Investeren in vastgoed!

www.trevi.be

INHOUDSTABEL
1. ALGEMENE PRINCIPES ............................................................................................................................................................................................................. 04
1.1. UW PORTFOLIO DIVERSIFIËREN ................................................................................................................................................................................... 04
1.2. RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD KAPITAAL ................................................................................................................................................. 04
1.2.1. HUUROPBRENGST .............................................................................................................................................................................................................. 04
1.2.2. WAARDEVERMEERDERING - TAXATIE ........................................................................................................................................................... 04
1.3. STABILITEIT VAN DE BELGISCHE VASTGOEDMARKT ............................................................................................................................. 05
1.4. VEILIGHEID ..................................................................................................................................................................................................................................... 05
2. TREVI VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN ................................................................................................................................................... 07
2.1. UW VERWACHTINGEN, ONZE ERVARING ......................................................................................................................................................... 07
2.2. WIJ KUNNEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN ......................................................................................................................... 07
2.3 PATRIMONIUMBEHEER ....................................................................................................................................................................................................... 07
3. UW TOEKOMST EN DIE VAN UW FAMILIE VEILIG STELLEN ............................................................................................................... 08
3.1. AANKOOP IN EIGEN NAAM OF ALS VENNOOTSCHAP ....................................................................................................................... 08
3.1.1. AANKOOP IN EIGEN NAAM ...................................................................................................................................................................................... 08
3.1.2. VORMING VAN EEN PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP .................................................................................................................... 09
3.2. AANKOOP IN BLOTE EIGENDOM EN VRUCHTGEBRUIK ......................................................................................................................10
3.3. AANKOOP MET SPLITSING - ONDERGROND EN ERFPACHT ..........................................................................................................10
4. WAAR MOET IK OP LETTEN VOOR IK GA INVESTEREN? .......................................................................................................................11
5. INVESTEREN IN NIEUWBOUW OF BESTAAND VASTGOED: UW VOORDELEN ................................................................ 12
5.1. EEN NIEUWBOUWWONING AANKOPEN HEEFT 7 ENORME VOORDELEN ......................................................................... 12
5.2. INVESTEREN IN BESTAAND VASTGOED: 7 TROEVEN OM TE OVERWEGEN .................................................................... 14
5.3 ENKELE SPECIFIEKE FORMULES VAN TREVI ..................................................................................................................................................... 15
5.3.1 FORMULE TREVI VALUABLE INVEST - TVI ..................................................................................................................................................... 15
5.3.2 EEN GEMEUBILEERD APPARTEMENT: WAAROM NIET?...................................................................................................................... 16
6. INVESTEREN IN LIJFRENTE .................................................................................................................................................................................................... 17
7. HEFBOOMEFFECT ............................................................................................................................................................................................................................. 18
8. CONCLUSIES ........................................................................................................................................................................................................................................... 19

1

ALGEMENE PRINCIPES
1.1 | UW PORTFOLIO DIVERSIFIËREN
Als het op investeren aankomt, blijft diversiteit een belangrijk aspect, dat hebben de voorbije
jaren wel bewezen. We merken op dat de Zwitserse adviseurs, die bekend staan om hun
voorzichtigheid, als norm hanteren om 50 % van de beschikbare activa in vastgoed te beleggen.

1.2 | RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD KAPITAAL
Bij de berekening van het vastgoedrendement moeten we 2 elementen naast elkaar zetten:
het huurrendement en de waardevermeerdering
1.2.1 HUURRENDEMENT
Jaarlijkse huurprijs

Het rendement wordt berekend met de formule:

Aankoopprijs + aankoopkosten
Voorbeeld: Huurprijs: 1.000 €/maand of 12.000 €/jaar.
		

Aankoopprijs: 200.000 € + 27.000 € notariskosten en registratierechten.

		

Rendement:

12.000 €
227.000 €

= 5,28%

Gewoonlijk wordt het rendement van een goed berekend op basis van diverse criteria:

›› ligging
›› type van huurders
›› duurzaamheid van de contracten
›› staat van het gebouw
›› huurleegstand
Voor residentieel vastgoed ligt dit gewoonlijk tussen 2,5% en 4% en kan zelfs oplopen tot
+/- 5 % als de verhuurde eigendommen gemeubileerd zijn.
1.2.2 WAARDEVERMEERDERING
Een vastgoed stijgt in waarde in de loop der jaren.
De gemiddelde jaarlijkse waardevermeerdering in de voorbije 30 jaar bedraagt 4,5%!
Dat is een uitzonderlijk resultaat! We denken dat de waardevermeerdering over de volgende
20-30 jaar rond 3% zal blijven schommelen.
Op pagina 6 vindt u de grafiek van de evolutie van de vastgoedprijzen tussen 1973 en
het eerste semester van 2017.
We kunnen dus de vorige 2 punten samenvatten :

HUURRENDEMENT
OP KAPITAAL
3,5 % (gemiddeld)

