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Als investeerder wil je je vermogen op een rendabele en veilige 
manier beleggen. Klassieke spaarboekjes brengen amper iets 
op en de rollercoaster op de beurs is niet voor iedere belegger 
weggelegd. Investeren in nieuwbouwvastgoed biedt interessante 
rendementsmogelijkheden. Terwijl de waarde van je eigendom 
jaar na jaar stijgt, compenseren de maandelijkse huurinkomsten 
de aankoopsom en afschrijving én geniet je van een financieel 
hefboomeffect. Je vastgoedinvestering stelt je financiële toekomst 
veilig.

Als ervaren projectontwikkelaar volgt Antonissen de ontwikkelingen 
op de vastgoedmarkt op de voet. In deze vastgoedgids delen we onze 
knowhow graag met jou en helpen we je bij het opstellen van een slim 

plan van aanpak. Want een doel zonder plan blijft voor altijd een wens.

Vastgoed: een investering die loont
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Project Vancouver  
Sint -Lambrechts-Woluwe

Waarom investeren in vastgoed?

Vastgoed is meer dan een dak boven het hoofd. Het is een basisbehoefte 
en zelfs in onzekere tijden een veilige belegging. Bovendien geniet je 

met een vastgoedinvestering van enkele unieke voordelen. 

Investeren in vastgoed kan helpen om...















een hefboom op je vermogen te creëren dankzij de historische lage rentevoeten. 

de liquiditeiten in je vennootschap te activeren en rendabel te beleggen.

je vermogen te beschermen tegen inflatie.

je belastingdruk te verlagen.  

je levensstandaard te waarborgen op lange termijn.

kapitaal op te bouwen om bv. aan je (klein)kinderen te kunnen schenken.

je financiële middelen te spreiden over meer activa dan louter bancaire producten. 



3



54



5

Drie gouden investeringsregels
Bij de aankoop van investeringsvastgoed komt heel wat kijken. Het is een 
beslissing die je niet ondoordacht neemt. Maak een plan op, bepaal je budget… 
en hou rekening met drie gouden investeringsregels.

Focus op de behoeften van je huurder en latere koper

Investeren in vastgoed is iets heel anders dan de aankoop van een (vakantie)
woning of bedrijfspand waar je zelf gebruik van maakt. Persoonlijke voorkeuren 
en emoties zijn bij investeringsvastgoed zelden een goede raadgever. 

Focus bij de zoektocht naar een investeringspand op objectieve parameters 
als ligging, kwaliteit en energieprestatie. Plaats de behoeften van je potentiële 
huurder en latere koper centraal. Tenslotte wil je met je investering een zo groot 
mogelijk rendement behalen. 

Ga voor residentieel nieuwbouwvastgoed

Iedereen heeft een dak boven het hoofd nodig. Zelfs in onzekere tijden blijft 
de vraag naar residentieel vastgoed gegarandeerd. Dat maakt het een veilige 
belegging. 

Spreiding is key

Spreiding is dé gouden regel voor investeerders. Vastgoed is een veilige en 
rendabele optie om je vermogen over diverse beleggingsformules te spreiden.  

Project Hill Yard  
Antwerpen - Berchem
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Meerwaarde, huur & fiscaliteit:  
goed voor 3 rendementen.

Investeren in vastgoed? Bekijk je pand dan ook écht als investering en beoordeel 
het rendement op de juiste manier. Staar je niet blind op één pijler, maar bekijk 
meerwaarde, huur en fiscaliteit als een geheel. Samen vormen ze het fundament 
van je rendement. Scoort één van deze bouwstenen even minder goed?  

Dan garanderen de andere twee je nog steeds van een solide belegging. 

Project D’Oude Vesting - Kortrijk
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1. Meerwaarde:  
de motor van je rendement

De waarde van vastgoed stijgt jaar na 
jaar. Volgens de Bank for International 
Settlements kende de Belgische 
huisprijzenindex de voorbije tien jaar 
meer dan een verdubbeling.  
Een bevestiging dat investeren in 
vastgoed een veilige keuze is. 

Corona-effect  
Corona stuwde de prijzen het voorbije 
jaar nog sterker de hoogte in.  
Bij appartementen was de stijging het 
grootst. Die werden in 2020 gemiddeld 
6,8 % duurder, zo blijkt uit  
de Notarisbarometer. 

Verkoop tijdig 
Om de meerwaarde op 
investeringsvastgoed op te strijken, moet 
je verkopen. En dit het liefst vooraleer er 
belangrijke kosten kunnen opduiken en 
op het moment dat de winst het grootst 
is. Jonge panden – met een leeftijd tot 
15 jaar – zijn erg gegeerd bij een breed 
publiek en verkopen uitermate vlot. 

2. Huur: instant rendement

Maandelijkse huurinkomsten zijn de 
meest tastbare vorm van je rendement. 
Ze zorgen voor een periodiek inkomen én 
zijn inflatiebestendig, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld inkomsten uit obligaties. 

3. Het fiscale plaatje

Het Belgische belastingbeleid verandert 
continu. Dat kan jou als investeerder 
onzeker maken. Toch zijn de politieke 
signalen vooral geruststellend.  
Onze politici lijken de vastgoedmarkt 
vooral te willen beschermen.  

