Vastgoed krant
exclusieve infokrant voor vastgoed & projectontwikkeling

Projectontwikkeling vraagt een multidisciplinaire aanpak in specialisaties
waar Marlex garant voor staat. Ons team staat u bij met juridisch en fiscaal
vakmanschap, niet als externe adviseurs, maar als betrokken partner.
Als Legal Architects tekenen wij samen met u uw project uit. Zowel
bij de opstart van het bouwtraject als bij het onderzoeken van diverse
investeringsmogelijkheden staan wij voor u klaar. Met deze krant delen we
hieromtrent interessante juridische en fiscale informatie.
Neem vrijblijvend contact op voor bijkomende inlichtingen en kom zeker
langs op het gratis netwerkmoment met inspirerende duiding over de nieuwe
mogelijkheden van volume-eigendom op 26 oktober. Tot gauw!
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Het nieuwe
goederenrecht maakt
volume-eigendom
mogelijk
Met de invoering van ‘Boek 3 Goederen’ in het
Burgerlijk Wetboek door de wet van 4 februari
2020 kwam een revolutie in het goederenrecht
tot stand. Naast andere wijzigingen, maakte
de wetgever het mogelijk een eeuwigdurend
opstalrecht te vestigen, wat de deur openzet
naar de volume-eigendom.
Deze nieuwe rechtsfiguur is al langer gekend
in buurlanden Frankrijk en Nederland, waar de
Belgische wetgever zijn inspiratie haalde. De
volume-eigendom is een vorm van opstalrecht
én een alternatief op het appartementsmedeeigendom
die
tegemoetkomt
aan
de
driedimensionale opvatting van eigendom die
wordt gezien in de 21e eeuw. Artikel 3.180, 2e lid
2° NBW bepaalt dat opstalrecht eeuwigdurend
kan zijn in het volgende geval: “hetzij om de
verdeling in volumes mogelijk te maken van een
complex en heterogeen onroerend geheel dat
verschillende volumes omvat die in aanmerking
komen voor zelfstandig en verscheiden gebruik
en onderling geen enkel gemeenschappelijk deel
hebben.”
Volume-eigendom is met andere woorden
de opsplitsing, door gebuik te maken van
opstalrecht, van een complex in verschillende
volumes, die zich boven en onder de oppervlakte
kunnen bevinden en die zelfstandig bereikbaar
zijn. Het is enkel van toepassing op onroerende
heterogene complexen die moeten voldoen aan
twee voorwaarden:
1. De volumes moeten een verschillende
bestemming hebben
2. De volumes moeten vatbaar zijn voor
zelfstandig en verscheiden beheer
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Denk maar aan een ondergrondse parkeergarage,
met een winkelcomplex op het gelijkvloers
en een wooncomplex daarboven, of een
kantoorgebouw met daarboven een hotel, een
station met daaronder een fitness en erboven
een woonzorgcentra. De mogelijkheden zijn
legio.
De uitdrukking van een heterogeen complex
vraagt enigszins toelichting:
• Het onroerend goed moet een complex zijn:
het moet bestaan uit minstens twee volumes
die werken bevatten of dienen om werken te
bevatten;
• Daarnaast moet het complex heterogeen
zijn: de volumes moeten onderling een
verschillende bestemming hebben.
Van essentieel belang is de afwezigheid van
gemeenschappelijke delen. De regels inzake
het
appartementsmede-eigendomrecht
zijn dwingend, hieraan kan geen afbreuk
worden gedaan. De grond is bijgevolg geen
gemeenschappelijk deel, maar blijft in volle,
onverdeelde eigendom toebehoren aan de
eigenaar. Dit alles belet niet dat er een aantal
collectieve voorzieningen bestaan die door de
verschillende opstalhouders van de volumes
worden gebruikt. Daarnaast zal het gebruik van
erfdienstbaarheden nodig zijn, om onder meer
de bouwtechnische steun- en ankerpunten uit te
werken.
Binnen de volumes zelf kan uiteraard wel
gebruik gemaakt worden van de gedwongen
mede-eigendom. Teruggrijpend naar het
voorbeeld van de ondergrondse garage
met een winkelcomplex op de gelijkvloerse
verdieping en een wooncomplex daarboven: de
stapeling van deze drie volumes gebeurt via het
eeuwigdurend opstalrecht, waarbij elk volume
een individuele entiteit vormt. Het wooncomplex
kan bestaan uit verschillende appartementen,
met de gebruikelijke gemeenschappelijke delen
en kan zo perfect onder het statuut van de
gedwongen mede-eigendom worden geplaatst.