4

+
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1.3 | STABILITEIT VAN DE BELGISCHE VASTGOEDMARKT
De crisis van 2007 heeft heel interessante gevolgen gehad, want nu is gebleken hoe
uitzonderlijk stabiel de Belgische vastgoedmarkt is. Een algemeen verbreid debacle dat aan
ons land is voorbijgegaan.
Terwijl veel Europese landen de prijzen hebben zien dalen met 15, 20 % en zelfs 30 of 40 %
zoals Ierland of Spanje, heeft het Belgisch vastgoed zich heel stabiel getoond door zelfs op
het hoogtepunt van de crisis met niet meer dan 3 à 4 % te dalen. Een daling die trouwens
ruimschoots gecompenseerd werd door de prijsstijgingen in 2010 en 2011. Sindsdien stellen
we vast dat de markt evolueert op een redelijk en beheerst tempo van ongeveer 2%/jaar
dat zo de inflatie dekt.
Op de onderstaande waardecurve ziet u dat de waardedalingen altijd marginaal blijven. Dat
is een van de grote troeven van de Belgische vastgoedwaarde die nu, meer dan ooit, een
waardevaste belegging is.

1.4 | VEILIGHEID
De crisis heeft aangetoond hoe ongelofelijk volatiel de beurshandel is, maar ook dat goud
een heel speculatieve belegging is. Reden te meer waarom veel investeerders liever
voorzichtig zijn door te kiezen voor vastgoed.
Over de perspectieven van de huurmarkt kunnen de investeerders trouwens alleen maar
enthousiast zijn. Een recente studie van het PLANBUREAU schat de behoefte aan woningen
voor 2025 op 50.000 en dat alleen in het Brussels Gewest.
Vastgoed is ook een natuurlijke bescherming tegen inflatie dankzij de indexering van de
huurprijzen gekoppeld aan de gezondheidsindex.
PERSPECTIEF VAN DE HUURVRAAG
Een belangrijke vaststelling die zeker onze aandacht verdient, is het feit dat het percentage
van eigenaren-bewoners daalt en zelfs sterk daalt in de stedelijke gebieden. Zo ook in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hier ligt dat percentage op +/- 45%, terwijl het nationale
gemiddelde rond 70% schommelt.
Een duidelijk gevolg, dat vooral interessant is voor vastgoedbeleggers, is dat de huurvraag,
en dus de behoefte aan huurwoningen, in stijgende lijn gaat en dat vooral in de grote
steden waar deze vraag enkel maar blijft toenemen.
Meer zekerheid om een huurder te vinden, minder huurleegstand, dat zijn aanlokkelijke
elementen voor elke belegger, of dit nu een goed huisvader of een instelling is.
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A. Evolutie van de vastgoedprijzen in België tussen 2008 en 2017
Bron : Statbel.fgov.be

B. E volutie van de vastgoedprijzen in België tussen 1973 en 2016
Bron : Statbel.fgov.be
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TREVI VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN
2.1 | NA 40 JAAR IN HET VAK WETEN WE:
EEN VASTGOEDBELEGGER STREEFT 4 DOELSTELLINGEN NA:
›› Zijn vermogen veiligstellen
›› Een eerlijk rendement krijgen
›› Een eigendom van goede kwaliteit aankopen waarvan de duurzaamheid gewaarborgd is
›› De rompslomp die gepaard gaat met het steeds complexere vastgoedbeheer zo veel
mogelijk vermijden

2.2 | WIJ KUNNEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN
›› Een strikte selectie van de aangeboden eigendommen
›› Een ligging met mooie groeiperspectieven
›› Eigendommen die inspelen op de vraag van huurders
›› Een voorzichtige schatting van de huuropbrengst
›› Advies over de promotie van het goed

2.3 | PATRIMONIUMBEHEER
›› Deze afdeling neemt de verhuring van het goed volledig in handen.
›› Deze dienst werd aanzienlijk uitgebreid nu de juridische omkadering van de
relatie eigenaar/huurder steeds complexer aan het worden is. Een professionele
vastgoedbeheerder heeft ook een beter inzicht in de renovatiekosten, het belang van
dergelijke werkzaamheden, de routineprocedure(s), de verschuldigde sommen …
Kortom, het departement Privatief Beheer staat in voor:

›› De verhuring
›› De technische opvolging (werkzaamheden)
›› De administratieve en juridische opvolging
›› Advies over promotie
›› Huurverzekering
›› Plaatsbeschrijving bij intrek/vertrek
EEN EXCLUSIEVE OPPORTUNITEIT VAN TREVI GROUP:

TREVI SERENITY PACK
Een onklopbare prijs!
Alle bovenvermelde prestaties worden verleend
voor een prijs van:

99 € / maand + BTW
*V
 oor huurgelden van meer dan € 1.250/maand kunnen we een persoonlijk

voorstel doen, op eenvoudig verzoek via het adres gestion@trevi.be.
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UW TOEKOMST EN DIE VAN UW FAMILIE VEILIG STELLEN
Omdat investeren in vastgoed gezien moet worden als het tegenovergestelde van speculatie,
moet u dit op lange termijn bekijken, dus over een periode van 10 jaar en zelfs 20 of 30 jaar.
Daarom stellen klanten zich terecht vaak de vraag:
Hoe maak ik mijn vastgoedaankoop fiscaal zo interessant mogelijk?
We willen ons hier uiteraard niet in de plaats stellen van een notaris of een fiscaal specialist,
maar u informeren over enkele eenvoudige mogelijkheden die de Belgische wet toelaat.