Niet verwonderlijk
• Wonen is een basisbehoefte en moet 

voor iedereen toegankelijk blijven. 

• 60% van de prijs van een bouwproject 
bestaat uit arbeid: een belangrijke 
belastingpost die de overheid heel  
wat geld opbrengt. 

• Er dreigt in ons land een groot tekort 
aan comfortabele en energiezuinige 

woningen. 
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Jouw investering en de fiscus:  
het fiscale kader + hoe besparen?

Investeren in vastgoed kan jou een fiscaal voordeel opleveren. Uiteraard mag 
dat niet allesbepalend zijn, maar het fiscale plaatje speelt wel een rol bij je totale 
rendement. Het is de kunst om jouw investering op de juiste manier fiscaal te 
structureren. 

In deze vastgoedgids beperken we ons tot de fiscale spelregels voor particuliere 
investeerders. Ben je op zoek naar je droomwoning voor eigen bewoning?  
Dan verwijzen we je graag naar onze financiële experten die de fiscale implicaties 

voor jouw specifieke situatie in kaart kunnen brengen. 

Project Artenova - Mechelen
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Wat bij verwerving? 

Bij de aankoop van bestaand vastgoed 
betaal je registratierechten. Een belasting 
die in Vlaanderen ‘verkooprecht’ 
genoemd wordt.  
In het Vlaamse Gewest komt het 
verkooprecht op 10%. In het Brusselse 
Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest 
bedragen de registratierechten 12,5%.

Investeer je in ons land in nieuwbouw-
vastgoed? Dan betaal je doorgaans 21% 
BTW op de constructie en verkoop- of 
registratierecht op de grond.*

Het BTW-wetboek beschouwt panden 
als ‘nieuw’ tot 31 december van het 
tweede jaar na het jaar van de eerste 
ingebruikname.

*Worden de grond en constructie 
tegelijkertijd én door dezelfde verkoper 
verkocht?  
Dan moet de koper ook op het 
grondaandeel 21% BTW betalen (in plaats 
van verkoop- of registratierecht).

Wat bij bezit?

De Administratie Opnemingen en 
Waarderingen (het vroegere Kadaster) 
legt voor ieder eigendom een kadastraal 
inkomen vast. Het kadastraal inkomen 
komt overeen met de gemiddelde 
jaarlijkse nettohuurwaarde van het 
onroerend goed op het referentietijdstip. 

Tot op vandaag geldt 1 januari 1975  
als dat zogenaamde referentietijdstip.  
In realiteit is het KI dus een behoorlijke 
onderschatting van de effectieve 
huurinkomsten van je vastgoed. 

Het kadastraal inkomen vormt de  
basis voor enkele vastgoedbelastingen. 

Onroerende voorheffing

Iedere vastgoedeigenaar moet in ons 
land jaarlijks onroerende voorheffing 
betalen: een belasting op onroerende 
eigendommen. Oorspronkelijk was 
deze taks opgevat als een voorschot 
op de inkomstenbelasting, vandaar de 
naam ‘voor’heffing. Tegenwoordig gaat 
het om een geheel zelfstandige heffing 
ten voordele van de gewesten, te 
betalen door diegene die op 1 januari 
van het aanslagjaar het zakelijk recht 
op het eigendom bezit.  
Je mag de onroerende voorheffing dus 
niet doorrekenen aan uw huurder. 

De onroerende voorheffing is gelijk aan 
een percentage van het geïndexeerde 
kadastraal inkomen.  
Op deze basisheffing mogen provincies, 
agglomeraties en gemeenten 
opcentiemen heffen. Het te betalen 
bedrag hangt met andere woorden af 

van waar je eigendom gelegen is.
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Inkomstenbelasting 
(Personenbelasting)

Verhuur je je pand? Naast de 
onroerende voorheffing passeer je nog 
een tweede keer langs de fiscus.  
In de jaarlijkse personenbelasting dien 
je namelijk het onroerend inkomen aan 
te geven. Dat onroerend inkomen wordt 
belast aan je marginale aanslagvoet 
(= je hoogste belastingtarief). In de 
personenbelasting lopen de tarieven 
progressief op van 25% tot 50%.

Het bedrag waarop je belast wordt – je 
belastbaar onroerend inkomen (OI) - 
hangt dan weer af van je type huurder. 

Je huurder gebruikt het pand louter 
privé (om in te wonen)

De effectieve ontvangen huurinkomsten 
zijn in ons land nog steeds onbelast. 
Het onroerend inkomen waarop je 
belast wordt, bedraagt in dit scenario 
het geïndexeerd kadastraal inkomen* 
vermeerderd met 40 %. 

OI = 140% x geïndexeerd KI.*  
* het geïndexeerde KI = niet-
geïndexeerde KI x index aanslagjaar

Je huurder gebruikt het pand voor 
beroepsdoeleinden    

Gebruikt je huurder het pand voor 
professionele doeleinden of verhuur je aan 
een vennootschap? Dan word je belast op 
het jaarlijkse netto huurinkomen. 

