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Woonhuizen 2010

Evolutie Prijsindex Evolutie Prijsindex 
sindssinds

ReferentieReferentie--
prijsprijs

20052005 20092009

NationaalNationaal + 36%+ 36% + 4,8%+ 4,8% €€ 249.500249.500

Vlaams GewestVlaams Gewest + 35%+ 35% + 5,2%+ 5,2% €€ 265.500265.500

Waals GewestWaals Gewest + 39%+ 39% + 3,8%+ 3,8% €€ 194.500194.500

Brussels GewestBrussels Gewest + 28%+ 28% + 7,5%+ 7,5% €€ 431.500431.500
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Brussel (+7,5%)

Halle-Vilvoorde (+5,4%)

Leuven (+ 4,1%)

Turnhout (+3,7%)

Antwerpen (+6,5%

Mechelen (+3,6%)

Maaseik (+2,9%)

Tongeren (+2,0%)

Hasselt (+4,2%)

St-Niklaas (+7,0%)Oudenaarde (-0,2%)

Dendermonde (+3,7%)

Aalst (+5,5%)

Eeklo (+2,8%)

Gent (+6,8%)

Oostende (+6,8%)

Brugge (+7,4%)

Veurne (+4,4%)

Roeselare (+4,1%)
Kortrijk (+6,4%)

Tielt (+7,3%)

Ieper (+3,1%)

Diksmuide (+8,4%)

15%

25%

35%

45%

55%

€ 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000
Referentieprijs (Q75) 2010 (prijsevolutie t.o.v. 2009)
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Woonhuizen 2010: Vlaams Gewest
per arrondissement
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Vlaams Gewest

Waasmunster

Sint-Gillis-Waas

Sint-NiklaasBeveren

Lokeren

Moerbeke
Temse

Kruibeke

Stekene

20%

30%

40%

50%

60%

€ 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 € 450.000
Referentieprijs 2010
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Appartementen 2010
Evolutie Prijsindex Evolutie Prijsindex 

sindssinds
ReferentieReferentie--

prijsprijs
20052005 20092009

NationaalNationaal + 34%+ 34% + 5,7%+ 5,7% €€ 221.000221.000

Vlaams GewestVlaams Gewest + 37%+ 37% + 6,2%+ 6,2% €€ 225.000225.000

KustKust + 43%+ 43% + 9,3%+ 9,3% €€ 302.000302.000

Vlaams Gewest  (Vlaams Gewest  (--kust)kust) + 41%+ 41% + 5,1%+ 5,1% €€ 205.500205.500

Waals GewestWaals Gewest + 47%+ 47% + 3,5%+ 3,5% €€ 180.000180.000

Brussels GewestBrussels Gewest + 33%+ 33% + 7,2%+ 7,2% €€ 246.000246.000
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Brussel (+7,2%)

Halle-Vilvoorde (+7,0%)

Leuven (+5,9%)

Mechelen (+5,1%)

Antwerpen (+5,6%)

Turnhout (+1,1%)

Hasselt (+8,1%)

Tongeren (+2,1%)

Maaseik (+7,3%)
St-Niklaas (+0,2%)

Aalst (+8,1%)
Dendermonde (+2,6%)

Gent (+2,8%)

Oudenaarde (+16,4%)

Kortrijk (+9,9%)

Roeselare (+9,2%)
Oostende (+6,2%)

Veurne (+7,6%)

Brugge (+9,8%)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

€ 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000
Referentieprijs (Q75) 2010 (prijsevolutie t.o.v. 2009)
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Appartementen 2010: Vlaams Gewest
per arrondissement
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Vlaams Gewest
Sint-Gillis-Waas

Sint-Niklaas

Beveren

Lokeren

Temse

Kruibeke
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€ 175.000 € 225.000 € 275.000
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Bouwgronden 2010

Evolutie Prijsindex sindsEvolutie Prijsindex sinds ReferentieReferentie--
prijsprijs
(/m²)(/m²)20002000 20052005 20092009

NationaalNationaal + 186%+ 186% + 53%+ 53% + 7,4%+ 7,4% €€ 207207

Vlaams GewestVlaams Gewest + 162%+ 162% + 48%+ 48% + 7,3%+ 7,3% €€ 250250

Waals GewestWaals Gewest + 201%+ 201% + 60%+ 60% + 7,4%+ 7,4% €€ 8686

Brussels GewestBrussels Gewest + 46%+ 46% + 5%+ 5% + 10,5%+ 10,5% €€ 700700
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Halle-Vilvoorde (-2,6%)
Leuven (+7,5%)