3.1 | AANKOOP IN EIGEN NAAM OF ALS VENNOOTSCHAP
3.1.1 AANKOOP IN EIGEN NAAM
In dit geval worden de residentiële huurinkomsten niet rechtstreeks belast. U moet uw
geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,40, wel
vermelden op uw belastingaangifte.
Denk zeker ook goed na over de afsluiting van een hypothecaire lening en vooral over het
type van lening (klassieke HL, bulletlening, lening met degressieve interesten …) want
de fiscale voorschriften bieden de mogelijkheid om de interesten op het bedrag van het
vermeerderd kadastraal inkomen volledig af te trekken (zoals hierboven uitgelegd).
Ook belangrijk om weten is dat vastgoedinkomsten die door de huurder worden ingebracht
als een belastingaftrek (kantoor, winkel, vrij beroep …) voor de eigenaar leiden tot
een verhoging van de belastingen. 60% van de huurinkomsten komt dan bovenop het
belastbaar inkomen van de belastingbetaler.

Voordelige fiscaliteit op de meerwaarde op onroerende goederen
We herinneren aan een eerste principe: op eigendommen waar u gedomicilieerd bent is
geen belasting verschuldigd.
Op investeringsvastgoed en/of tweede woningen bent u enkel belasting verschuldigd als u
het goed binnen 5 jaar na de aankoop opnieuw verkoopt.
Het belastingpercentage bedraagt 16,5%.

Algemene formule:

››

Aankoopprijs + 25 % (forfaitaire kosten) = X

››

 fschrijving van 5 % van het totaal betaalde bedrag/verstreken belastingjaar
A
= Y x aantal jaren.

››

Verkoopprijs

Berekeningswijze:
Verkoopprijs + (X + (Y x aantal jaren)) - aankoopprijs = belastingbasis
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Praktisch voorbeeld
Voor een goed waar de belastingplichtige niet gedomicilieerd is:
a) Aankoopprijs: € 300.000
Doorverkoop van het eigendom na 2 volledige belastingjaren:
b)	
2 x 5 % aanvaarde waardevermeerdering, of € 37.500.
c)	
25 % van de forfaitaire kosten berekend op de aankoopprijs:
€ 75.000
d) Verkoopprijs: € 420.000
Berekening van de belasting:
Aankoopprijs:		

€ 300.000

(a)

Afschrijving:

+ € 37.500

(b)

25 % forfaitair:

+ € 75.000

(c)

Totale wederverkoopprijs:

=

Verkoopprijs: 		

€ 420.000

Belasting:		

€ 420.000

		

- € 412.500

		

= € 7.500

		

x 16,5 %

€ 412.500

		
= € 1.237
Conclusie:
De belasting op de waardevermeerdering komt zelden voor in België
en vervalt na 5 jaar, dus in de overgrote meerderheid van de gevallen.
au-delà de 5 ans c’est-à-dire dans la toute grande majorité des cas.

3.1.2 VORMING VAN EEN PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
Dat levert u 2 grote voordelen op:

›› Uw reële kosten op het patrimonium ingeven (werkzaamheden, verzekering,
onroerende voorheffing).

›› Uw patrimonium overdragen aan uw familie door een eenvoudige overdracht van
aandelen of schenking.
Maar ook 2 grote nadelen:

›› Belasting op de huurinkomsten (waarvan de vermelde kosten zijn afgetrokken, dit
wil zeggen, de werkzaamheden, verzekeringen, onroerende voorheffing, maar ook
aankoopkosten, registratiekosten, btw, notaris, ...).

›› Belasting van 29 % (Ven.B.) op de waardevermeerdering die de wederverkoop oplevert.
In de jaren 80 en 90 werden patrimoniumvennootschappen heel vaak opgericht om een vastgoedpatrimonium te vormen, maar deze trend is nu omgekeerd sinds begin 2000. De verlaging van de vennootschapsbelasting zou deze oplossing opnieuw aantrekkelijk kunnen maken.
Uiteraard kunt u de aandelen in de vennootschap die de gebouwen bezit nog altijd overdragen om
de belasting op de waardevermeerdering te vermijden, maar we laten het aan de specialisten over
om u te informeren over de fiscale gevolgen en u duidelijk te maken wat dit betekent.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

 02 343 22 40 |  info@trevi.be |  Rue Joseph Hazard, 35 – 1180 Uccle | TREVI S.A.

9

3.2 | AANKOOP IN BLOTE EIGENDOM EN VRUCHTGEBRUIK
Dit is een formule waar steeds meer investeerders voor kiezen en dit om 2 belangrijke
redenen:

01. Op erfrechtelijk vlak:
	Het vruchtgebruik van een appartement verwerven door een ouder en de blote eigendom
door de kinderen biedt hen de mogelijkheid om volle eigenaar te worden van het goed
bij overlijden van de ouder zonder een euro successierechten te moeten betalen.