De ondergrondse parkeergarage en het
winkelcomplex blijven individuele eigendommen.

eigendom? Woon dan zeker ons seminarie bij op
26 oktober!

De invoering van volume-eigendom in België
opent de deur naar de creatie van heel wat
complexe onroerende projecten. De juridische
vormgeving van deze complexen wordt via het
eeuwigdurend opstalrecht mogelijk gemaakt.
Daarbij is van belang dat de nodige aandacht
wordt gegeven aan de verschillende collectieve
voorzieningen en erfdienstbaarheden.

auteur

Stefanie Claeys

stefanie.claeys@marlex.be

Wenst u meer te weten te komen over volume-

Connect & Learn bij Marlex
Volume-eigendom: dé nieuwe manier om
uw vastgoedproject te realiseren
Met de inwerkingtreding van het nieuwe goederenrecht op 1 september,
is een nieuwe rechtsfiguur opgedoken: het volume-eigendom. Deze
nieuwe rechtsfiguur maakt complexe heterogene vastgoedprojecten
mogelijk, waarbij de verschillende autonome delen verticaal gesplitst
worden en zelfstandig beheerd kunnen worden.
Ook benieuwd naar het hoe & wat van de volume-eigendom?
Wees er zeker bij op onze Connect & Learn op 26 oktober!

programma

18u45 onthaal | 19u00 seminarie
19u45 napraten en mogelijkheid tot vragen stellen

sprekers

Marc D’hoore en Stefanie Claeys

praktisch

dinsdag 26 oktober van 18.45 tot 22.30 uur
Marlex, Dirk Martensstraat 23, 8200 Brugge
gratis deelname inclusief receptie en cursusmateriaal

meer info & inschrijving? marlex.be
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Een vastgoedproject als
investering: hoe zit dat
fiscaal?
Nu spaargelden op zich al een tijdje weinig
opbrengen en de toekomst van de financiële
markten op korte termijn hoogst onzeker
is, zoeken heel wat personen naar andere
mogelijkheden om hun geparkeerde spaarcenten
alsnog te laten renderen. Zo kan er bijvoorbeeld
gedacht worden aan het investeren in een eigen
vastgoedproject.

HOE PAKT U HET AAN?
VOORBEREIDENDE STAP: OPRICHTEN PROJECTVENNOOTSCHAP

Een eerste belangrijke stap is het oprichten van
een projectvennootschap, een zogenaamde SPV.
Deze vennootschap zal u niet enkel helpen om de
prijs van het project te drukken, maar zal u tevens
beschermen tegen de 10-jarige aansprakelijkheid
waar de bouwpromotor aan onderworpen is bij
een verkoop op plan.
EERSTE FASE: AANKOOP

In een eerste fase koopt u een stuk grond
(eventueel een afbraakpand) aan in eigen
persoon en verleent u een recht van opstal aan
uw vennootschap. Concreet gezien betekent
dit dat u de eigenaar blijft van de gronden,
uw vennootschap krijgt het recht om op deze
gronden te bouwen. Deze vennootschap zal
dan ook (tijdelijk) eigenaar worden van de
toekomstige gebouwen.
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TWEEDE EN DERDE FASE: OPRICHTEN VAN DE GEBOUWEN EN DE VERKOOP

Na het oprichten van het nieuwe gebouw bent u
klaar voor de verkoop van het bouwproject. De
structuur die gehanteerd werd bij de aankoop
zal ook bij de verkoop weer duidelijk naar voor
komen. Zo zullen zowel u (als grondeigenaar) en
uw vennootschap (als eigenaar van de gebouwen)
de verkoop met de uiteindelijke koper moeten
sluiten.

DE FISCALITEIT ACHTER DIT PROJECT
Deze werkwijze kan nogal complex en omslachtig
overkomen, maar zal op fiscaal vlak zeker zijn
vruchten afwerpen. Wij zetten voor u kort de
fiscale reglementering uiteen die met elke stap
van het bouwproject gepaard gaat.
EERSTE FASE: DE AANKOOP

De aankoop van zowel de grond als het gebouw
dat zou afgebroken worden zal onderworpen zijn
aan het standaardtarief in de registratiebelasting,
zijnde 10% (in het Vlaams Gewest – vanaf 1
januari 2022 zal normaalgezien een tarief van
12% gelden).
Onder bepaalde voorwaarden kunt u evenwel
genieten van een verlaagd tarief:
• Verkoopt u het onroerend goed binnen twee
jaar na aankoop door, kunt u een teruggave
van 3/5 van de betaalde belastingen vragen;
• Als u kwalificeert als een beroepspersoon,
betaalt u geen 10% maar slechts 4%
registratiebelasting.

