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Als onroerende inkomsten
belastbaar worden
als 'diverse inkomsten' of beroepsinkomsten

Een onroerend goed aankopen
en eventueel renoveren en
het kort daarna verkopen met
meerwaarde kan een rendabele
verrichting zijn, maar let op
voor de fiscale gevolgen van een
verkoop binnen de 5 jaar en/
of een verkoop die het loutere
beheer van uw privévermogen
overstijgt.
Stel: u wilt een onroerend goed
aankopen om uw beleggingen
te diversifiëren. U wilt in eerste
instantie huurgelden realiseren. In tweede instantie mikt u op een
latere verkoop met meerwaarde. Welke gevolgen heeft een in België
gelegen onroerend goed op het vlak van de inkomstenbelastingen?
Nicolas Chauvin
head of estate planning private banking
Brussels & South

Bekijken we eerst de huurinkomsten:
•
voor de huurprijs geldt een fiscaal regime naargelang het gebruik
dat de huurder van het goed maakt;
•
is de huurder een vennootschap of een natuurlijke persoon die het goed gebruikt voor beroepsdoeleinden?
Dan is het belastbaar inkomen gelijk aan 60% van de bruto-

•

huur en huurvoordelen. Het belastbaar minimuminkomen is
in alle omstandigheden gelijk aan het geïndexeerd kadastraal
inkomen x 1,4;
gebruikt de huurder/privépersoon het goed niet voor
beroepsdoeleinden?
Dan is het belastbaar inkomen gelijk aan het geïndexeerd
kadastraal inkomen x 1,4.

Maar hoe zit dat met de meerwaarde?

In de regel geen taxatie. Tenzij …
In principe schept deze verrichting geen belastbare meerwaarde
zolang ze kadert binnen het normaal beheer van uw
privévermogen. Dit voorbehoud geeft al aan dat er belangrijke
uitzonderingen zijn.

‘Snelle verkoop’ in het kader van normaal beheer van
privévermogen
Wordt het onroerend goed al snel weer verkocht? Dan is wel degelijk
belasting verschuldigd in de rubriek ‘Diverse inkomsten’. Het betreft
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immers de verkoop van een gebouwd (1) onroerend goed binnen de vijf
jaar na aankoop.
De gerealiseerde meerwaarde wordt, na toepassing van enkele
wettelijk vastgelegde correcties van de belastbare grondslag, belast
tegen 16,5%.
Bij de verkoop van een ongebouwd onroerend goed binnen de 5 jaar
na aankoop betaalt u een belastingtarief van 33%.
Gaat het om een verkoop van meer dan 5 jaar na aankoop maar
minder dan 8 jaar na aankoop, dan geldt een lager tarief van 16,5%.

Verkoop buiten het normaal beheer van privévermogen
Er is eveneens belasting verschuldigd in de rubriek ‘Diverse
inkomsten’ als de verrichting niet kadert in het normaal beheer
van privévermogen zonder daarom al beroepsmatig te zijn. Maar
wanneer gaat het om een verkoop buiten het normale beheer van
het privévermogen? Daarvoor moeten we kijken naar de criteria
die de rechtspraak hanteert in antwoord op de fiscus die vroeg
verrichtingen te herkwalificeren als ‘buiten het normale beheer van
privévermogen’:
•
•
•
•

•
•

de omvang en het herhaalde karakter van aankoop en verkoop;
het verband tussen het beroep van de belastingplichtige en de
bouwsector;
de aard van de gebruikte methoden (beroep op vakmensen voor
belangrijke inrichtingswerkzaamheden, …);
de belastingplichtige verwierf het goed niet via een schenking of
een erfenis. Hij betaalde het evenmin met eigen spaargelden of
met de opbrengst van andere onroerende goederen;
een systematisch beroep op leningen;
een speculatieve intentie. Speculatie geldt dan als ‘een transactie
met veel risico, die bij prijsstijging of prijsdaling kans geeft op
veel winst, maar ook op een groot verlies’.

