap onder een gelijknamige
vennootschap op het eiland Guernsey, ook een belastingparadijs. Het zijn bijvoorbeeld deze vennootschappen waarmee
Fellaini zijn miljoenenrechtszaak voert tegen de sportkledingreus New Balance, die hem schoenen bezorgde waarmee hij
blessures opliep.
Deze maand is Rosalina lnvestments weer verschoven naar een andere vennootschap, deze keer op de Britse
Maagdeneilanden. Die bestond al langer en had tot voor kort alleen als doel om Fellaini's rechten te beheren op een logo dat
zijn hoofd uitbeeldt. Fellaini gaf ons geen uitleg over de exotische constructie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De geledigde postbus van de wielerwereld
Vlak over de Belgische grens vonden we in het Luxemburgse Pétange een ware fabriek voor
postbusvennootschappen. Jarenlang konden Belgen er terecht. De wielerwereld was er kind aan huis.
LARS BOVÉ EN DAVID ADRIAEN
Luxemburgse speurders voerden in mei 2013 een huiszoeking uit in een statige villa aan de rue Prince Jean, nummer 5, in het
Luxemburgse Pétange, enkele kilometers over de grens met België. Ze deden dat op vraag van het Belgische gerecht. Want dit
is het Luxemburgse filiaal van een Belgisch advieskantoor, International Tax Consult, uit Waregem. Intussen vervolgt het
West-Vlaamse parket de belastingadviseur en nog 17 andere t verdachten voor fiscale fraude, valsheid in geschrifte en
witwassen.
Slechts enkele klanten van de belastingadviseur worden mee vervolgd. Het gaat om ( ex- )toplui van de financieel planner
BFO uit Zwijnaarde en twee namen uit de wielerwereld: de ploegleiders Dirk Demol en Laurenzo Lapage. Zij dreigen voor de
strafrechter te belanden voor de Luxemburgs-Cypriotische belastingconstructies die de adviseur hen aansmeerde.
Ons onderzoek brengt nu aan het licht dat een pak meer Belgen postbusvennootschappen hadden op dit Luxemburgse adres.
Veel meer dan het gerecht er heeft aangepakt. Als we het adres '5, rue Prince Jean' opzoeken in onze databank met bijna 1,5
miljoen documenten die de voorbije tien jaar verschenen in het Luxemburgse bedrijvenregister, krijgen we ruim 1.200 treffers.
Hier zijn aan de lopende band constructies opgezet voor Belgen. Met als vennootschapsnaam vaak simpelweg de familienaam
van de Belg, gevolgd door'& Cie.'
Als we naar de brievenbus in Pétange kijken, staat er echter alleen de naam Lucos op. Die verwijst naar het bedrijfje waarmee
de belastingadviseur de postbusconstructies opzette.
Wie deelde deze postbus zoal? Alvast een heleboel figuren uit de wielerwereld. Zoals ex-teammanager Johan Bruyneel, die in
2012 ten val kwam na het dopingschandaal rond Lance Armstrong. Bruyneel liet al in 2006 op dit adres Lockdale Lux
oprichten via een postbusvennootschap op Cyprus, Lockdale Limited, Dat loonde. Alleen al in 2008 is ruim 1,8 miljoen euro
winst geboekt met maar 3.125 euro belasting. Twee jaar na de huiszoekingen is alles stopgezet.
Nog meer wielrenners koppelden hier een Luxemburgse postbusvennootschap aan een andere op Cyprus, zoals de Italiaan
Ivan Basso, de Sloveen Janez Brajkovic en de Rus Vjatsjeslav Jekimov. Ook toen de Tsjechische zakenman Zdenek Bakala
plannen had voor een Champions League-competitie voor de wielerwereld liet hij daarvoor op dit postbusadres de vennootschap World Professional Cycling oprichten. Bakala had hier trouwens ook met Patrick Lefevere een holding.

Lang niet alleen de wielerwereld vond de weg naar de rue Prince Jean. Tot 2016 had ook Marc Dochez van het bekende
Brusselse modellenbureau Dominique Models hier de Luxemburgse postbusvennootschap Mars. Technologieondernemer
Peter Hinssen zat hier ook tot 2016 met Across International, dat ook al gekoppeld was aan Cyprus. Zelfs uitbaters van een
Belgisch rusthuis vonden we terug op deze postbus met een Luxemburgs vehikel genaamd Waardig Christelijk Leven.