Mechelen (+4,8%)
Antwerpen (+6,9%)Turnhout (+8,5%)

Maaseik (+6,7%)

Hasselt (+12,4%)

Tongeren (+6,1%)
Oudenaarde (+14,0%)

St-Niklaas (+2,5%)

Gent (+5,0%)

Dendermonde (+12,8%)

Aalst (+11,7%)

Eeklo (-0,2%)

Roeselare (+10,5%)

Kortrijk (-0,4%)Ieper (+2,6%)
Tielt (+2,3%)

Brugge (+1,9%)

Diksmuide (+29,1%)
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Referentieprijs (Q75) 2010 (prijsevolutie t.o.v. 2009)
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Bouwgronden 2010: Vlaams Gewest
per arrondissement
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Vlaams Gewest
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Verklaring prijsevolutie 1983-2010 

1. Fiscaliteit
Registratierechten bij de aankoop van 

een woning in 2008
Vlaams Gewest 10,0%

Waals Gewest 12,5%

Brussels Gewest 12,5%

Duitsland 3,5%

Finland 1,6%*

Frankrijk 7,0%

Griekenland 9,0-11,0%

Ierland 4,0%

Italië 4,0-10,0%

Luxemburg 7,0%*

Nederland 6,0%

Oostenrijk 4,5%

Portugal 2,0-8,0%

Spanje 7,0%*

Verenigd Koningkrijk 1,0%*

Zweden 1,5%

Zwitserland 0-3,0%
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Verklaring prijsevolutie 1983-2010

2. Inflatie
•Lage inflatie hoger % eigenaars

huurmarkt wordt een eigenaarmarkt

•% eigenaars •Vlaams Gewest: 75%
•Waals Gewest: 72%
•Brussels Gewest: 50%

1983-2010: + 79,7%
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Verklaring prijsevolutie 1983-2010 

3. Koopkracht
Relatie verkoopprijs huizen en inkomen per 

gemeente in 2006 - nationaal

P = 9,93 (Y - 11.036)
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1983-2010: + 55,4%

2007 : woningen: P = 9 (Y – 14.000)
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Verklaring prijsevolutie 1983-2010 

4.a) Ontleningscapaciteit (intrestvoeten)
Reële rente
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1983-2010: + 82,7%
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Verklaring prijsevolutie 1983-2010 

4.b) Ontleningscapaciteit (looptijd lening)

1983-2010: + 17,6%

18 j18 j 20 j20 j 25 j25 j 30 j30 j

6,0%6,0% 9393 +6% 9999 +11% 110110 +8% 118118

-4% -4% -5% -5%

5,5%5,5% 9696 +6% 102102 +12% 115115 +8% 125125

-4% -4% -5% -5%

5,0%5,0% 100100 +7% 107107 +13% 121121 +9% 132132

+4% +4% +5% +6%

4,5%4,5% 104104 +7% 111111 +14% 127127 +10% 139139

+4% +4% +5% +6%

4,0%4,0% 108108 +7% 116116 +15% 133133 +11% 147147
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1983-2010

Trap: Fiscaliteit
Evolutie rentevoet
Evolutie looptijd  
(Ontleningscapaciteit)

PM
+ 82,68%
+ 17,64%

= sterkste motor

Helling: Koopkracht + 55,40%

Inflatie + 79,67%
= toekomstperspectief

Verklaring prijsevolutie 1983-2010
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Verklaring prijsevolutie 1983-2010
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Aankoop en bezit van een
onroerend goed: privé of via 

vennootschap ?

Chris Lyssens – Johan Verheyen

15 juni 2011



Inhoud

1. Vennootschapsbelasting versus personenbelasting

2. Registratierechten

3. BTW

4. Schenkingsrechten / Successierechten

5. Keuze volgens aanwending van het pand

6. Vruchtgebruik  / Erfpacht en Opstal

7. De BTW-eenheid en onroerend goed transacties

8. Onroerende leasing door privé personen



Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

• In de vennootschapsbelasting: inkomen uit onroerende goederen steeds 
belastbaar : 

• In de personenbelasting: 
– Beroepsinkomen
– Onroerend inkomen
– Divers inkomen