De fiscus berekent je netto huurinkomen 
door je bruto-inkomsten (de werkelijke 
ontvangen en aan te geven huurinkomsten) 
te verminderen met een forfaitaire 
kostenaftrek van 40%.  
 
Opgelet: de forfaitaire aftrek is begrensd 
tot twee derde van het niet- geïndexeerde 
KI, vermenigvuldigd met een vastgelegde 
revalorisatiecoëfficiënt. Voor het aanslagjaar 
2020 (inkomsten 2019) bedraagt die 
coëfficiënt 4,57. 

• Het belastbaar onroerend inkomen is 
minimaal het geïndexeerde KI x 140%. 

Op gemengd gebruik (deels privé - deels 
professioneel) en gemeubelde verhuur gaan 
we in deze gids niet dieper in.  
Voor informatie hierover kan je terecht bij 

onze financiële experten.        

Project Grand Yard  
Antwerpen
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Wat bij verkoop? 

Verkoop je je eigendom met winst? 
Dan is de meerwaarde op jouw 
investeringsvastgoed onbelast, op 
voorwaarde dat de herverkoop minimaal 
5 jaar na de aankoop plaatsvindt. Verkoop 
je sneller, dan wordt de meerwaarde wel 
belast. Om de meerwaarde te bepalen,  
geniet je van enkele gunstmaatregelen. 

• Je mag de verkoopprijs verminderen 
met de kosten die je maakte om de 
wederverkoop mogelijk te maken. 
Daarbovenop mag je de oorspronkelijke 
aankoopprijs vermeerderen met 
de kosten gemaakt om het goed te 
verwerven.

• Die gecorrigeerde aankoopprijs mag je 
vervolgens nog eens verhogen met 5% 
voor ieder jaar dat verstreken is tussen 
de oorspronkelijke aankoop en de 
herverkoop. Deze verhoging is bedoeld 
om inflatie te compenseren.

Conclusie? In de meeste gevallen zal de 
meerwaarde bij herverkoop onbelastbaar 
zijn. Zelfs bij een verkoop op korte 
termijn is de kans klein dat je langs de 
fiscus moet passeren. De gerealiseerde 
meerwaarde overstijgt zelden het 
verschil tussen de gecorrigeerde prijzen. 
Bij slim beheer is een te snelle verkoop 

van vastgoed eerder uitzonderlijk. 

Project Les Pierreries
Laken

Je belastingdruk op onroerende 
inkomsten verlichten?  
Enkele optimalisatietips! 

Sloot je een lening af voor het 
verwerven, verbeteren of in stand 
houden van je onroerend goed?  
Dan zijn de intresten van je lening 
fiscaal aftrekbaar van je onroerend 
inkomen. Om van deze aftrek te 
genieten is de lening niet onderworpen 
aan vormvoorwaarden.

De taxatie in de personenbelasting 
gebeurt op het netto onroerend 
inkomen of op het onroerend inkomen 
verminderd met de betaalde intresten 
in dat jaar. Wie voldoende leent kan 
zo zijn onroerend inkomen integraal 
neutraliseren en ontsnappen aan enige 
personenbelasting op zijn onroerend 
goed.

Kapitaalsaflossingen van hypothecaire 
leningen met een looptijd > 10 jaar zijn 
aftrekbaar in de fiscale korf van het 
federale langetermijnsparen. Bespreek 
met je bankier de noodzakelijke 
vormvoorwaarden. Je accountant kan 
je informeren over de grootte van jouw 
fiscale korf.
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Een voorbeeld: 
Joris koopt met zijn spaargeld een 
appartement (op plan) in een nieuw  
te bouwen residentie te Antwerpen.  
Hij wil dit pand verhuren aan 1.000 euro 
per maand. 

Te betalen bij verwerving: 
Aankoopprijs = 300.000 euro (exclusief 
aankoopkosten). 
De aankoopprijs is uitgesplitst in 125.000 
euro grondwaarde en 175.000 euro 
constructiewaarde.

Totale aankoopprijs inclusief kosten:
• Grondwaarde: 125.000 euro, te 

verhogen met het verkooprecht (10%) 
Verkooprecht: 12.500 euro

• Constructiewaarde: 175.000 euro, te 
verhogen met de BTW (21%) 
BTW: 36.750 euro

• Notariskosten + aansluitingskosten 
nutsvoorzieningen (raming): 8.000 euro 
Totale te betalen aankoopprijs = 357.250 
euro

Te betalen bij bezit: 
Het appartement krijgt een kadastraal 
inkomen toebedeeld van 1.500 euro. 
De maandelijkse huur bedraagt 1.000 
euro (of 12.000 euro inkomen op 
jaarbasis).

Joris moet onroerende voorheffing 
betalen: 
Deze heffing gebeurt op het geïndexeerde 
KI (= niet-geïndexeerde KI x index 
aanslagjaar 2020). 

Het geïndexeerde KI = 1.500 euro x 
1,8492 = 2.774 euro 

Volgens de simulatiemodule van de 
Vlaamse belastingdienst bedraagt de 
onroerende voorheffing op dit bedrag 
1.206,29 euro.