02. Op fiscaal vlak:
	U kunt in bepaalde gevallen de blote eigendom verwerven in uw naam en het
vruchtgebruik verkopen aan een firma (vb. een managementvennootschap).
Deze structuur wordt heel duidelijk omkaderd door de fiscale regels en is voor iedereen heel
begrijpelijk. Na afloop van de periode van vruchtgebruik (gewoonlijk 20 jaar) kunt u uw
patrimonium dus overdragen van de vennootschap op uw privépersoon!
Als investeerder moet u een heel belangrijk punt voor ogen houden: vraag advies aan een
ervaren belastingdeskundige of uw notaris om perfect binnen de opgelegde fiscale grenzen
te blijven. We kunnen u doorverwijzen naar deskundigen als u dat wenst. In voorkomend geval
kunt u overwegen om het vruchtgebruik aan de blote eigenaar te schenken alvorens
de aankoopakte op te stellen.
Vraag dus zeker advies voor u de voorlopige koopakte ondertekent.

3.3 | AANKOOP MET SPLITSING - ONDERGROND EN ERFPACHT
Dit type van splitsing van eigendom heeft er langer over gedaan om een plaats te krijgen in het
vastgoedbeheer “als een goed huisvader” dan de vorige formule, hoewel dit dezelfde voordelen
heeft.
Een van de redenen was wellicht het, tot voor kort, gebrek aan “ruling” (voorafgaand fiscaal
akkoord). Zonder in details te treden, kunnen we zeggen dat de principes dezelfde zijn als een
splitsing van eigendom “vruchtgebruik – blote eigendom”, maar een groot voordeel bieden: op
het erfpachtrecht wordt slechts een percentage van 2% aangerekend. Omdat dit de hoofdbrok
van de betaalde som is, hoeft u dus op het grootste deel van de prijs (± 95 % van de prijs) geen
registratierechten van 12,5 % te betalen als de regels opgelegd door de fiscus worden nageleefd.
Maar ook deze medaille heeft een keerzijde: Een groot nadeel: de minimale wettelijke duur
van een erfpachtrecht moet tussen 27 en 99 jaar bedragen. U moet dus op heel lange termijn
denken. Omdat deze structuur redelijk complex is, kunnen we alleen maar aanraden om een van
onze specialisten ter zake te raadplegen en deze mogelijkheid samen te bekijken.

Opgelet!
De wet inzake fiscaal misbruik legt heel duidelijke beperkingen op aan dit type van
aankoop. De wet bepaalt immers dat de eigenaar van de ondergrond geen enkele band mag
hebben met de persoon die het erfpachtrecht in handen heeft.
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WAAR MOET IK OP LETTEN VOOR IK GA INVESTEREN?
Vijf essentiële elementen:

01. Huurpotentieel van het goed:
Met andere woorden, zal ik zeker een huurder vinden voor dit type van appartement op
deze locatie?
Hoe groot het potentieel van uw aangekochte eigendom is ten opzichte van de markt is
uiteraard een essentieel element in het succes van een vastgoedinvestering. Het is ook
belangrijk om de juiste klanten aan te spreken voor uw vastgoed: experts, traditionele
klanten, studenten, kaderleden van multinationals.
Ga al te grote huurconcurrentie uit de weg: koop niet in een gebouw dat voor 100%
bewoond wordt door huurders.

02. Huuropbrengst
Stel een financieel plan op, op basis van een redelijke schatting van uw huurinkomsten
en vergeet niet de onvermijdelijke kosten af te trekken: onroerende voorheffing,
onderhoudswerken, eigenaarsverzekering, in verhuurbare staat brengen (reken ongeveer
10 % van de huuropbrengst voor deze uitgaven) en tot slot de honoraria van de
vastgoedmakelaar en/of de beheerder van uw eigendom.

03. Waardevermeerdering:
De huuropbrengst is gewoonlijk omgekeerd evenredig met de kwaliteit van de locatie van
het goed.
Naargelang uw ambities kunt u drie types van locaties overwegen:

›› Locatie “goed huisvader”:
U koopt een vastgoed in een sociaal en urbanistisch stabiele omgeving. U kent
onmiddellijk de parameters en rekent erop dat die situatie in de komende jaren niet zal
veranderen. Uw waardevermeerdering zal progressief zijn, in overeenstemming met de
gemiddelde stijgingen op de markt. De rendementen schommelen tussen 2,5 en 3,5%.

›› “Voorspellende” locatie:
U investeert in een wijk waarvan u denkt dat die een boom zal doormaken met een
toenemende vraag naar vastgoed. In elke stad werden en worden nog projecten
gelanceerd in wijken waar enkele jaren geleden minder aandacht aan besteed
werd. U kunt dan hopen dat uw waardevermeerdering de hoogte in schiet door dit
groeipotentieel te verdubbelen … of minder goed doen als uw verwachtingen niet
worden ingelost. De verkregen rendementen schommelen gewoonlijk tussen 3,2 en 4%.