1. Beroepsinkomsten (eenmanszaak)

• Steeds aftrek van werkelijke beroepskosten mogelijk voor panden die voor uw 
beroep gebruikt worden (afschrijving, intresten van de lening, onderhoud, 
verwarming enz…)

• Vrije beroepers (baten): recht op forfaitaire kostenaftrek
• Wederkerende inkomsten (ontvangen huur) steeds belastbaar

• Meerwaarde belastbaar 



Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

2. Onroerende inkomsten

• Indien niet gebruikt voor het beroep
• Niet-verhuurde onroerende goederen

Belastbaar onroerend inkomen: geïndexeerd KI + 40%

• Verhuurde onroerende goederen

Belastbaar onroerend inkomen is afhankelijk van de huurder:

Niet gebruikt door de huurder voor zijn beroep: geïndexeerd KI + 40%

Gebruikt door de huurder voor zijn  beroep: werkelijk huurinkomen belastbaar
- kostenforfait van 40% voor gebouwen en 10% voor gronden (beiden begrensd)
- geen werkelijke kosten (afschrijvingen enz,…) mogelijk
- wel aftrek van intresten van leningen



Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

2. Onroerende inkomsten

• Erfpacht en opstalvergoedingen / vruchtgebruik
Ontvangen erfpacht- of opstalvergoedingen zijn belastbaar
Vergoeding voor afgestaan vruchtgebruik in principe niet belastbaar

• Meerwaarden op onroerende goederen
zijn nooit onroerend inkomen 

3. Diverse inkomsten

• Meerwaarden gerealiseerd binnen een bepaalde termijn (dag op dag) 
• Meerwaarden op gronden:

– Grond gekocht: bij verkoop binnen de 8 jaar na aankoop (33% binnen de 5 jaar, 16,5% binnen 
de 8 jaar)

– Grond gekregen via schenking: verkoop binnen de 3 jaar na de schenking en binnen de 8 jaar 
na de aankoop van de grond door de schenker (33% binnen de 5 jaar, 16,5% binnen de 8 jaar 
na aankoop van de grond door de schenker)



Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

3. Diverse inkomsten

• Meerwaarden op gebouwen:
– Gebouw gekocht: bij verkoop binnen de 5 jaar na aankoop 
– Gebouw gekregen via schenking: verkoop binnen de 3 jaar na de schenking en binnen de 5 jaar 

na de aankoop van het gebouw door de schenker
– Nieuwbouwwoning: bij verkoop binnen de 5 jaar na ingebruikname en indien de bouwwerken 

binnen de 5 jaar na aankoop van de grond begonnen zijn
– Tarief 16,5% - Berekening van de meerwaarde ingeschreven in de wet
– Meerwaarde niet belastbaar voor de gezinswoning (woning die recht geeft op de “woonbonus” 

of “aftrek eigen woning”)

• Meerwaarden buiten deze termijnen kunnen belasting worden als ze 
gerealiseerd zijn “buiten het normale beheer van het privé-vermogen” en dus 
wijzen op speculatie:

– Geleend geld om het pand of de grond te kopen
– Belangrijke verbeteringswerken
– Aantal transacties op korte termijn
– Gebruik van persoonlijke kennis van de vastgoedsector enz..
– Tarief 33%



Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

3. Diverse inkomsten

• Inkomsten uit onderverhuring:
Verschil tussen de ontvangen en betaalde huur is belastbaar als divers inkomen (15%)

4. Roerende inkomsten

• Gemeubelde verhuring
Gedeelte voor de meubels belastbaar aan 15% - bijzondere kostenforfait van 50% !



Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Fiscale Stimuli

Personenbelasting:
• aftrek voor enige en eigen woning (“woonbonus”) of oude systeem bouwsparen 

/ langetermijnsparen / bijkomende intrestaftrek
• Belastingverminderingen voor energiebesparende maatregelen
• Belastingverminderingen voor beveiliging van de woning
• Belastingvermindering voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone 

voor positief grootstedelijk beleid
• Investeringsaftrek voor nieuwe gebouwen gebruikt voor de 

beroepswerkzaamheid

Vennootschapsbelasting:
• Gronden en gebouwen gebruikt door een bedrijfsleider van de vennootschap 

moeten afgetrokken worden van de berekeningsbasis van de notionele
intrestaftrek



Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Personenbelasting versus 
vennootschapsbelastingTarieven

Personenbelasting
Tarief (zonder 

gemeentebelasting)