TWEEDE FASE: OPRICHTEN VAN DE GEBOUWEN

Bij de fase van de effectieve ontwikkeling
van het bouwproject komt enkel de SPV, als
rechthebbende om te bouwen op de gronden, in
beeld.
De vennootschap geniet als btw-plichtige een
recht op aftrek van btw, verschuldigd over de
afbraakwerken en de bouwwerken.
Door toepassing te maken van de zogenaamde
regeling “btw medecontractant” kan bovendien
een belangrijk cashflow-voordeel gerealiseerd
worden. Zo zal de aannemer geen btw aanrekenen
op zijn facturen, de SPV betaalt dan ook geen
btw en verliest elk verder recht op aftrek. In de
praktijk komt dit in feite neer op een versnelde
toepassing van het gewone btw-regime.
DERDE FASE: DE VERKOOP

De opsplitsing tussen de eigendom van grond en
gebouw komt in deze fase opnieuw in belangrijke
mate tot uiting.
Bij de verkoop van het project zal de koper
een koopcontract moeten afsluiten met zowel
de eigenaar van de grond als met de eigenaar
van het gebouw. Fiscaal gezien zijn hierbij twee
aspecten van groot belang. Enerzijds de verkoop
met registratierechten of btw en anderzijds de
taxatie van de gerealiseerde meerwaarde.
BTW

Normaal gezien is bij de verkoop van een nieuw
gebouw btw à rato van 21% verschuldigd over
zowel grond als gebouw. Net omwille van het feit
dat de grond door een andere persoon verkocht
wordt, vervalt deze regel. Zodanig kan de grond
met toepassing van registratierechten à rato van
10% verkocht worden (vanaf 1 januari 2022 zal
een tarief van 12% in Vlaanderen gelden) en zal
enkel het gebouw met btw verkocht worden. Zo
kan de koper het geheel aankopen aan een lagere
prijs, waardoor u natuurlijk ook uw verkoopprijs
iets hoger kan leggen.
Een verkoop met btw doet overigens geen
afbreuk aan de mogelijkheid om een teruggave
van 3/5 van de registratiebelasting te verkrijgen.

MEERWAARDE

In de personenbelasting kunt u als verkoper van
de grond op drie manieren belast worden op de
gerealiseerde meerwaarde:
• Beroepsinkomen: belastbaar volgens de
progressieve schijven;
• Divers inkomen: kwalificeert u niet als een
beroepspersoon wordt u belast aan een tarief
van 33% als de meerwaarde speculatief of
abnormaal is of indien de meerwaarde op de
grond gerealiseerd wordt binnen de vijf jaar
na aankoop. Wordt de grond verkocht tussen
vijf en acht jaar na aankoop geldt een tarief
van 16,5%;
• Onbelast: indien er geen sprake is van een
speculatief of abnormaal karakter en de
termijn van acht jaar verstreken is, zullen er
geen belastingen verschuldigd zijn.
Uiteraard zal ook uw SPV vennootschapsbelasting
verschuldigd zijn. Het standaardtarief bedraagt
25%, maar op de eerste meerwaarde van 100.000
euro zal de SPV hoogstwaarschijnlijk gebruik
kunnen maken van het verlaagde tarief van 20%.
De meest klassieke manier om vervolgens de
cash uit uw vennootschap over te hevelen naar
uw persoonlijk vermogen bestaat in het uitkeren
van dividenden of een liquidatiebonus, beiden
getaxeerd aan 30%. Opnieuw zijn hierbij bepaalde
optimalisaties mogelijk die tot een aanzienlijk
lagere belasting kunnen leiden.
Onze experten staan alvast voor u klaar om u
op maat te begeleiden bij het realiseren van uw
vastgoedproject.