Joris moet personenbelasting betalen: 
Gezien Joris’ huurder het pand privé 
bewoont, wordt hij niet belast op de 
werkelijke ontvangen huurinkomsten  
(12.000 euro), maar wel via het KI.

• Op zijn belastingbrief vult Joris het KI 
van 1.500 euro in. Hij wordt belast op 
een onroerend inkomen van 3.883 euro 
(geïndexeerd KI x 140% ofwel 2.774 
euro x 1,4). 
Omdat Joris ook over een mooi 
beroepsinkomen beschikt, wordt zijn 
onroerend inkomen in de marginale 
schijf van 50% belast. Dit betekent dat 
hij 1.942 euro (3.883 euro x 50%) aan 
personenbelasting moet betalen op zijn 
verhuurd appartement.*

*Gemeenten mogen een aanvullende 
belasting heffen op de personenbelasting,  
waar we in deze oefening geen rekening 
mee houden.

Hoeveel moet Joris in het totaal 
aan belasting betalen?  
Op zijn bruto-inkomsten van 12.000 
euro moet Joris als eigenaar én 
verhuurder onroerende voorheffing en 
personenbelasting betalen.  
Totale belasting (AJ’20) = 1.206,29 euro 
(OV) + 1.942 euro (PB) = 3.148,29 euro

Hoe kan Joris fiscaal 
optimaliseren?  
Als Joris voor de aankoop van zijn 
appartement naast eigen spaargeld 
ook een beroep doet op een lening, 
dan kan hij de intresten van die lening 
gebruiken om het onroerend inkomen van 
3.883 euro in de personenbelasting te 
neutraliseren. Zo kan hij 1.942 euro aan 
personenbelasting deels of zelfs volledig 
wegwerken.
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Tip: Lenen voor onroerende goederen levert een 
indirecte rendementsverhoging op. De intresten 
verlagen immers je belastingdruk. 

Opgelet: voor vennootschappen liggen de kaarten 
anders. 

• Je huurinkomsten worden samen met de andere 
vennootschapsinkomsten belast aan het tarief  
van de vennootschapsbelasting.

• Bij herverkoop geldt het verschil tussen 
de boekwaarde en de verkoopprijs als 
meerwaarde. Die meerwaarde wordt belast aan 
vennootschapsbelasting, in het jaar van verkoop. 
Mits  je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan die 
belasting ook gespreid gebeuren. Vraag raad aan je 
fiscalist. 

• Aankoop- en beheerskosten zijn 100 % aftrekbaar. 

• Intresten van een lening zijn volledig aftrekbaar. 

• Je kan op de constructiewaarde afschrijven (dit is een 
boekhoudkundige kost). Voor een pand dat bestemd is 
voor permanente bewoning, loopt de afschrijving op 
33 jaar. 
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De Belgische vastgoedmarkt:  
zeepbel of stabiel?
Wie investeert in vastgoed, rekent erop om een meerwaarde te creëren.  
Hoeveel die meerwaarde is, hangt sterk af van toekomstige marktevoluties. 
Jammer genoeg hebben we geen glazen bol, maar tal van trends stemmen 
alvast hoopvol en onderstrepen de meerwaarde van vastgoedinvesteringen. 
De stabiele koopkracht en het constante bestedingspatroon ondersteunen de 
waardestijging van residentieel vastgoed. Beloftevolle signalen voor jou als 

investeerder. 

Project Vancouver - Sint-Lambrechts-Woluwe
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Belgen zijn bij de beste spaarders  
van Europa

Begin 2020 stond er volgens de Nationale 
Bank maar liefst 278 miljard euro op de 
Belgische spaarboekjes.  
Belgen lijken vast te blijven houden aan 
een veilige belegging. Nochtans brengen 
spaarrekeningen nog amper iets op. 

Investeren in vastgoed wordt daardoor 
steeds aanlokkelijker. Zo’n 70 procent 
van de Belgische bevolking mag zich 
eigenaar van een huis of appartement 
noemen. Daarmee bevindt België zich in 
de kopgroep van West-Europa wat betreft 
woningbezit.

De stijgende vastgoedprijzen maken 
het voor jongeren weliswaar moeilijker 
om een eigen woonst te kopen. We 
verwachten in ons land een verschuiving 
van een uitgesproken eigenaarsmarkt 
naar een markt waarin huurwoningen 
alsmaar aan belang winnen. De vraag 
naar kwalitatieve huurpanden neemt 
toe en de huurprijzen zullen stijgen. 
Die stijging zal op haar beurt ook de 
vastgoedprijzen positief beïnvloeden.

Een uitbreiding van het 
woonaanbod is een must

Volgens experten zal de bevolking in ons 
land tegen 2030 maar liefst 12,6 procent 
groter zijn dan in 2010.  Daarmee scoort 
België een stuk hoger dan het verwachtte 
Europese gemiddelde (4,3%). Het is 
essentieel dat de vastgoedmarkt volgt. 

• Per 1000 inwoners zijn er slechts 460 
wooneenheden beschikbaar (volgens 
de Confederatie Bouw). Enkel in 
Vlaanderen wordt tegen 2030 een nood 
aan 600.000 extra woningen verwacht. 

