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Geen stormloop Franse rijken op België 
 

 

 

François Hollande heeft geen massale exodus van Franse rijken naar België in gang gezet. 'De 

Fransen zijn niet vergeten hoe Di Rupo zijn steun voor Hollande uitsprak tijdens de Franse 

presidentsverkiezingen.'  

Manoël Dekeyser, fiscaal advocaat bij Dekeyser & Associés, schat dat er sinds de Franse 

verkiezingen in mei zo’n 50 rijke Fransen om fiscale redenen naar België zijn verhuisd. Dat is 

verrassend weinig. Diezelfde Dekeyser had in mei gezegd dat 1.000 tot 1.500 Fransen 

overwogen om naar België te verhuizen.  

‘Rijke Fransen komen zich aan een gestaag tempo in België vestigen’, zegt Dekeyser. ‘Het 

gaat niet om enorme cijfers. Maar het cijfer kan nog oplopen, nu de verhuisplannen van 

Arnault zijn uitgelekt. Veel Fransen schamen zich om hun land te verlaten, maar mogelijk 

heeft Arnault die psychologische barrière weggenomen.  

Maar er is nog een struikelblok. ‘Rijke Fransen zijn niet vergeten dat Di Rupo zijn steun heeft 

uitgesproken voor Hollande. Ze vragen zich of ze in België wel zo veilig zijn, zeker nu 

staatssecretaris van Fraudebestrijding John Crombez en minister van Financiën Steven 

Vanackere werken aan een fiscaal klimaat dat ondernemers als ongunstig kunnen 

beschouwen.’ 

Ook Philippe Rosy van vastgoedmakelaar Engel & Völkers ziet geen massale instroom van 

rijke Fransen sinds de verkiezing van Hollande. ‘Ze stutten het dure vastgoedsegment in 

Brussel, maar niet meer dan dat. 

Eenzelfde geluid bij de Ukkelse burgemeester Armand Dedecker (MR). In Ukkel wonen zo’n 

8.000 Fransen, vaak om fiscale redenen. ‘De laatste twee jaar zijn er 250 tot 300 Fransen 

bijgekomen, en ik verwacht een verdere toename door de plannen van Hollande. Maar er is 

geen stormloop aan de gang.’ 

Ook het aantal Fransen dat zich tot Belg wil laten naturaliseren, zit niet spectaculair in de lift, 

zegt Georges Dallemagne, voorzitter van de naturalisatiecommissie van de Kamer. 'De 

voorbije jaren waren het telkens een honderdtal. Dit jaar zitten we aan 75 aanvragen. 

Spectaculair is dat niet.'  
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