auteur

Lobke Pottie

lobke.pottie@marlex.be

Sidenote: In het kader van afbraakheropbouwingswerken geldt er tot en met 31
december 2022 een verlaagd btw tarief van
6% mits de constructievennootschap heeft
ingestaan voor zowel de sloopwerken alsook
de bouwwerken en mits er ook nog aan andere
voorwaarden wordt voldaan door zowel de koper
als de verkoper.
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Elektrische wagens?
Aandachtspunten voor
de vastgoedsector
Elektrische laadpalen voorzien in uw
project? Verplicht!
U heeft het ongetwijfeld meegekregen: in 2026
worden geëlektrificeerde bedrijfswagens 100%
aftrekbaar. In uitvoering van het door de Europese
Commissie gelanceerde plan genaamd “schone
energie voor alle Europeanen” zet de (federale)
regering volop in op elektrische wagens.
Gezien er tevens een strijd tegen de files moet
worden gestreden, wordt dit tarief in 2027 naar
95% gebracht, in 2028 naar 90%... tot het in 2031
zakt naar 67,5%.
Het doel: de elektrificatie van het wagenpark
bevorderen. Niet enkel op lange termijn, maar zo
spoedig mogelijk. 2026 wordt hét moment voor
bedrijven om hun wagenpark te elektrificeren.
De transitie naar een (ruime) meerderheid van
elektrische wagens lijkt hiermee onherroepelijk
ingezet en komt in sneltempo op ons af. Deze
evolutie brengt logischerwijze met zich mee dat
we dringend dienen te voorzien in een voldoende
aanbod aan elektrische laadpalen.
In de sector van de projectontwikkeling bestaat
inmiddels al de verplichting om in laadpalen te
voorzien. Artikel 9/1.1.1. en volgende van het
Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt
namelijk dat bij sommige gebouwen waarvoor een
omgevingsvergunning wordt aangevraagd vanaf
11 maart 2021, laadpalen en/of infrastructuur
moet worden geplaatst.
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Concreet gaat dit over:
• Minstens twee oplaadpunten en infrastructuur
voor leidingen voor minstens één op vier
parkeerplaatsen bij niet voor bewoning
bestemde gebouwen met een parkeerterrein
met meer dan 10 plaatsen;
• Infrastructuur voor leidingen op elke
parkeerplaats bij nieuwe voor bewoning
bestemde gebouwen met twee of meer
parkeerplaatsen;
• Infrastructuur voor leidingen op elke
parkeerplaats bij bestaande, voor bewoning
bestemde gebouwen die een ingrijpende
renovatie ondergaan, met een parkeerterrein
met meer dan 10 plaatsen.
Onder het voorzien van infrastructuur verstaat
men: “infrastructuur voor leidingen, of minstens
goten voor elektrische kabels, om de installatie
van oplaadpunten voor normaal of hoog
vermogen voor elektrische voertuigen in een
later stadium mogelijk te maken.”
Belangrijke nuance voor eengezinswoningen is
dat men bij de berekening van de parkeerplaatsen
geen rekening dient te houden met de oprit van
de woning. Hieruit valt dan ook te concluderen
dat de bepalingen vooral gericht zijn op de
grotere vastgoedprojecten.
Voldoet je nieuwbouwproject of renovatieproject
niet aan de voorwaarden, dan riskeer je een
boete van € 2.000 per ontbrekend laadpunt en
€ 1.000 per parkeerplaats die niet voorzien is van
de nodige infrastructuur.

Wat met de plaatsing van elektrische
laadpalen in bestaande appartementsgebouwen?
Wat met bestaande appartementsgebouwen?
Welke regels gelden er voor mede-eigenaars

die zelf een laadpaal wensen te plaatsen in de
gemeenschappelijke (ondergrondse) parking?
In een zeldzaam moment van voorzienbaarheid
heeft de wetgever hier reeds bij de hervorming
van het appartementsrecht aan gedacht. In het
toenmalige artikel 577-2, §10 Oud Burgerlijk
Wetboek (nu artikel 3.82, §2 Nieuw Burgerlijk
Wetboek) werd vanaf 1 januari 2019 aan iedere
mede-eigenaar (en aan erkende nutsoperatoren)
toegelaten om kabels, leidingen en bijbehorende
faciliteiten in of op de gemene delen aan te
leggen. De installatie van laadpalen valt hier
overduidelijk onder.
Als mede-eigenaar zijn er in principe twee
manieren om de overige mede-eigenaars (en
desgevallend de syndicus, raad van medeeigendom…) in kennis te stellen van zijn/haar
intentie om een laadpaal te plaatsen:
• In het geval het appartementsgebouw een
VME heeft, dan dient een aangetekend
schrijven gericht te worden naar de syndicus.
• In het geval het appartementsgebouw geen
VME heeft, dan dient een aangetekend
schrijven gericht te worden naar alle medeeigenaars.
• In beide gevallen dient deze kennisgeving
minimaal twee maanden voor de aanvang
van de ‘werkzaamheden’ te gebeuren. In deze
periode heeft de VME nog de mogelijkheid
om -gewoonlijk via een bijzondere
algemene vergadering- de installatiewerken
gemotiveerd te protesteren.