€ 0 - € 7.900 25 %

€ 7.900 - € 11.240 30 %

€ 11.240 - € 18.730 40 %

€ 18.730 - € 34.330 45 %

> € 34.330 50 %

Vennootschapsbelasting Tarief (incl. 3% ACB)

€ 0 - € 25.000 24,98 %

€ 25.000 - € 90.000 31,93 %

€ 90.000 – € 322.500 35,54 %

> € 322.500 33,99%



Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Personenbelasting versus 
vennootschapsbelasting

Investeringsaftrek 

Personenbelasting:
• 3,5% eenmalige investeringsaftrek of 10,5% gespreide investeringsaftrek
• enkel nieuwe gebouwen (bouw of aankoop) 
• gebruikt voor de beroepsactiviteit

Vennootschapsbelasting:
• Geen investeringsaftrek meer (compensatiemaatregel notionele intrestaftrek)



RegistratierechtenRegistratierechten
• 10% in Vlaanderen
• 12,5 % in Brussel en Wallonië

Enkel voor privépersonen
• 5% “Klein beschrijf” enkel voor privé personen (grens KI € 745) en 

bewoningsverplichting
• Vrijstelling van een gedeelte van de heffingsgrondslag “abattement”:

– € 15.000 in Vlaanderen
– € 60.000 in Brussel

• “Verhoogd abattement” voor een hypothecaire lening in Vlaanderen:
– € 10.000 indien aankoop aan 10%
– € 20.000 indien aankoop aan 5%

• Meeneembaarheid van registratierechten op de gezinswoning: maximum €
15.000

– door verrekening (oude woning reeds verkocht voor aankoop nieuwe)
– door terugstorting (oude woning verkocht na aankoop nieuwe)

• 10% bij inbreng door een natuurlijke persoon van een woning in een 
vennootschap



BTWBTW
• Vanaf 1/1/2011:

21% BTW op nieuwe gebouwen indien grond en gebouw door dezelfde persoon 
worden verkocht



Notie nieuw gebouw inzake BTWNotie nieuw gebouw inzake BTW
• Vroeger : alle gebouwde onroerende goederen uit hun aard waaraan een 

kadastraal inkomen van gebouwd onroerend goed kan worden toegekend, en de 
industriële inrichtingen die onroerend uit hun aard zijn

• Sinds programmawet van 02/08/2002 : ieder bouwwerk dat vast met de grond 
verbonden is (artikel 1, §9 WBTW)

– Infrastructuurwerken: wegennet, pijpleidingen, 
elektriciteitsleidingen, enz.;

– In zover een vasthechtend wegdek aanwezig is, 
parkeerterreinen, kades, waterbekkens, enz.

• Nieuw tot 31 december van het tweede jaar volgend op de ingebruikneming of 
inbezitneming van het gebouw 



BTWBTW
Fiscale Stimuli

• 6% tarief bij afbraak en wederopbouw van gebouwen in Sint-Niklaas (inclusief 
de deelgemeenten Belsele en Sinaai)

– Heropbouw van een woning en afbraak door de bouwheer
– Ook voor vennootschappen !
– Voor eengezinswoningen of appartementsgebouwen 

• 6% BTW tarief voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 5 jaar oud
– Permanent vanaf 1/7/2011 (Wetsontwerp) 



SchenkingsrechtenSchenkingsrechten
Onroerende goederen 

• Gewestelijke tarieven volgens de woonplaats van de schenker
• Wettelijk samenwonenden als personen die tenminste 1 jaar feitelijk 

samenwonen (Vlaanderen)

Rechte lijn / echtgenoten / samenwonenden Tarief

€ 0 - € 12.500 3 %

€ 12.500 - € 25.000 4 %

€ 25.000 - € 50.000 5 %

€ 50.000 - € 100.000 7 %

€ 100.000 - € 150.000 10 %

€ 150.000 - € 200.000 14 %

€ 200.000 - € 250.000 18 %

€ 250.000 - € 500.000 24 %

> € 500.000 30%



SchenkingsrechtenSchenkingsrechten
Onroerende goederen 

Schenking van roerende goederen (bijv. aandelen): 
• Vlak tarief (zonder progressievoorbehoud) van 3% in rechte lijn en tussen 

echtgenoten en 7% tussen anderen
• 0% mits 3-jarige termijn: handgift, bankgift, Nederlandse notaris