›› “Prestige” locatie:
U koopt een eigendom op een toplocatie waarbij u niet rekent op een heel
aantrekkelijk rendement (dat schommelt tussen 2 en 2,5 %), maar wel op de
waardevermeerdering op termijn, rekening houdend met de goede ligging en
schaarste.
Schaarste leidt altijd tot een enorme vraag en dus vooruitzichten op een meer dan
gemiddelde waardevermeerdering, maar ook met een duidelijk risico vanwege het
beperktere potentieel van de beoogde markt.
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04. Uw vastgoed moderniseren
Van bij het begin moet u rekening houden met een van de essentiële parameters van
een succesvolle verhuring: u moet een eigendom van goede kwaliteit aanbieden. Uw
kandidaat-huurder kiest uw appartement op voorwaarde dat u een aangenaam goed
aanbiedt tegen een correcte prijs. Vergeet nooit dat de keuze van een woonplaats
grotendeels berust op emotionele en niet op rationele criteria.
Uw vastgoed moet dus een emotionele meerwaarde uitstralen, een specifieke charme,
een frisheid, kortom, het moet een plek zijn waar de kandidaat-huurder en zijn familie
zich goed zullen voelen. Vergeet niet dat u als eigenaar alle belang hebt bij een langdurige
en stabiele relatie met uw huurder.
Veeleisende verplichtingen opleggen aan uw huurder is een ding, hem een aangename en
motiverende woonplaats aanbieden is iets anders.

05. Niet emotioneel betrokken raken bij een appartement:
het goed moet beantwoorden aan de huurvraag in de wijk, de gemeente, de omgeving.

5

INVESTEREN IN NIEUWBOUW OF BESTAAND VASTGOED: UW VOORDELEN
5.1 | EEN NIEUWBOUWWONING AANKOPEN HEEFT 7 ENORME VOORDELEN:
01. Tienjarige aansprakelijkheid:
De projectontwikkelaar, de architect en de aannemer geven u inderdaad hoofdelijk 10 jaar
garantie voor elk gebrek op het vlak van stabiliteit of isolatie.
Tegelijk krijgt u ook een garantie op de verrichte arbeid (loodgieterij-kranen, verwarming,
keuken, huishoudtoestellen …) die minstens 1 jaar bedraagt vanaf de voorlopige
oplevering van uw appartement.

02. Uitvoeringsgarantie:
De wet Breyne verplicht de projectontwikkelaar om op het ogenblik van de aankoop een
bankgarantie te leveren die u garandeert dat het eigendom goed afgewerkt zal worden
tegen de overeengekomen financiële voorwaarden.
Kortom, u betaalt alleen de uitgevoerde werkzaamheden op basis van een vooraf
opgesteld tijdschema en u weet zeker dat uw appartementen afgeleverd zullen worden.
Trevi ziet er altijd op toe dat deze garanties perfect nageleefd worden alvorens een
verkoop aan te gaan.

03. Keuze van uw afwerkingen volgens de nieuwste trends:
Het goed dat u kiest zal uiteraard afgewerkt worden naar uw smaak (u kiest de
parketvloer, tegels, keuken, badkamer …), maar ook op basis van het vakmanschap en het
design van vandaag.
In een appartement van 20 jaar oud moeten de voorzieningen in de badkamer en keuken
vaak gemoderniseerd worden.
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04. Geen grote werkzaamheden!
Dit is een aspect dat vaak gebagatelliseerd wordt door investeerders: de verplichting om
het eigendom in goede verhuurbare staat te houden. Als u een appartement van 20 of 30
jaar oud koopt, bent u gewoonlijk verplicht om mee te betalen aan de vervanging van het
dak, de opfrissing van bepaalde gemeenschappelijke delen, de aanpassing van de liften,
de heraanleg van de terrassen, de vervanging van de verwarmingsketel …
Bij nieuw vastgoed is daar geen sprake van. Door de gebruikte technieken vermijdt u deze
kopzorgen en uitgaven voor de komende 20 tot 30 jaar. De moeite waard om rekening
mee te houden. Bij nieuwbouw liggen de lasten gewoonlijk lager en wordt er slechts een
heel klein reservefonds aangelegd.

05. Energie:
Te weinig investeerders weten dit en beseffen de impact, maar de energiekwaliteit die de
overheid oplegt aan projectontwikkelaars neemt draconische afmetingen aan. En des te beter!
Eigenaar zijn van een nieuw vastgoed biedt u vandaag de garantie dat uw vastgoed aan
strikte normen voldoet: een zogenaamd passief EPB (energieprestatie van gebouwen)
betekent dat uw huurder MINDER energiekosten zal betalen en dat u als eigenaar onkosten
vermijdt om het gebouw aan te passen aan de normen die in de toekomst voor alle
woongebouwen zullen gelden.
EPB? Een woordje uitleg: de wetgeving in de 3 gewesten verplicht om een energieaudit uit
te voeren bij elke verkoop of verhuring. Een huurder zal, voor dezelfde oppervlakte, eerder
kiezen voor een goed dat minder duur is om te verwarmen, dat is wel logisch.

06. Akoestiek
Nieuwe gebouwen voldoen aan strenge geluidsnormen. Projectontwikkelaars en architecten
werken samen met geluidsingenieurs om structuren te bouwen met een zo goed mogelijke
geluidsisolatie, maar ook om aangepaste en efficiënte materialen te gebruiken.