Ontbinding van een
compromis
Een koop-verkoop komt tot stand door loutere
wilsovereenstemming tussen partijen over de
prijs en de zaak. Deze wilsovereenstemming
wordt in een onderhandse verkoopovereenkomst
– in de volksmond compromis – opgenomen.
Koper en verkoper zijn gebonden, zowel door de
wilsovereenstemming als door de compromis.
Eénmaal een onderhandse verkoopovereenkomst
opgemaakt is, dient de notariële akte binnen
de vier maanden verleden te worden. Deze
termijn is vooropgesteld om te voldoen aan
de fiscale verplichting: het tijdig betalen van
de registratierechten. Bij laattijdige registratie
is de koper naast de gebruikelijke evenredige
registratierechten, ook een boete verschuldigd.

Enkele aandachtspunten hierbij:
• De installatie van de laadpaal is weldegelijk
volledig privatief. De kost van de aanleg komt
geheel voor rekening van diegene die ze wil
aanleggen. Mocht de VME beslissen om zelf
de aanlegwerken uit te voeren (om dan in één
beweging de gehele parking te voorzien van
laadpalen), dan wordt de installatie uiteraard
gemeenschappelijk en zal de kost uiteraard
wel door de VME gedragen worden.
• Het recht om kabels en leidingen aan te
leggen, geldt enkel voor de mede-eigenaars,
huurders hebben evident geen enkel recht
hiertoe. Zij dienen steeds via de eigenaar/
verhuurder te passeren indien zij graag een
elektrische laadpaal op hun parkeerplaats
zouden wensen.
Heeft u vragen over elektrische laadpalen of
over appartementsrecht in het algemeen?
Contacteer dan zeker onze legal architects
‘appartementsrecht’, Gregory Vermaercke en
Daan Vandenbroucke, die u graag met raad en
daad zullen bijstaan.

auteur

Daan Vandenbroucke

daan.vandenbroucke@marlex.be

Een compromis kan minnelijk ontbonden worden,
waarbij de partijen onderling akkoord gaan met de
ontbinding van de reeds gesloten koop-verkoop.
Een notariële akte is hier geenszins voor nodig.
De ontbinding voorziet best bepalingen rond
schadevergoedingen, betaling commissieloon
makelaar, en dergelijke.
Indien dergelijke ontbinding correct wordt
aangepakt, blijven de fiscale gevolgen beperkt.
De compromis moet samen met de minnelijke
ontbinding ter registratie aangeboden worden.
Beiden worden belast aan een vast registratierecht
van € 10.
Ook na het verstrijken van de fiscale termijn van
vier maanden blijft de minnelijke ontbinding van
een compromis mogelijk. Indien de compromis
nog niet bij authentieke akte werd vastgesteld
én dateert van minder dan één jaar voor de
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dagtekening van de registratie, gebeurt ook in dit
geval de registratie van beide overeenkomsten
aan een vast registratierecht van € 10 per
overeenkomst. Indien de ontbinding reeds
gekend is, dan zal de boete wegens laattijdige
registratie niet verschuldigd zijn.
Ingevolge de ontbinding van de compromis, zijn
koper en verkoper ontheven van hun wederzijdse
verplichtingen. De verkoper bekomt terug de
mogelijkheid om het goed op de markt te
plaatsen en naar eigen discretie te verkopen.

auteur

Stefanie Claeys

stefanie.claeys@marlex.be

Wenst u meer informatie over de ontbinding van
uw compromis? Neem dan zeker contact op met
onze experten bouw & vastgoed.

Aankoop vastgoed: privé
of met de vennootschap?
Wanneer u overweegt om te investeren in vastgoed
is de eerste vraag die u zich dient te stellen
of u dat onroerend goed best privé of met de
vennootschap aankoopt. Een vastgoedinvestering
via uw vennootschap doen, kan immers fiscale
voordelen met zich meebrengen, maar kan ook
zware fiscale nadelen met zich meebrengen. Alles
hangt af van uw persoonlijke situatie en van de
lange termijnplannen die u met het geïnvesteerde
vastgoed heeft. Teneinde een eerste afweging
te kunnen maken, sommen wij hieronder de
voornaamste verschillen voor u op.

Aankoopkosten zijn aftrekbare kosten
voor de vennootschap
Zowel de privépersoon als de vennootschap
krijgen te maken met allerlei kosten bij
aankoop van vastgoed (registratierechten, BTW,
notariskosten,…). Indien de aankoop door een
vennootschap gebeurt, kan deze de kosten in
principe fiscaal in aftrek brengen. Daarenboven
kan het gebouw zelf worden afgeschreven.
Als particulier kan je daarentegen de kosten niet
recupereren.