• Tegen 2060 zal ons land ruim 1,3 
miljoen eenpersoonshuishoudens 
tellen, zo stelt het Federaal Planbureau. 
De vraag naar kleinere wooneenheden 
zal steeds groter worden.

• Belgische gezinnen dunnen uit, 
een gevolg van fors toenemende 
echtscheidingscijfers en een daling 
van het aantal kinderen in een gezin. 
Die gezinsverdunning gaat gepaard 
met een grote vraag naar compactere 
woningen.  

Conclusie? De nood aan compacte en 
betaalbare woonunits stijgt jaar na 
jaar. Met een slimme investering bied 
je een antwoord op de demografische 
veranderingen en heb je een voetje 
voor. Future-proof vastgoed, met 
energiezuinigheid, duurzaamheid en 
comfort in de hoofdrol, levert je op 
termijn een mooie meerwaarde op.  
Ook voor verhuurders is dit goed nieuws.  
Heel wat huurders zijn op zoek naar jouw 

type appartement.
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De voordelen van investeren  
in nieuwbouw.
Kies je het best voor bestaand investeringsvastgoed of 
voor een nieuwbouwproject? Het is een van de eerste 

vragen die je als belegger helder moet stellen.

19

Project Riverside - Lier
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Kiezen voor bestaand vastgoed

Een bestaand pand lijkt op het eerste zicht  
een aantal voordelen te bieden. 

• Je ziet wat je krijgt. 
• Je loopt geen bouwrisico.
• Je kan snel verhuren. 

Toch hou je bij oudere panden het best 
rekening met renovatiekosten, die vaak  
hoger oplopen dan verwacht. 

Laat je niet misleiden door de schijnbare 
lagere aankoopkost. Ieder bestaand pand was 
ooit nieuwbouwvastgoed en dus onderhevig 
aan BTW. Die kost van toen zit mee verpakt 
in de verkoopprijs, waarop je op jouw beurt 
nogmaals verkoop- of registratierecht betaalt.

Een interessant jong pand op het oog?  
Stel dan altijd volgende vragen. 

Waarom staat dit pand nog steeds te koop? 

Een afgewerkt nieuwbouwpand dat te koop 
staat roept vragen op. Nieuwbouwprojecten 
worden doorgaans voor of tijdens de bouwfase 
verkocht. Is de prijs te hoog? Valt de afwerking 
tegen? Kon de ligging beter? 

Waarom verkoopt de eigenaar? 
Financiële of emotionele problemen maken 
vaak dat een eigenaar sneller tot verkoop wil 
overgaan. Het klinkt hard, maar als koper kan 
dat voordelig zijn. Pols altijd naar de historiek 
van het pand (kosten?) en de relatie met de 
buurt en huurders om problemen te vermijden. 

Kiezen voor nieuwbouw

Kopen op plan betekent ook geduld uitoefenen. 
Daartegenover staat dat je met een 
nieuwbouwproject zeker bent van een energie- 
en kostenefficiënte aankoop én de eerste tien 
jaar geen grote kosten hoeft te vrezen.  

Vlotte verhuur
Een nieuwbouwpand scoort beter op de 
verhuurmarkt dan een bestaand gebouw. 
Modern comfort is voor huurders vandaag  
een absolute must. 

Goede herverkoop
Als investeerder haal je een groot deel van je 
rendement uit een latere herverkoop. Voor een 
recent pand met moderne look en hedendaags 
wooncomfort zal een koper bereid zijn om een 
goede prijs te betalen. Met een herverkoop na 
10 à 15 jaar bereik je het hoogste rendement. 

Bescherming door de Wet Breyne
Als koper van een nieuwbouwvastgoed heb 
je de wet aan uw zijde. De Wet Breyne biedt 
je heel wat bescherming. Artikels 7 en 12 van 
deze wet moeten verplicht opgenomen worden 
in elke verkoopovereenkomst en verkoopakte. 
Worden deze artikels niet nageleefd? Dan kan 
je als koper de nietigverklaring van je aankoop 
vragen. 

Wat houdt deze bescherming precies in? 
• De aankoopprijs is quasi vast: hij is slechts 

voor 80% van de constructieprijs aanpasbaar 
aan de index, nooit voor de grondprijs. 

• Je betaalt in schijven volgens de vordering 
der werken. 

• Aannemers zijn bij wet verplicht een bewijs 
van waarborg van voltooiing te leveren. 
Die biedt jou de garantie op een afgewerkt 
product en zorgt ervoor dat je zelfs bij 
een eventueel faillissement tijdens het 
bouwtraject ingedekt bent. 

• De bouwtermijn is vastgelegd.  
Bij overschrijding ervan heb je recht  
op een schadevergoeding. 

• Je tekent ten vroegste 1 jaar na de 
voorlopige oplevering voor de definitieve 
oplevering.  
Dat geeft je ruim de tijd om eventuele 
verborgen gebreken vast te stellen. 

• De bouwheer blijft tot 10 jaar na oplevering 
aansprakelijk voor fouten/gebreken.  
Dit geldt ook voor de betrokken aannemer,  

de architect, het studiebureau… 
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Wat kan Antonissen  
voor jou betekenen? 