Schijf
Tarief broers en 

zussen
Tarief ooms en tantes / 

neven en nichten
Tarief anderen

€ 0 - € 12.500 20 % 25 % 30 %

€ 12.500 - € 25.000 25 % 30 % 35 %

€ 25.000 - € 75.000 35 % 40 % 50 %

€ 75.000 - € 175.000 50 % 55 % 65 %

> € 175.000 65 % 70 % 80 %



SchenkingsrechtenSchenkingsrechten
Schenking van bouwgronden 
• Tijdelijke maatregel tot 31 december 2011
• Mits indiening van een bouwaanvraag voor het bouwen van een woning binnen 

de 3 jaar na de schenking
• Vermindering van de normale schenkingsrechten (gemiddeld 2% lager in rechte 

lijn)
• Geen progressievoorbehoud

Schenking van familiale ondernemingen 
• Zowel aandelen (> 10%) van een vennootschap (geen holding- of 

patrimoniumvennootschappen) als een eenmanszaak (> 50%)
• Tarief 2%
• Ook voor gronden en bedrijfsgebouwen die deel uitmaken van de onderneming 

(geen woningen)
• Geen progressievoorbehoud



SuccessierechtenSuccessierechten
• Gewestelijke tarieven volgens de woonplaats van de overledene
• Wettelijk samenwonenden als personen die tenminste 1 jaar feitelijk 

samenwonen (Vlaanderen)
• Splitsing in Vlaanderen tussen roerende en onroerende goederen

Rechte lijn / echtgenoten / samenwonenden Tarief

€ 0 - € 50.000 3 %

€ 50.000 - € 250.000 9 %

> € 250.000 27 %

Schijf Tarief broers en zussen Tarief anderen

€ 0 - € 75.000 30 % 45 %

€ 75.000 - € 125.000 55 % 55% 

> € 125.000 65 % 65 %



SuccessierechtenSuccessierechten
Vrijstelling van successierechten op de vererving van de gezinswoning:
• Voor langstlevende partner (echtgenoot, wettelijk samenwonende en feitelijk 

samenwonenden (3 jaar samenwonend);
• Enkel voor gezinswoning, niet voor tweede verblijven

Vererving van familiale ondernemingen
• nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijven of vrije beroepen die 

door de erflater en/of zijn echtgenoot, al of niet met anderen, persoonlijk 
worden geëxploiteerd of uitgeoefend.

• familiale vennootschappen: vennootschappen met zetel van werkelijke leiding in 
een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EU + Noorwegen, 
IJsland en Liechtenstein)



SuccessierechtenSuccessierechten
Vererving van familiale ondernemingen
• Minimumparticipatie van 50%

• Deze aandelen of activa moeten ononderbroken gedurende minstens 3 jaar vóór 
het overlijden van de erflater in het bezit zijn van de betrokkenen.

• Tewerkstellingsvereiste: in de 3 jaar (of 12 kwartalen) vóór het overlijden 
minstens 500.000 euro aan loonlasten hebben uitbetaald aan werknemers 
(indien minder dan 500.000 euro aan loonlasten dan wordt de vrijstelling 
proportioneel verleend)

• Behoud van de loonlast na het overlijden: in de 20 kwartalen na het overlijden 
een bedrag uitbetalen dat minstens gelijk is aan 5/3de van de loonlasten betaald 
in de 12 kwartalen vóór het overlijden. 

• Tijdelijke afschaffing van de tewerkstellingsvoorwaarden en behoud loonlasten 
ingevolge crisismaatregelen

• nieuwe evaluatie tweede jaarhelft 2011.



De gezinswoning in vennootschap?De gezinswoning in vennootschap?

1. Besparen van (enkel) belastingen ?

Meestal niet zinvol 

• Fiscale privévoordelen
– Woonbonus of langetermijnsparen, per persoon, voor een koppel +/- € 3.000 

belastingbesparing per jaar

– Belastingverminderingen voor energiebesparende maatregelen / beveiliging

• Inkomsten privé niet belast
– Geen belasting op de meerwaarde

– Anders huur betalen aan de vennootschap of belastbaar voordeel in natura

• Notionele intrestaftrek
– Boekwaarde af te trekken van de basis voor berekening van de notionele intrestaftrek



De gezinswoning in vennootschap?De gezinswoning in vennootschap?
• Houding van de fiscus

– ‘Lastig’ over gezinswoningen in vennootschappen of op zijn minst kritisch

• Subsidies
– Subsidies Gewesten, provincies, gemeenten, netwerkbeheerders: soms privébezit vereist

2. Besparen van registratierechten ?

• Gunstmaatregelen voor voor privé-aankoop van de gezinswoning
– Klein beschrijf, meeneembaarheid van registratierechten

• Aftrekbare kost voor vennootschap (100% afschrijfbaar voor KMO-vennootschappen)

3. Besparen van schenkings- en successierechten ?
• Meestal niet, behoudens in het kader van een organisatie van volledig onroerend 

vermogen



Het tweede verblijf in 
vennootschap ?