Belastbaarheid van de huurinkomsten
Als u als privépersoon een onroerend goed
verhuurt, dient een onderscheid te worden
gemaakt naargelang de hoedanigheid van de
huurder. Bij een verhuur aan particulieren worden
niet de ontvangen huurinkomsten belast, maar
wordt de belastbare grondslag vastgesteld op
1,4 keer het geïndexeerd kadastraal inkomen –
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wat aanzienlijk lager zal zijn dan de werkelijke
huurinkomsten.
Worden
de
onroerende
goederen daarentegen verhuurd aan iemand
die het onroerend goed beroepsmatig gebruikt,
dan zullen de ontvangen huurinkomsten belast
worden.
Indien uw vennootschap een onroerend goed
verhuurt, moet u rekening houden met een taxatie
van de werkelijk ontvangen huurinkomsten.
Voor wat betreft de taxatie van de huurinkomsten
van uw onroerend goed is de privé-investeerder
in een onroerend goed dat niet beroepsmatig zal
worden aangewend door de huurder dan ook in
het voordeel.

Meerwaardebelasting bij verkoop
Zoals reeds aangehaald ligt bij de aankoop van
vastgoed door een vennootschap het voordeel
bij de vennootschap, maar bij de verkoop
ervan worden de rollen omgekeerd. Indien de
vennootschap haar vastgoed opnieuw verkoopt,
zal vennootschapsbelasting verschuldigd zijn
op de meerwaarde die werd gerealiseerd bij de
verkoop. Die meerwaarde is het verschil tussen
de verkoopwaarde en de boekhoudkundige
waarde van het onroerend goed.
Daarenboven zit de volledige opbrengst van
de verkoop dan in uw vennootschap. Indien u
die opbrengst alsnog naar uw privévermogen
wenst over te brengen moet nog rekening
worden gehouden met een bijkomende roerende
voorheffing.
Wie zijn vastgoed privé aankocht, zal in principe
geen belasting betalen bij een latere verkoop
tenzij de woning binnen de vijf jaar na aankoop
of binnen de drie jaar na schenking wordt
verkocht. Dit geldt uiteraard niet indien de

fiscus van oordeel zou zijn dat de verhuur van
uw privévastgoed een beroepsactiviteit op zich
uitmaakt. Dan zal de meerwaarde progressief
belast worden in de personenbelasting.

Schenking aan uw kinderen
Als u overweegt het vastgoed te gaan
schenken aan uw kinderen, dan zullen zij hierop
schenkbelasting moeten betalen.
Heeft u privé in vastgoed geïnvesteerd dan
zal bij een schenking aan uw kinderen een
schenkbelasting verschuldigd zijn die kan
oplopen tot 27%.
Heeft u het vastgoed via een vennootschap
gekocht, dan zult u niet het vastgoed zelf
schenken maar de aandelen van de vennootschap.
In tegenstelling tot het vastgoed zelf, worden
aandelen beschouwd als roerende goederen
waardoor slechts een schenkbelasting van 3%
verschuldigd is.
Op het vlak van schenking heeft uw
vennootschap dan ook een streepje voor op
een privé-investering. Bijkomend voordeel is
ook dat versnippering naar aanleiding van een
overlijden tegengegaan wordt nu het vastgoed

eigendom blijft van de vennootschap. Op die
manier kan dan ook op een optimale manier aan
successieplanning gedaan worden.
Uit bovenstaande elementen blijkt dat de fiscale
voor- of nadelen afhankelijk van ieders specifieke
situatie al dan niet kunnen doorwegen. Vanuit die
optiek is het zeer belangrijk eerst voor u zelf uit
te maken hoe u het onroerend goed zou kunnen
financieren, in welk soort onroerend goed u zult
investeren, wat u op de lange termijn wenst te
doen met het vastgoed, alvorens dergelijke
investering te doen. Doet u dit niet, dan kunt u op
het einde van de rit met een fiscale kater blijven
zitten.

auteur
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Hervorming
registratiebelasting
Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde
in de Septemberverklaring van 2021 een reeks
maatregelen af die de begroting terug op de rails
moet krijgen. Eén ervan was de hervorming van
de Vlaamse registratierechten bij de aankoop van
vastgoed.
Wat verandert er nu concreet? Wij zetten het
graag even op een rijtje voor u.