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner in jouw  
zoektocht naar geschikt investeringsvastgoed?  
Het ervaren team van Antonissen begeleidt je bij  

elke stap van jouw investeringsavontuur.
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Begeleiding van a tot z

Persoonlijk advies en begeleiding op 
maat staan bij Antonissen centraal. 
Onze real estate adviseur helpt je bij 
het scherpstellen van je behoeftes. 
Samen met jou gaat hij op zoek naar 
een appartement dat helemaal aan jouw 
wensen beantwoordt. Bij het vinden van 
de juiste financiering kan je rekenen op 
onze financieel expert. Ons enthousiast en 
ervaren team doet er alles aan om jouw 
investeringsdroom vorm te geven. Van 
de zoektocht en aankoop tot de laatste 
afwerkingsfase: we begeleiden je tijdens 
het hele traject.

Solide partners

Kwaliteit en wederzijds vertrouwen zijn 
een must voor een solide investering. 
Ook bij de keuze van onze partners staan 
deze waarden voorop. Antonissen werkt 
enkel samen met solide bouwbedrijven 
en architectenbureaus. Zo beperken we 
de risico’s bij uitvoering maximaal én 
kunnen we de duur van de werken zo  
kort mogelijk houden. 

Oog voor de toekomst 

Mobiliteit, groen, sociale omgeving en 
tewerkstelling zijn dé vier parameters 
bij de selectie van onze projectgronden. 
We evalueren niet alleen de huidige 
situatie, maar ook de toekomstige 
evolutie. Zo maken we ons sterk dat 
de periode tussen aan- en verkoop van 
onze projectgronden zo kort mogelijk is. 
Door deze hoge snelheid beperken we 
de risico’s en garanderen we voldoende 
rentabiliteit, ondanks onze scherpe 

prijzen. 

Bouwen aan meerwaarde

Voor onze projecten kiezen we bij voorkeur 
voor hippe, stedelijke buurten met het 
potentieel van een A-locatie. Hierbij snijden 
we liever geen bestaande groene ruimte 
aan, maar zetten we in op het opwaarderen 
van verouderde gebouwen tot stijlvolle 
nieuwbouwprojecten met creatie van extra 
groen. 

Focus op energiezuinigheid

Waar mogelijk gaan we bij onze projecten 
voor groendaken, zuidgerichte terrassen, 
zonnepanelen en slimme domotica.  
Zo geniet jij van extra comfort én een lagere 
energierekening en garanderen we dat jouw 
investering morgen meerwaarde heeft. 

Betaalbaar wonen 

Wonen is een basisbehoefte. Bij Antonissen 
zetten we in op kwalitatief én betaalbaar 
wonen. Voor investeerders zijn de projecten 
van Antonissen een ideale kans om een 
eerlijk en veilig rendement te behalen in 
een groeiend marktsegment.

Mix van investeerders  
en eigen bewoners

Een goede mix van investeerders en 
eigen bewoners is cruciaal voor het 
waardebehoud van jouw aankoop.  
Een eigenaar die zijn pand bewoont is vaak 
kritischer en secuurder op het gebouw. 
Daar pik je als investeerder mee de 
vruchten van. Antonissen richt zich zowel 
op kandidaat-kopers die een eigen woning 
zoeken als op investeerders die interesse 
hebben in opbrengsteigendommen. 
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Wat met het beheer van mijn 
vastgoedinvestering?
Een goed vastgoedbeheer garandeert een stabiel huurinkomen én zorgt ervoor 
dat de waarde van jouw vastgoed behouden blijft. Neem je het beheer voor eigen 

rekening en bespaar je zo op de kosten of laat je dit liever over aan specialisten? 
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In eigen beheer 

Je vastgoedbeheer in eigen handen 
nemen, brengt je het meeste op. Toch is 
deze formule niet iedereen gegeven.  
Wees kritisch en stel jezelf op voorhand 
enkele vragen: 

Heb je voldoende tijd?  
Tijd is een kostbaar goed. De tijd die je 
aan het beheer van je vastgoed besteedt, 
kan je niet aan je werk, gezin of hobby 
spenderen. 

Ben je in staat om hard te  
zijn wanneer nodig?  
Als eigenaar van een pand bouw je vaak 
een persoonlijke band op met de huurder. 
Dat kan het moeilijk maken om kordaat op 
te treden bij laattijdig betalen of andere 
problemen. 

Heb je kennis ter zake?  
Om je investering goed te beheren, ben je 
het best op de hoogte van de wetgeving. 
Fouten kunnen je duur komen te staan. 
Denk bijvoorbeeld aan een fout in de 
plaatsbeschrijving, wat je bij eventuele 
schade zuur kan opbreken. 

Ben je altijd beschikbaar?  
Een dringende herstellingsklus? Het 
nauwgezet opvolgen van huurbetalingen? 
Als beheerder moet je snel optreden.  
Ook wanneer je met vakantie bent. 

Voldoe je niet aan deze criteria?  
Dan is het wellicht slimmer om het  
beheer uit te besteden.