07. Ruimtes die beantwoorden aan de verwachtingen van de moderne klant
De maatschappij verandert, en zo ook de manier van leven en dus samenleven.
Architectenkantoren spelen daar op in en ontwerpen gebouwen die voldoen aan de
nieuwste verwachtingen van de klanten. Structuur en indeling van de ruimtes, lichtinval,
aantal badkamers, omvang van de terrassen, inperking van overbodige ruimtes, laadpalen
in de garages, het zijn stuk voor stuk parameters waar binnenhuisarchitecten vandaag
rekening mee moeten houden.
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5.2 | INVESTEREN in een bestaand goed: 7 troeven om te overwegen
01. Een ruime keuze
Uiteraard heeft een belegger die op zoek gaat op de tweedehandsmarkt veel meer
keuze, want die markt is goed voor 90% van het vastgoedaanbod.

02. Een beheerste ruimte
De belegger kan het goed dat hij koopt bezoeken, aanvoelen en bekijken: zo krijgt hij
een duidelijk beeld van de mogelijkheden en de sfeer.

03. Een beperktere fiscaliteit
De registratierechten liggen nog altijd heel hoog in België (10 tot 12,5% afhankelijk
van het Gewest), dat is waar, maar dat is toch nog altijd bijna de helft lager dan de
aankoopkosten voor nieuwbouw (21% btw).

04. Een lagere aankoopprijs
Voor een eigendom in goede verhuurbare staat, op dezelfde locatie en met dezelfde oppervlakte, bedraagt het verschil in aankoopprijs tussen nieuw en bestaand zo’n 10 tot 20%.

05. Een bijna onmiddellijk huurrendement
U koopt ... en u strijkt onmiddellijk na de ondertekening van de authentieke koopakte
huuropbrengsten op. Geen opleveringstermijn, geen wachttijd.

06. Een evolutief product
Door een bestaand goed te kopen, kunt u, afhankelijk van uw behoeften,
renovatiewerkzaamheden plannen wanneer u dat uitkomt en zo ook profiteren van
energiepremies (zie lager).

07. Een uniek goed:
Door zijn charme, ligging en karakter is uw appartement een uniek goed dat dus
moeilijk te vergelijken is.
Meer informatie over premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
https://huisvesting.brussels/nl/premies-en-steunmaatregelen?set_language=nl
http://be.brussels/wonen-in-brussel/financiele-steun-en-premies-voor-burgers?set_
language=nl
https://huisvesting.brussels/nl/premies-en-steunmaatregelen/gemeentelijkepremies?set_language=nl
Meer informatie over premies in het Waals Gewest:
https://energie.wallonie.be/fr/aides-et-primes.html?IDC=6358
https://www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/premies
Plus d’informations sur les primes en Région Flamande :
https://www.vlaanderen.be/fr/demenager-et-loger/prime-la-renovation
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5.3 | SPECIFIEKE INVESTERINGSFORMULES VAN TREVI
5.3.1 FORMULE TREVI VALUABLE INVEST - TVI
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft TREVI een specifiek product
uitgewerkt dat perfect inspeelt op de verwachtingen van de huurmarkt: TREVI VALUABLE
INVEST met een gegarandeerd rendement van 3%/jaar.
Een opmerkelijk rendement, gezien de voordelen die we verder beschrijven binnen onze
6 pijlers van de “Valuable” investering. Eigendommen die verkocht worden onder dit label
Trevi Valuable Invest zijn kwaliteitsvolle, maar toch “betaalbare” eigendommen.
De belegger hoeft helemaal niets te doen, want Trevi heeft alles reeds geregeld!

De 6 pijlers van uw “VALUABLE” investering

GEGARANDEERD
RENDEMENT!
van 3%*
gedurende 15 jaar
GEÏNDEXEERD !

BEPERKT
BTW-TARIEF
van 12%
op uw aankoop!

VOLLEDIGE
VRIJSTELLING

VOLLEDIG
BEHEER

VOLLEDIGE
HERSTELLING

VERMOGENSAANWAS

van de onroerende
voorheffing.

van uw huurder
inbegrepen.

na afloop van
de bewoning.

verzekerd.

OPSTELLING VAN DE

SELECTIE

HUUROVEREENKOMST

van een nieuw appartement in onze portfolio

met een looptijd van 15 jaar met een
gewestelijke openbare instelling
(Garantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

1

2

ONDERTEKENING
VAN DE VERKOOPAKTE
in samenwerking
met onze notaris

3

OPSTART VAN

ONMIDDELLIJK
RENDEMENT!

DE VERHURING
en ontvangst van uw
huurgelden op uw rekening

vanaf de oplevering
van uw appartement

4

ONDERTEKENING

VAN DE AUTHENTIEKE AKTE

5

6

PLAATSBESCHRIJVING
BIJ INTREK
met een onafhankelijk expert

7

8

PLAATSBESCHRIJVING BIJ VERTREK
EN HERSTELLING

van uw appartement na
afloop van de huurovereenkomst op kosten van de
huurders.