Aankoop enige eigen gezinswoning
• Het tarief voor de aankoop van
de enige eigen gezinswoning
daalt van 6% naar 3%.
• Voorwaarden toepassing verlaagd tarief
blijven behouden, maar de termijn om het
verhinderd bezit te vervreemden zou worden
opgetrokken van 1 jaar naar 2 jaar.
• Systeem
van
meeneembaarheid
wordt afgeschaft tegen 1 januari 2024
(overgangsperiode van twee jaar).
• Tijdens
de
overgangsperiode,
tot
31 december 2023 keuze tussen:
- 3% zonder meeneembaarheid
- 6% met meeneembaarheid
• Energetische renovatie van de enige eigen
gezinswoning: verlaging van 5% naar 1%.
Opgelet! Bouwgrond is geen enige eigen
gezinswoning. Ook al wordt op deze bouwgrond
naderhand een enige eigen woning gebouwd,
toch blijft het normale tarief verschuldigd op de
aankoop van deze bouwgrond.

Aankoop overig vastgoed
• Over wat gaat het? Alles dat
geen enige eigen gezinswoning
is:
- Bouwgrond, ongeacht de
bestemming van het perceel
- Bedrijfsvastgoed: fabrieken,
winkels, kantoorruimtes, …
- Investeringsvastgoed: tweede verblijven,
hotels, vakantiewoningen, …
- Het toepasselijke standaardtarief stijgt van
10% naar 12%.
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Rechtenvermindering
• Over wat gaat het? De
rechtenvermindering is een
extra voordeel dat genoten kan
worden door de koper van een
enige eigen woning indien deze woning een
maximale aankoopprijs heeft.
• De drempel om te kunnen genieten van
de
rechtenvermindering
zou
worden
verhoogd met € 20.000,00. Hierdoor zal de
rechtenvermindering van toepassing zijn
tot en met een belastbare grondslag van €
220.000,00 of € 240.000,00 (indien gelegen in
kernsteden)
• Blijft behouden, maar verlaagd van € 5.600,00
naar € 2.800,00 voor de aankoop van de
enige eigen gezinswoning en van € 4.800,00
naar € 960,00 voor de aankoop van de enige
eigen gezinswoning waarbij een ingrijpende
energetische renovatie zal uitgevoerd worden.

Inwerkingtreding
• Wat betreft het verlaagd tarief
van 3%:
- het nieuwe tarief treedt in
werking op 1 januari 2022
- De
datum
van
de
ondertekening
van
de
authentieke akte is doorslaggevend! Datum
onderhandse verkoopovereenkomst is
irrelevant
• Wat betreft het nieuwe normale tarief van
12%:
- Het nieuwe tarief treedt in werking op 1
januari 2022
- De datum van de ondertekening van de
onderhandse verkoopovereenkomst is
doorslaggevend!
- Opgelet: een koop-verkoopbelofte is geen
onderhandse verkoopovereenkomst. De
datum van de authentieke akte zal het
toepasselijke tarief bepalen

auteur
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De 10-jarige
aansprakelijkheid in een
notendop
Bij het optrekken van een gebouw zijn de
architect en de aannemer gedurende 10 jaar
aansprakelijk voor ernstige gebreken die de
stabiliteit aantasten.
De 10-jarige aansprakelijkheid raakt de openbare
orde. Zij strekt er niet enkel toe de bouwheer te
beschermen, maar ook de openbare veiligheid
te waarborgen. Dit wil meteen ook zeggen dat
partijen er niet contractueel kunnen van afwijken.
De aansprakelijkheid kan niet uitgesloten worden,
noch beperkt of uitgebreid in tijd.
De 10-jarige aansprakelijkheid strekt zich uit tot
elke professionele bouwpartner die ingevolge
een aannemingsovereenkomst heeft meegewerkt
aan de realisatie van het gebouw.
Het moet gaan om een zwaar gebrek dat de
stevigheid van het gebouw of een deel ervan in
gevaar brengt. Dit gebrek kan zowel zichtbaar als
verborgen zijn.
De termijn van 10 jaar neemt een aanvang vanaf
de aanvaarding van de werken door de bouwheer.
Doorgaans houdt de voorlopige oplevering
een loutere ontvangstname in van de werken,
waarbij de bouwheer erkent dat de werken af
zijn. Pas bij de definitieve oplevering worden
de werken aanvaard en begint de 10-jarige
aansprakelijkheidstermijn.
Partijen
kunnen
evenwel overeenkomen dat de voorlopige
oplevering geldt als aanvaarding van de werken,
zodat dit dan het vertrekpunt vormt.
Werd niets overeengekomen, dan zal de
ingebruikname van het werk aanzien worden
als aanvaarding en neemt vanaf die datum de
termijn van 10 jaar een aanvang.
De Woningbouwwet (ook wel de Wet Breyne
genoemd) heeft de 10-jarige aansprakelijkheid
uitgebreid naar de overeenkomsten waarbij
de aannemer, promotor of verkoper zich ertoe
verbindt een woning te bouwen, te laten bouwen
of te verschaffen. Het toepassingsgebied van