Beheer uitbesteden

Het beheer en verhuren van je  
vastgoed overlaten aan een rentmeester 
of makelaar kost weliswaar geld, maar kan 
je ook tijd en energie besparen.  
En dat is ook heel wat waard. 
 
Makelaar: op zoek naar de juiste huurder
Een makelaar gaat voor jou op zoek naar 
een huurder en stelt het huurcontract 
op. Eens je pand verhuurd is, draagt de 
makelaar de verdere beheertaken over 
aan de eigenaar. 

Prijs? Een makelaar vraagt als vergoeding 
meestal het bedrag van één maand huur 
+ BTW.

Wat doe je als eigenaar? 
De verantwoordelijkheid van de makelaar 
stopt bij de intrede van de huurder. 
Je staat dus zelf in voor de opvolging 
van huurbetalingen, interventies bij 

herstellingswerkzaamheden…



2524

Rentmeester: verhuren zonder stress

Onbezorgd genieten van de voordelen van 
verhuren? Een rentmeester gaat verder 
dan een makelaar en neemt alle stress die 
verhuren met zich kan meebrengen uit 
handen. 

• Hij screent de huurder, regelt de 
huurwaarborg en de plaatsbeschrijving 
(net zoals een makelaar dat doet). 

• Hij neemt het volledige privatieve 
beheer op zich: de administratieve, 
technische en juridische opvolging van 
uw eigendom. 

• Hij fungeert als buffer tussen jou en je 
huurder en zorgt voor de communicatie 
met de huurder, het opvolgen van 
betalingen, bijstand bij herstellingen… 

Prijs? Voor de verhuring van je pand 
vraagt de rentmeester doorgaans een 
klassieke makelaarsfee van 1 maand huur 
+ BTW. 

Voor het verdere totaalbeheer is 
een maandelijks percentage van het 
ontvangen huurinkomen gebruikelijk. 
Reken voor de verhuring op korte termijn 
(zoals vakantiewoningen aan de kust) op 
een percentage tot 15%. Voor verhuring op 
lange termijn is dat 8% + BTW. 

Wat doe je als eigenaar? 

Sit back & relax. Aangezien je het 
beheer volledig uit handen geeft, kan je 
verder zorgeloos genieten. Dankzij een 
professionele opvolging haal je een hoger 
rendement uit jouw investering.  
Uiteraard informeert een rentmeester 
je uitgebreid over de stand van zaken. 
Zo weet je op ieder moment hoe jouw 
investering ervoor staat. 

Mede-eigendom?  
Dit doet een syndicus. 

Koop je een appartement in een 
groter complex? Dan worden de 
gemeenschappelijke delen door een 
syndicus beheerd. Denk daarbij aan de lift, 
de tuin, het dak, de inkomhallen…  
De syndicus waakt over de goede staat en 
uitstraling van het gebouw. De kosten voor 
de syndicus kan je grotendeels doorspelen 
naar de huurder, die per slot van rekening 
geniet van de gepoetste hallen, de lift en 
de tuin. 

Onze adviseur vertelt je graag meer over 
de verhuurservice die wij onze klanten 

aanbieden. 

Project Oak Park 
Gent - Sint-Amandsberg
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Project Zurenborgpoort 
Antwerpen

Geld lenen kost ook geld… Of niet?
Een lening aangaan of niet? Dé hamvraag bij jouw investering in vastgoed.  
Dankzij de historisch lage rentevoeten kan je voordeliger dan ooit een  
financiering aangaan.

Lenen is vaak interessant, maar ook afhankelijk van de doelstellingen  
die je nastreeft.

Waarom lenen? 

• Lenen is nodig om een fiscaal voordeel te realiseren op jouw vastgoedaankoop. 

• Lenen kan je rendement vergroten en zorgt voor het financiële hefboomeffect: 
het geleende geld breng je door de verhuur van je vastgoedinvestering meer op 
dan het je kost.

Even rekenen! 
Stel je voor…. Je investeert in een woonunit van 350.000 euro (kosten incl.) en 
verhuurt dit aan 875 euro per maand.   

Hoeveel bedraagt het bruto jaarhuurrendement? 
Om het bruto jaarhuurrendement te berekenen deel je de jaaropbrengsten door het 
aankoopbedrag van jouw investering. 

875 x 12/ 350.000 = 0,03

Je bruto jaarhuurrendement bedraagt 3%. 

Is deze lening interessant? 
Alles hangt af van de rentevoet van je lening. Als je een lening kan afsluiten met 
een rentevoet lager dan 3%, dan win je geld op vreemd kapitaal: het gedroomde 

hefboomeffect.
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Denken aan later:  
slimme vastgoedplanning.
Investeren in vastgoed betekent ook: tijdig nadenken 
over later en de nodige stappen zetten om jouw 

nabestaanden veilig te stellen.
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Erfenis en successie
Een erfenis is niet enkel een emotioneel 
zwaar proces. De torenhoge 
successierechten kunnen je naasten 
ook een flinke financiële klap geven. 
De belasting tot 27% in rechte lijn op 
onroerende goederen is voor velen 
te zwaar en dwingt dikwijls tot extra 
leningen of verkoop. Met een slimme 
successieplanning kan je financiële 
opdoffers verzachten of zelfs compleet 
vermijden. 