*variabel naargelang het door u gekozen goed
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5.3.2 NOG EEN INTERESSANTE FORMULE: GEMEUBILEERD VERHUUR
De keuze van de ligging is een essentieel element als u overweegt om te investeren in een
gemeubileerd appartement. Enkel een vakkundig makelaar zal u meer advies kunnen geven
over dit onderwerp en u alles vertellen over het potentieel van deze markt. Bovendien
raden we u aan om extra aandacht te besteden aan de keuze van de materialen en het
meubilair om uw eigendom een aantrekkelijke look te geven die aansluit bij de wensen van
de klanten van dit type van vastgoed. Tot slot adviseren we u om te kiezen voor units met
een beperkte oppervlakte van maximaal 40 tot 75/80 m².
De verhuur van een gemeubileerd goed wordt anders belast dan een traditioneel goed.
In een huurovereenkomst die niet geregistreerd wordt of zonder specifieke vermelding
bedraagt de verhouding 60% voor het deel gebouw en 40% voor het deel meubilair (enkel
bij verhuur voor privatieve doeleinden). Als het huurcontract geregistreerd is en voorziet
in een verdeling tussen het aandeel van de huurprijs voor het huren van het onroerend
goed en het aandeel van de huurprijs voor het huren van de meubelen die in dit gebouw
staan, dan moet de belastingadministratie zich houden aan de verdeling vermeld in de
huurovereenkomst.
De belastinggrondslag voor het deel meubilair code 1156 of 1157 bedraagt:
de brutohuurprijs voor het meubilair - 50% afschrijving (kosten, schade, vervanging).
Op de aldus verkregen opbrengsten wordt 15% belasting geheven.
Voorbeeld :
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Totale gemeubileerde opbrengsten: 			

€ 1.000

Forfaitair aandeel meubilair: 40 %			

€ 400

Aftrek van 50% afschrijving 		

-

€ 200

Saldo			
Belasting van 15% op het saldo 			

€ 200
€ 30
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6

INVESTEREN IN LIJFRENTE
6.1 | V ERKOOP OP LIJFRENTE IS POPULAIR GEWORDEN.
VANWAAR DEZE NIEUWE INTERESSE?

VERMOGENSRECHTELIJKE
FACTOREN

ECONOMISCHE
FACTOREN

Groeiende vraag van oudere eigenaars
die de overdracht van een deel van
hun vermogen willen regelen tijdens
hun leven.

Een vaak ontoereikend pensioen,
stijging van de dagelijkse uitgaven,
onderhoudskosten van een vastgoed die
elke dag duurder worden.

LIJFRENTE
SOCIOLOGISCHE
FACTOREN

CONJUNCTURELE
FACTOREN

Verlenging van de levensduur
als gevolg van de vergrijzing en
dus een stijging van het aantal
gepensioneerden.

De financiële crisis en de Euro-crisis
en tegelijk een zeker wantrouwen ten
opzichte van de banken.

6.2 | INTERESSANTE ALTERNATIEVE INVESTERING
Voorbeeld:
een dame van 75 jaar verkoopt een villa op lijfrente met een rente beperkt tot 15 jaar

›› Handelswaarde van het goed: € 400.000
›› Boeket: € 40.000
›› Lijfrente bewoond door de verkoper: rente van € 1.389/maand
›› Lijfrente vrij van elke bewoning: rente van € 2.718/maand
›› Totale kostprijs van de aankoop met een verkoopster die 15 jaar in het goed
blijft wonen (indexering van de rente niet meegerekend):
€ 290.080 + aktekosten
Lijfrente is dus een financieel en fiscaal interessante oplossing.
Een vastgoed op lijfrente kopen, dat is een veilige en verstandige
belegging. Zonder beheerskosten of bijkomende fiscaliteit, zonder
lening of bankinteresten. Door meerdere lijfrentes te kopen, ontloopt
de renteplichtige-investeerder het risico om langer dan voorzien te
moeten betalen en kan de financiering van zijn lijfrentes gebruiken
als hefboom om een uitzonderlijk vastgoedpatrimonium te vormen,
dat noemen we de spreiding van het risico.
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7

Hefboomeffect

Voor investeerders die veel spaargeld hebben, kan het
tegenstrijdig lijken om een lening aan te gaan.
Ze vragen ons vaak: waarom zou ik lenen als ik kan betalen met mijn eigen geld zonder
een lening te moeten aangaan? Uiteraard respecteren wij de wensen van onze klant die
zich wellicht “ongemakkelijk” voelt bij een lening en liever volop wil genieten van de
huurgelden van zijn vastgoed.
Toch maken we ook duidelijk dat het interessant kan zijn om een redelijke schuldenlast aan
te gaan door een hypothecaire lening af te sluiten. Op die manier geniet hij immers van
duidelijke fiscale voordelen en een veel aantrekkelijkere waardevermeerdering.
We lichten deze punten toe aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Chevron-Right

AANKOOP ZONDER EEN LENING AF TE SLUITEN

Dhr. en mevr. Peters kopen
een vastgoed van € 200.000
uitgezonderd aanschaffingskosten.
We gaan uit van een gemiddeld
percentage van 20 % (btw,
registratierechten, notariskosten …).
De prijs “akte in de hand” van
het appartement bedraagt dus €
240.000 alle kosten inbegrepen.
Dhr. en mevr. Peters beslissen om
hun investering te betalen met
eigen vermogen.
Als voorzichtige beheerders willen
ze geen lening aangaan voor deze
aankoop.
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Welke waardevermeerdering mogen ze verwachten?
›› We gaan uit van een gemiddelde waardevermeerdering
van 3% per jaar gedurende 15 jaar.
›› Dat is € 200.000 (aankoopprijs) X 1,03 15 = € 312.000
›› Op basis van hun investering met eigen vermogen, kunnen ze
rekenen op een waardevermeerdering van 312.000 - 240.000 =
€ 72.000
›› Dat is een meerwaarde op onroerende goederen van
72.000/200.000 x 100 = 36%
›› Of, over 15 jaar, een reële waardevermeerdering op het
geïnvesteerd kapitaal van (72.000/240.000) x 100 = 30%