Het tweede verblijf in 
vennootschap ?

1. Besparen van (enkel) belastingen ?

• Fiscale privévoordelen
– geen Woonbonus , wel langetermijnsparen

– Verlies van voordeel Woonbonus bij private verwerving van tweede woning

– Belastingverminderingen voor energiebesparende maatregelen / beveiliging

• Inkomsten 
– Privé: geïndexeerd / verhoogd KI

– Vennootschap: belastbaar op de ontvangen huur voor privaat gebruik van de bedrijfsleider 
of anders belastbaar voordeel in natura

– Meerwaarde privé soms belastbaar

• Notionele intrestaftrek
– Boekwaarde af te trekken van de basis voor berekening van de notionele intrestaftrek



Het tweede verblijf in 
vennootschap ?

Het tweede verblijf in 
vennootschap ?

• Houding van de fiscus
– ‘Lastig’ over tweede verblijven in vennootschappen of op zijn minst kritisch

• Subsidies
– Subsidies Gewesten, provincies, gemeenten, netwerkbeheerders: soms privébezit vereist

2. Besparen van registratierechten ?

• Geen verschil in tarief

• Aftrekbare kost voor vennootschap (100% afschrijfbaar voor KMO-vennootschappen)

3. Besparen van schenkings- en successierechten ?

• Keuze hangt af van de grootte en samenstelling van roerend en onroerende 
vermogen en gezinssamenstelling.



Pand verhuurd voor privé-gebruik
in vennootschap ?

Pand verhuurd voor privé-gebruik
in vennootschap ?

Zelfde elementen als bij tweede verblijf behoudens:

• Inkomsten belastbaar
– Privé: geïndexeerd KI + 40%

– Vennootschap: werkelijke huurinkomsten

• Minder probleem voor de fiscus

• Notionele intrestaftrek
– Boekwaarde NIET af te trekken van de basis voor berekening van de notionele intrestaftrek



Pand verhuurd voor 
beroepsgebruik in vennootschap ?

Pand verhuurd voor 
beroepsgebruik in vennootschap ?

1. Besparen van belastingen ?

• Lagere tarieven

• Vermijden van huurherkwalificatie in bezoldiging bij bedrijfsleiders

• Werkelijke kosten aftrekbaar (t.o.v. 40%)

• Meerwaarde volledig belastbaar (eventueel splitsing BE / VG)

2. Besparen van registratierechten ?

• Geen verschil in tarief

• Aftrekbare kost voor vennootschap (100% afschrijfbaar voor KMO-
vennootschappen)

• Kopen in onverdeeldheid ?

3. Besparen van schenkings- en successierechten ?

• Keuze hangt af van de grootte en samenstelling van roerend en onroerende 
vermogen en gezinssamenstelling.



Pand voor eigen beroepsgebruik in 
vennootschap ?

Pand voor eigen beroepsgebruik in 
vennootschap ?

1. Besparen van belastingen ?

• Geen verschil, kosten aftrekbaar, meerwaarde belastbaar

2. Besparen van registratierechten ?

• Geen verschil in tarief

• In beide gevallen aftrekbaar als beroepskost

3. Besparen van schenkings- en successierechten ?

• Keuze hangt af van de grootte en samenstelling van roerend en onroerende 
vermogen en gezinssamenstelling.



Blote eigendom 
Vruchtgebruik

Blote eigendom 
Vruchtgebruik

• Zowel met registratierecht als met BTW voor nieuwe gebouwen

• Privé geen KI aan te geven. Onroerende voorheffing ten laste van de 
vruchtgebruiker

• Bij privaat gebruik huur betalen aan de vennootschap of belastbaar voordeel 
in natura

• Afschrijving bij vennootschap volgens de gebruiksduur van het recht (en dus 
ook op het aandeel grond)

• Op het einde in principe geen belastbaarheid: blote eigenaar wordt terug 
volle eigenaar.