Wat gebeurt er als een verrichting het normaal beheer van
privévermogen overstijgt? Dan wordt bij verkoop van het onroerend
goed de meerwaarde belast tegen 33%, uiteraard na aftrek van de
kosten.
Soms probeert de fiscale administratie de huurinkomsten te belasten
tegen 33% als ‘diverse inkomsten’. Het Hof van Cassatie oordeelde
evenwel dat de wet geen ruimte laat om inkomsten uit de verhuur van
vastgoed te belasten als ‘divers inkomen’ (2).
1

Er zijn uitzonderingen, o.a. voor de woning die door de belastingplichtige als
hoofdverblijfplaats wordt gebruikt gedurende de 12 maanden die de verkoop

En als er tegelijk sprake is van een ‘snelle verkoop’ én
een beheer dat niet kadert in het normaal beheer van
privévermogen?
De meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van een onroerend goed
binnen de vijf jaar is belastbaar als snelle verkoop tegen 16,5%
(gebouw) of 33% (grond).
Maar wat als een analyse door de fiscale administratie uitwijst
dat er bovendien ook sprake is van een verrichting buiten
het normaal beheer van privévermogen? Is dan een dubbele
belasting verschuldigd? Het Hof van beroep van Antwerpen (3)
oordeelde recent dat er geen sprake kan zijn van dubbele taxatie:
het toepasselijk regime is dat van verrichtingen die het normaal
beheer van privévermogen overstijgen. Daardoor dient de
nettomeerwaarde belast tegen 33%. Het belastingregime bij snelle
verkoop is uitdrukkelijk niet van toepassing.

Doorverkoop in het kader van een beroepsactiviteit
Soms oordeelt de rechtspraak op basis van een analyse van de
ingezette middelen dat sprake is van een beroepswerkzaamheid.
Twee voorbeelden:
•
Het Hof van Cassatie (4) oordeelde: “het herhaaldelijk karakter
van de verrichtingen blijkt uit het feit dat over een periode
van 13 jaar 33 onroerende goederen zijn verkregen; (…)
het onderling verband ertussen blijkt uit het nagestreefde
oogmerk dat erin bestaat onroerende goederen tegen een lage
prijs aan te kopen om ze te restaureren en te verhuren; (…)
het beroepsmatig karakter van die verrichtingen wordt
bevestigd door het haast systematisch beroep doen op leningen
die impliceren dat in elk geval het bewijs van de rendabiliteit
van het project moet worden geleverd, door de omvang van
de aanpassings- en restauratiewerken, de inschrijving van die
verrichtingen in het handelsregister van 1987 tot 1992 als
‘vastgoedactiviteiten’ en door het administratieve beheer van
een geheel van verhuurde goederen.” ;
•
De burgerlijke rechtbank van Luik (5) beoordeelde volgende
situatie als beroepsactiviteit: “de aankoop in onverdeeldheid
van 9 gebouwen bestemd voor verhuur als studentenkamers
of ongemeubelde studio’s gefinancierd door middel van
een hypothecaire lening, op een regelmatig ritme van
twee aankopen in 1988, drie in 1991 en evenveel in 1992,
terwijl de verzoeker oprichter en bestuurder is van een
immobiliënvennootschap (…)”.

voorafgaan.
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In voorkomend geval moeten de opbrengsten (meerwaarde en/of
huurgelden) uit deze beroepsmatige activiteit beschouwd worden als
beroepsinkomsten. De gevolgen van zo een herkwalificatie zijn niet min:
•
na aftrek van de lasten (interesten op kredieten en afschrijvingen
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•
•

van de gebouwen) worden de opbrengsten belast tegen het
progressief tarief in de personenbelasting;
de belastingplichtige krijgt een belastingsvermeerdering wegens
geen of ontoereikende voorafbetalingen;
naast hogere belastingen gaan ook de sociale zekerheidsbijdragen
omhoog.

De fiscale behandeling in een oogopslag
De tabel hieronder zet de verschillende mogelijkheden schematisch
op een rij:

Privébeheer

Tarief
'gebouwd'

Tarief
'ongebouwd'

in zijn bezit sinds
minder dan 5 jaar

16,5%

33%

in zijn bezit sinds
langer dan 5 jaar
maar minder dan
8 jaar

0%

16,5%

in zijn bezit sinds
langer dan 8 jaar

0%

0%

33%

33%

Progressieve
tarieven
personenbelasting

Progressieve
tarieven
personenbelasting

Buiten normaal beheer van
privévermogen*

Beroepsactiviteit
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Hoedanigheid van de
belastingplichtige

*bij verkoop binnen de 5 jaar (gebouwen of gronden) of 8 jaar
(gronden) buiten het normaal beheer van privévermogen, geldt het
tarief van 33%, niet het eventueel verlaagd tarief van 16,5%.

Conclusie:
U doet er goed aan om voorafgaand aan de verwerving van een
onroerend goed, uw situatie te onderzoeken samen met uw
boekhouder of een externe raadgever. Zo vermijdt u onaangename verrassingen. Eventueel kunt u de oprichting van een patrimoniumvennootschap overwegen, met alle voor- en nadelen
van een dergelijke structuur.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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