RENDEMENT VAN 30% OVER 15 JAAR
QUOTE-LEFT A
 ls dhr. en mevr. Peters hun appartement na 15 jaar weer verkopen, zonder financiering, levert hen dat een waardevermeerdering van € 72.000 (of 30% van de
€ 240.000 geïnvesteerd bij de aankoop).
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Voorbeeld 2

Chevron-Right

AANKOOP MET EEN GEDEELTELIJK HYPOTHECAIR KREDIET

Dhr. en mevr. Janssens kopen
datzelfde appartement, maar
beslissen om hun aankoop te
financieren.
Ze willen dat de huuropbrengst de
terugbetaling van de lening en de
lasten van de eigenaar dekt.
Uitgaand van een huurprijs van €
900/maand beslissen ze om niet
meer dan € 750/maand terug te
betalen voor een lening.
Ze lenen € 130.000 over 15 jaar en
betalen het resterende bedrag met
eigen vermogen, goed voor een
geïnvesteerd kapitaal van € 110.000.

8

Wat levert dit op?
›› Ze hebben € 110.000 geïnvesteerd en kunnen hun goed binnen
15 jaar weer verkopen voor € 312.000. Dat is een waardevermeerdering van € 202.000 ten opzichte van het geïnvesteerde
kapitaal.
›› De waardevermeerdering is hoger dan in het vorige voorbeeld,
namelijk (202.000 /110.000) x 100 = 183%
›› Ze krijgen een belastingvermindering op de taxatie van het
kadastraal inkomen voor de personenbelasting.
›› Ze behouden € 130.000 aan kapitaal om te gebruiken voor
andere investeringen.

RENDEMENT VAN 183% OVER 15 JAAR
QUOTE-LEFT A
 ls dhr. en mevr. Janssens hun appartement na 15 jaar weer verkopen, met financiering, levert hen dat een waardevermeerdering van € 202.000 op, of 183 % in
vergelijking met het geïnvesteerde eigen vermogen. Bovendien genieten ze fiscale
voordelen gekoppeld aan dit krediet die hen vrijstellen van belasting op deze huuropbrengsten.

MEERWAARDE OP ONROERENDE GOEDEREN

REËLE MEERWAARDE MET HEFBOOMEFFECT

Meerwaarde berekend op de marktwaarde. Dus
een waarde bij aankoop van € 200.000 en een
waarde bij doorverkoop na 15 jaar van € 372.000

Meerwaarde berekend op het geïnvesteerde kapitaal. Hoe minder eigen vermogen ik investeer,
hoe meer meerwaarde op mijn kapitaal ik creëer.

CONCLUSIES
Intussen hebt u wel begrepen hoe interessant een vastgoedbelegging is, gekenmerkt door een
aantrekkelijk rendement (als we rekening houden met de waardevermeerdering), een optimale
veiligheid, een ruime en heel diverse keuze (huis, appartement, gemeubileerde studio, winkels,
kantoren …).
Maar u hebt wellicht ook begrepen dat een vastgoedbelegging complexe problemen kan opleveren
op het vlak van fiscaliteit, erfrecht en patrimonium. Laat dat geen bezwaar zijn, u moet zich enkel
omringen met een ervaren team dat u alle antwoorden kan geven.
Uw notaris natuurlijk, maar ook TREVI GROUP die een unieke structuur heeft opgebouwd waardoor
u in elke fase van uw aankoop terecht kunt bij dezelfde gesprekspartner.
TREVI kan u helpen om een eigendom te kopen, een oplossing “op maat” aanbieden op
fiscaal en erfrechtelijk vlak, uw eigendom verhuren, beheren en, waarom niet, op een dag
opnieuw verkopen. Dit is een aanzienlijke investering, reden te meer om een beroep te doen
op professionals die sinds jaren actief zijn op de Belgische markt en die erkend worden door
notarissen, advocaten en bankinstellingen.
Daarom is TREVI de nummer 1 geworden op de residentiële vastgoedmarkt.
Daarom hopen we dat u voor ons kiest en een van onze eigendommen koopt, zoals meer dan
30.000 klanten gedaan hebben.
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GESCHÄFTSIMMOBILIEN

RENTMEESTERSCHAP
GESTION LOCATIVE
PROPERTY MANAGEMENT
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EXPERTISE
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35 kantoren
in België

SURVEY
EXPERTISE

SYNDICUSDIENSTEN
SYNDIC D’IMMEUBLE
CONDOMINIUM MANAGEMENT
GEBÄUDEVERWALTUNG


02 343 22 40
info@trevi.be

TREVI, u bent aan het juiste adres.

www.trevi.be
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