Blote eigendom 
Vruchtgebruik

Blote eigendom 
Vruchtgebruik

Wat vindt de fiscus hiervan ?

Algemeen standpunt Rulingcommissie dd. 8 februari 2007

• Herkwalificatie van een vruchtgebruik is mogelijk

• Geen herkwalificatie indien cumulatieve voorwaarden:
– Vruchtgebruik verkregen van een derde

– Duurtijd minimum 20 jaar

– Belangrijk deel (> 50%) moet voor de eigenlijke beroepsactiviteit van de vennootschap 
gebruikt worden

– Correcte verdeling van kosten tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar

– Privaat gebruik moet via een marktconforme huur, niet via voordeel in natura

• Prijs vruchtgebruik die disproportioneel hoger is dan prijs blote eigendom is 
een ernstige indicatie voor fiscale constructie

• Waardering geval per geval (staat van het gebouw, kosten, enz..)



Blote eigendom 
Vruchtgebruik

Blote eigendom 
Vruchtgebruik

Wat vindt de fiscus hiervan ?

Advies inzake vruchtgebruik van 2009

• Herkwalificatie van een vruchtgebruik is mogelijk

• Geen herkwalificatie indien de kenmerken eigen aan het vruchtgebruik in 
concreto uitwerking hebben:
– Volgrecht van de vruchtgebruiker tov diegene die zijn vruchtgebruik verstoort

– Recht om een vruchtgebruik over de dragen of te bezwaren met een hypotheek

• Waardering op basis van werkelijke waarde en geval per geval (staat van het 
gebouw, kosten, enz..)

• Kosten met betrekking tot vruchtgebruik (afschrijvingen, e.d.,..) slechts 
aftrekbaar mits naleven van de voorwaarden van art. 49 (voorwaarden voor 
aftrekbaarheid van kosten).



Blote eigendom 
Vruchtgebruik

Blote eigendom 
Vruchtgebruik

Ruling van 27 april 2010

• een voordeel alle aard op het einde voor de blote eigenaar als:
– De waardering van vruchtgebruik correct gebeurt

– VG en BE gedragen zich als onafhankelijke partijen – gelijke rendementsverwachtingen en 
risico’s (verhouding geïnvesteerde middelen BE en de waarde van de volle eigendom op het 
einde).

– VG en BE verdelen de kosten tijdens de duur op een correcte manier

• Geen herkwalificatie indien de kenmerken eigen aan het vruchtgebruik in 
concreto uitwerking hebben:
– Volgrecht, recht van voorrang

– Recht om een vruchtgebruik over de dragen of te bezwaren met een hypotheek 
(mogelijkheid alleen is dus niet voldoende voor de fiscus)

• Kosten met betrekking tot vruchtgebruik (afschrijvingen, e.d.,..) slechts 
aftrekbaar mits naleven van de voorwaarden van art. 49:
– In verband met de maatschappelijke activiteit

– Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden



Opstal
Erfpacht
Opstal

Erfpacht
• Privé persoon bezit grond, vennootschap bouwt hierop in volle eigendom

• Vooral voor BTW doeleinden populair

• Ontvangen opstal- en erfpachtvergoeding belastbaar als onroerend inkomen

• Afschrijving over de duur van het opstalrecht (max. 50 jaar) of erfpachtrecht 
(min. 27 jaar – max. 99 jaar)

• Problematiek verkrijging op het einde van de rit:
– Marktconforme prijs moet betaald worden volgens fiscus

– Zoniet belastbaar voordeel alle aard

– Opstalwet: vergoeding voorzien – Erfpacht: geen vergoeding



IMMO
Exploitatie

vennootschap
huur

Gebruik eigendom

Geen recht op recuperatie van BTW bij de immo-
vennootschap

BTW eenheid als BTW oplossing bij  
onroerende verhuur
BTW eenheid als BTW oplossing bij  
onroerende verhuur



IMMOExploitatie
vennootschap

huurGebruik eigendom

BTW eenheid als BTW oplossing bij  
onroerende verhuur
BTW eenheid als BTW oplossing bij  
onroerende verhuur

Leveranciers

Klanten

btw-eenheid

100% 
ROA



FeitenFeiten::
•• Tandarts bezit samen met zijn vrouw een onroerend goed met daarin Tandarts bezit samen met zijn vrouw een onroerend goed met daarin 

woning + praktijkruimtewoning + praktijkruimte
•• Hij richt een BVBA op (zaakvoerder)Hij richt een BVBA op (zaakvoerder)
•• Hij sluit contract van onroerende leasing (9 jaar) met BVBAHij sluit contract van onroerende leasing (9 jaar) met BVBA
•• Contract is niet opzegbaar en bevat aankoopoptie (15%)Contract is niet opzegbaar en bevat aankoopoptie (15%)