Waarom heeft ons gerecht dan maar enkele klanten van deze postbus aangepakt? Daar blijken enkele redenen voor te zijn,
vernam De Tijd. De Belgen met een buitenlands adres en de buitenlanders zijn niet in België belastingplichtig. Daarom zijn zij
al met rust gelaten. Het gerecht moest zich ook beperken tot haar 'saisine', de namen tegen wie het onderzoek destijds is
opgestart. Ook omdat het onderzoek anders zou uitdraaien op een onwerkbaar grote zaak. Waarom zijn de andere namen dan
niet doorgespeeld aan de fiscus? Omdat de Luxemburgse justitie niet toelaat dat bewijzen die dankzij haar hulp zijn gevonden
in een fraudedossier ook bij onze fiscus belanden. Alleen het gerecht mag die gebruiken voor zijn dossier. Zo kunnen heel wat
klanten van de postbus in Pétange op beide oren slapen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postbusbeheerders verdienen aan Leaks
Postbusvennootschappen liggen internationaal onder vuur door de Panama Papers en andere datalekken. Maar
de toenemende regulering die daarop volgde is geen bedreiging, vinden de beheerders. Integendeel, hun omzet
stijgt.
Wie vanuit België door Luxemburg naar Frankrijk of Duitsland rijdt, kan er niet naast kijken: de ronde glazen kantoortoren
met bovenaan het blauw-witte logo van SGG. Dat is een van de grootste boekhoudkantoren dat de Luxemburgse
postbusvennootschappen van Belgische vermogende families en grote bedrijven beheert. De groep met 250 miljard dollar onder beheer is actief van Hongkong tot de Caraïben.
De hoge toren van SGG staat als een vuurtoren aan de rand van het 'postbuseiland' Cloche d'Or, een bedrijvenpark net buiten
het centrum van Luxemburg. Verwacht hier geen typisch Vlaams industrieterrein. Cloche d'Or is bezaaid met trustkantoren en
financiële dienstverleners waar duizenden boekhouders, juristen en bedienden in maatpak werken.
Bekende namen als BDO, Intertrust, Alter Domus, Mazars Fiduo, Ficel, Estera en financiële groepen als Degroof Petercam
liggen er vlak bij elkaar. In het Groothertogdom zitten er liefst zeven boekhoud- en trustkantoren in de top 100 van grootste
werkgevers, een rangschikking waar ook 18 banken in zitten. Samen zijn die goed voor meer dan 25.000 werknemers.
Luxemburgs gunstige fiscale regime doet de postbusbeheerders er floreren. Ze kunnen jaarlijks duizenden euro's boekhoud- en
domiciliëringskosten factureren aan de beheerde vehikels. Bij sommige postbusvennootschappen lopen die kosten zelfs op tot
honderdduizenden euro's.
Het Luxemburgse filiaal van het postbuskantoor IMF boekte in 2016 een omzet van 42,3 miljoen euro en puurde daar een
nettowinst van 18,5 miljoen euro uit. De grootste kostenpost - personeel - was slechts 15,7 miljoen euro zwaar. Bij het
Luxemburgse vehikel van de concurrent Intertrust is 24,8 miljoen euro nettowinst gerealiseerd op een omzet van 78 miljoen
euro dankzij een groei van het aantal beheerde entiteiten én hogere facturen.
Belastingparadijzen staan mede door datalekken als Luxleaks en de Panama Papers onder druk. Maar Intertrust ziet daarin juist
mogelijkheden om te groeien. 'Bijkomende transparantievereisten, meer regels en maatregelen rond fraude en de financiering
van terrorisme bieden ons nieuwe opportuniteiten.' Zo leiden strengere witwasregels tot meer gefactureerde uren. Ook IMF
verwacht dat meer regulering tot gevolg zal hebben dat klanten hun bedrijfsstructuren anders organiseren. 'Dat heeft een positieve impact op de resultaten', klinkt het in het jaarverslag.
Belgische zakenfamilies waren niet enkel klant van SGG, een aantal profiteerde ook van de groei van de postbusbeheerder. De
holding Cobepa, met onder meer de AB InBev-families als aandeelhouder, werd in 2010 eigenaar van SGG. In vijf jaar
verdubbelde de omzet en Cobepa kon zijn belang in SGG doorverkopen met een rendement van 170 miljoen euro, goed voor
een return van 23 procent.
Ook Ackermans & van Haaren pikt een graantje mee van de groei van de Luxemburgse postbuseconomie. Vastgoeddochter
Extensa ontwikkelt een uitbreiding met 80 hectare van Cloche d'Or. Er komen nieuwe kantoren voor Deloitte en Alter Domus,
de meest gebruikte fiduciaire in ons onderzoek. Alter Domus huist nu in een oud gebouw waar ook CFM, een onderdeel van
de sanitaire specialist Van Marcke, gevestigd is.