deze wet is ruim en omvat ook een verkoop op
plan of sleutel-op-de-deur overeenkomst.
Ook de projectontwikkelaar kan aldus in dit geval
aangesproken worden.
Bij
de
Woningbouwwet
gebeurt
de
oplevering steeds in twee fasen. De 10-jarige
aansprakelijkheid begint vanaf de definitieve
aanvaarding van de werken.
Gaat het om een appartementsgebouw dan
dient er een onderscheid te worden gemaakt
tussen de oplevering van de privatieve
gedeelten (door de eigenaars) en de oplevering
van de gemeenschappelijke gedeelten (door
de vereniging van mede-eigenaars). Onder
toepassing van de Woningbouwwet is het
daarbij verboden om over te gaan tot definitieve
oplevering van de privatieven vóór de definitieve
oplevering van de gemeenschappelijke delen.
Verkoopt de projectontwikkelaar een huis of
appartement dat volledig af is, dan telt de
10-jarige aansprakelijkheid niet, maar wordt de
ontwikkelaar aanzien als beroepsverkoper op wie
de wetgeving inzake koop-verkoop van kracht is.
In dit kader draagt hij de vrijwaringsplicht voor
verborgen gebreken.
Bij de verkoop op plan of sleutel-op-de-deur is
de projectontwikkelaar niet alleen aansprakelijk
voor verborgen gebreken, maar blijft hij ook 10
jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken, zelfs
de zichtbare.
De
10-jarige
aansprakelijkheid
van
de
projectontwikkelaar is bijgevolg niet algemeen,
maar afhankelijk van de precieze verbintenissen
die al dan niet worden opgenomen.

auteur
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Wat kan Marlex voor
de projectontwikkelaar
betekenen?
Analyse en opzet optimale structuur en
fiscale optimalisatie (in samenwerking en
overleg met boekhouder)
• oprichting projectvennootschap
- afschermen
patrimonium
aansprakelijkheidsrisico
(tienjarige
aansprakelijkheid
Wet
Breyne
+
resultaatsverbintenis)
- eigendomsrecht gebouwen (eventuele
afbraak bestaande gebouwen + verkoop
nieuwe gebouwen onder btw-stelsel)
• verkrijgen statuut beroepsverkoper
• splitsing eigendomsrecht van grond en
opstal over verschillende rechtspersonen kan
aangewezen zijn teneinde verkoop grond
onder registratierecht mogelijk te maken
(nieuwe gebouwen die samen met de grond
verkocht worden vallen in hun totaliteit onder
het btw-stelsel)
• fiscale optimalisatie: eigendom grond
verwerven via een vennootschap of privé?
Mogelijkheid om een holdingstructuur op te
richten? Deze keuzes kunnen allemaal een
invloed hebben op eventuele taxatie van
de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij
verkoop gerealiseerde entiteiten.

Verwerven grondpositie - overeenkomst
grondeigenaar
• verwerven
grond
door
afzonderlijke
vennootschap
• verwerven opstalrecht/verzaking recht van
natrekking (verkoop grondaandelen bij
verkoop afgewerkte entiteiten)

Begeleiding en advies verkrijgen omgevingsvergunning
• onderzoek
stedenbouwkundige
ontwikkelingsmogelijkheden en bijstand/
advies tijdens de vergunningsprocedure
• focus op maximale ontwikkeling binnen de
reglementaire contouren
• ‘draagvlak’ buurtbewoners en lokale besturen.
• eventuele bezwaarprocedures

Nazicht en optimalisatie aktes/statuten mede-eigendom (in samenwerking en
overleg met notaris)
• basisakte
• reglement van mede-eigendom
• reglement van interne orde

Contracten bouwactoren
•
•
•
•
•

architect
aannemers
ingenieurs
veiligheidscoördinator
…..

Verzekeringen
• verzekeringsplicht bouwactoren
• polis beroepsaansprakelijkheid
• polis ABR

Overeenkomsten kopers (notariële akte
in samenwerking en overleg met notaris)
Compliance Wet Breyne
•
•
•
•

verplichte vermeldingen in de overeenkomst
betalingen
oplevering
zekerheden/waarborgen

Connect & Learn bij Marlex
26/10/2021

Volume-eigendom: dé nieuwe manier om
uw vastgoedproject te realiseren

18/11/2021

Week van de Bedrijfsoverdracht | Financiering van overname

25/11/2021

Investeringsavond | i.s.m. Zabra
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meer info & inschrijving? marlex.be