FiscusFiscus: inkomsten zijn onroerende inkomsten => overdreven huur wordt : inkomsten zijn onroerende inkomsten => overdreven huur wordt 
bezoldiging bezoldiging 

Rb. Hasselt, 17 juni 2010Rb. Hasselt, 17 juni 2010::

•• Alle wettelijke voorwaarden voor onroerende leasing zijn aanwezig (art. 10 Alle wettelijke voorwaarden voor onroerende leasing zijn aanwezig (art. 10 
§§2 en art. 19 2 en art. 19 §§1, 21, 2°° WIB92)WIB92)

• Fiscus bewees geen simulatie
•• Partijen hebben alle gevolgen van hun rechtshandelingen aanvaardPartijen hebben alle gevolgen van hun rechtshandelingen aanvaard
•• Aangifte van het interestgedeelte als roerend inkomen wordt bevestigdAangifte van het interestgedeelte als roerend inkomen wordt bevestigd

Onroerende leasing door privé-personen ?Onroerende leasing door privé-personen ?



• Personenbelasting:
– Artikel 10 § 2 WIB 1992 (inkomsten van 

onroerende goederen)
§ 1. De bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van 

gelijkaardige onroerende rechten, omvatten de erfpacht- of opstalvergoeding en alle andere voordelen 
verkregen door de overdrager. 

De waarde van de verkregen voordelen is gelijk aan de waarde die daaraan wordt toegekend voor de heffing 
van het registratierecht op de overeenkomst van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende 
rechten, waarin die voordelen worden bedongen. 

Die bedragen zijn inkomsten van het jaar waarin ze worden betaald of toegekend, zelfs indien ze betrekking 
hebben op de gehele duur van het recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende 
rechten, of op een deel daarvan. 

§ 2. De in § 1 vermelde inkomsten omvatten niet de bedragen die worden verkregen voor het verlenen van 
het recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen ingevolge een niet opzegbare overeenkomst 
van erfpacht of van opstal of van een gelijkaardig onroerend recht, op voorwaarde dat : 

1° de bij overeenkomst bepaalde termijnen het de eigenaar mogelijk maken het in het gebouw belegde 
kapitaal of, als het een bestaand gebouw betreft, de verkoopwaarde ervan volledig weer samen te stellen 
en de rentelast en andere kosten van de verrichting te dekken ; 

2° de eigendom van het gebouw bij het einde van de overeenkomst van rechtswege op de gebruiker overgaat 
of de overeenkomst een aankoopoptie voor de gebruiker bevat. 

Onroerende leasing door privé-personen ?Onroerende leasing door privé-personen ?



Onroerende leasing door privé-personen ?Onroerende leasing door privé-personen ?

• Personenbelasting:
– Artikel 19, §1WIB 1992 (intresten)

§ 1. Interest omvat : 

1° …

2° de in artikel 10 §2 vermelde termijnen voortkomend van overeenkomsten waarbij een recht van gebruik 
van gebouwde onroerende goederen wordt verleend, met uitzondering van het in die termijnen begrepen 
gedeelte dat dient om het in het gebouw belegde kapitaal of, als het een bestaand gebouw betreft, de 
verkoopwaarde ervan, volledig weer samen te stellen ; 



De puzzelDe puzzel
• Complexe fiscale regels, veel meer dan een vergelijking van de tarieven;

• Registratie- en successierechten: gewestelijke materie

• Vennootschap veelal interessant om onroerend goederen roerend te maken 
voor successie- en schenkingsrechten

• Steeds te plaatsen in een ruimere context:
– het hele vermogen

– de gezinssituatie (bescherming gezinswoning, klassieke gezinnen, samengestelde 
gezinnen,…)

– de relatie met de kinderen 

– Risicospreiding 

• Zet de voor- en nadelen van dat moment op papier !



• Vragen?
Johan Verheyen
johan.verheyen@be.ey.com

Chris Lyssens
chris.lyssens@be.ey.com

Ernst & Young Fiduciaire
Bellestraat 30
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 780.48.00

Bedankt voor uw aandacht !Bedankt voor uw aandacht !