Gesplitste aankoop
Investeer je in een nieuw vastgoed? Dan 
kan je het onroerend goed onmiddellijk 
gesplitst aankopen, waarbij de ouder(s) 
het vruchtgebruik en de kinderen de 
blote eigendom kopen. Zo vermijd je later 
successierechten. In bepaalde gevallen is 
deze piste zeker het overwegen waard. 

Verkopen en schenken
Is het niet nodig dat jouw pand op lange 
termijn in de familie blijft? Dan kan je 
ervoor kiezen om je eigendom te verkopen 
en de verkoopprijs te schenken. Vastgoed 
wordt zo omgezet in roerend goed, wat 
een eenvoudigere successieplanning 
toelaat. Je hoeft hiervoor namelijk niet 
langs de notaris te passeren. 

Kost? Voor geregistreerde schenkingen 
van roerende goederen in rechte lijn, 
tussen echtgenoten en samenwoners 
geldt een forfaitair tarief van 3%.

In alle andere gevallen betaal je 7%. 

Met een bankgift kan je roerende goederen 
ook belastingvrij aan de volgende 
generatie overdragen. Opgelet: overlijd je 
als schenker binnen de drie jaar, dan moet 
er alsnog erfbelasting betaald worden op 
de geschonken roerende goederen. 

Salami-schenking
Schenkingen van vastgoed worden vaak 
gezien als een alternatief voor erven,  
maar blijken in de praktijk niet altijd 
voordeliger. Hoe groter de schenking,  
hoe meer belasting je betaalt. 

• Je kan de belastingdruk beperken door 
je eigendom in ‘stukjes’ aan je (klein) 
kinderen te schenken. Op de eerste  
schijf tot 150.000 euro betaal je bij  
een schenking in rechte lijn 3%. 

• Hou rekening met het opduweffect. 
Tussen elke schenking moet er minstens 
drie jaar tijd liggen. Zo niet, dan worden 
de schenkingen samen bekeken en 
beland je alsnog in een hogere schijf. 

• Je kan er ook voor kiezen om enkel 
de blote eigendom van de onroerende 
goederen aan je (klein)kinderen te 
schenken en het vruchtgebruik zelf te 
behouden. Zo regel je de successie op 
het eigendom en geniet je zelf nog van  

de opbrengsten (huurinkomsten). 
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Kost

Schenkingstarieven in rechte lijn of tussen echtgenoten en samenwoners

Schijf  Tarief  Met energierenovatie* of met verhuur op 9 jaar**

0 tot 150.000 euro 3% 3%

150.000 tot 250.000 euro  9% 6%

250.000 tot 450.000 euro 18% 12%

Meer dan 450.000 euro  27% 18%

Schenkingstarieven aan alle anderen

Schijf  Tarief  Met energierenovatie* of met verhuur op 9 jaar**

0 tot 150.000 euro 10% 9%

150.000 tot 250.000 euro  20% 17%

250.000 tot 450.000 euro 30% 24%

Meer dan 450.000 euro  40% 31%

*Als de begiftigde binnen de vijf jaar na schenking voor minstens 10.000 euro (excl.BTW) aan 

energiebesparende renovatiewerken laat uitvoeren (door een geregistreerd aannemer),  

dan kan een deel van de schenkbelasting gerecupereerd worden.  

**Hetzelfde geldt wanneer de begunstigde het gebouw binnen de drie jaar na schenking voor 

minimaal 9 jaar verhuurt. 

Tip: Afhankelijk van de waarde van je vastgoed, start je het best tijdig met schenken.

Conclusie? Er zijn verschillende pistes om jouw successieplanning te optimaliseren.  
Gesplitste aankoop, het doorschuiven van je vastgoedbezit naar volgende generaties, het 
afbouwen van je vastgoedportefeuille door verkoop (en het plannen van je liquiditeiten) …   
Uiteraard kan je over zulke belangrijke zaken advies inwinnen bij je notaris  
of onze fiscale experten. 

Tip: Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de Federatie van het Belgisch Notariaat. 
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Project Les Emeraudes  
Sint-Pieters-Woluwe

Besluit

Vastgoed belooft ook in de toekomst een rendabele investering te blijven.  
De fiscale voordelen, de waardestijging van je vastgoed en de inflatiebestendige 
huuropbrengsten maken vastgoed tot een verstandige belegging.

Kies voor vastgoed waar (ook in de toekomst) voldoende nood aan is en vermijd 
het risico op leegstand. Dat is de beste manier om een sterk rendement te 
garanderen.

Ben je klaar om te investeren? 











Stel je motivatie helder. 

Maak een plan en bepaal je budget. 

Werk met professionele partners voor je aankoop en beheer. 

Plaats ratio ALTIJD boven emotie. 

Contacteer ons. 
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Wil je meer weten over verstandig investeren in vastgoed?  
De adviseurs van Antonissen Development Group luisteren  
graag naar je plannen en vertellen je alles over onze 
mogelijkheden en projecten.

03 808 43 84 | info@antonissen.com

© 2021 Antonissen Development Group
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