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zesde staatshervorming heeft
een belangrijke impact op de wijze
waarop de personenbelasting berekend
zal worden vanaf aanslagjaar 2015,
inkomstenjaar 2014. Voortaan
zal immers een gedeelte van uw
belastingen rechtstreeks toegewezen
worden aan de Gewesten en worden
ook een aantal fiscale bevoegdheden
vanaf 1 juli 2014 overgedragen aan
de Gewesten. De Gewesten zullen
onder meer bevoegd worden voor
de fiscale voordelen verbonden aan
woonkredieten die betrekking hebben
op de zogenaamde “eigen” woning. In de
meeste gevallen is dit de woning waar
u uw hoofdverblijfplaats hebt, maar er
bestaan uitzonderingen.

|| Naar verluidt zou er een wetsontwerp in voorbereiding zijn dat de
maatregelen in het kader van de zesde
staatshervorming integreert in het
Wetboek Inkomstenbelasting. Bij het
afsluiten van de redactie van deze
brochure was de inhoud van dit wetsontwerp nog niet gekend. Voortgaande
op eerdere berichten in de media lijkt
er evenwel een politieke consensus te
zijn om de huidige fiscale voordelen te
behouden voor woonkredieten aangegaan tot en met eind 2014.
|| Deze brochure is opgesteld op basis
van de wetgeving, zoals deze bestond
begin 2014. Hoewel dienaangaande
geen garantie gegeven kan worden,
mag men er van uit gaan dat de in deze
brochure beschreven fiscale voordelen in de meeste gevallen grotendeels
behouden zullen blijven, althans voor
woonkredieten aangegaan tot eind 2014.
|| Er kan evenwel niet uitgesloten
worden dat het geplande wetsontwerp
enkele wijzigingen in petto zal
hebben, onder meer voor de gevallen
waarin de gefinancierde woning een
bestemmingswijziging (verhuis, verkoop)

ondergaat. In deze brochure behandelen
we bovendien uitsluitend de fiscale
regelgeving, zoals die van toepassing is
voor projecten opgestart in en kredieten
aangegaan in 2014.
Let wel: een krediet kan in bepaalde
gevallen toch nog onder de fiscale
regeling vallen zoals deze van
toepassing is voor kredieten aangegaan
vóór 2005, hoewel het aangegaan
is sinds de invoering van de nieuwe
regeling in 2005.
Dit kan onder meer het geval zijn als
u een bijkomend krediet aangaat voor
uw enige, eigen woning op een ogenblik
dat u nog een krediet hebt lopen voor
dezelfde woning maar dan aangegaan
vóór 2005.
Dit zal eveneens het geval zijn als u
een krediet, aangegaan vóór 2005,
herfinanciert. In voorkomend geval
wendt u zich het best tot uw
BNP Paribas Fortis-kantoor voor alle
nuttige informatie m.b.t. de fiscale
regeling voor kredieten van vóór 2005.
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Fiscale
voordelen
verbonden aan
een hypothecair
krediet

Fiscaal regime 'enige, eigen
woning'
Wanneer u een krediet aangaat voor de verwerving of het behoud
van uw enige, eigen woning, komt dit krediet onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking voor het fiscaal regime 'enige, eigen
woning', ook wel 'woonbonus' genaamd.
Door middel van het fiscaal regime
'enige, eigen woning' kunnen fiscale
voordelen genoten worden voor
volgende kredietuitgaven:
|| de interesten van het krediet,
in de mate dat de gefinancierde
woning dient voor privégebruik door
de kredietnemer en zijn gezin;
|| de kapitaalsaflossingen van het
krediet;
|| de premies voor individuele
levensverzekeringen die de
terugbetaling van het krediet
waarborgen (zgn. 'gebonden'
levensverzekeringen).
In de mate dat het krediet betrekking
heeft op een gedeelte van de woning
dat verhuurd wordt (bijvoorbeeld een
kamer die verhuurd wordt aan een
student), komen de interesten in aanmerking voor de gewone interestaftrek.

Belangrijk
Tenzij anders vermeld gaan de voorbeelden in deze brochure uit van de
geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015)
zoals zij gekend waren bij het afsluiten van de redactie van deze brochure.
Met het oog op een vlotte leesbaarheid hanteert de brochure
steevast het begrip ‘woning’. U onthoudt dat daarmee álle
woongelegenheden bedoeld zijn: huizen, appartementen, flats …

Het fiscaal regime 'enige,
eigen woning' wordt ook
'woonbonus' genoemd
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In de mate dat het krediet betrekking
heeft op een gedeelte van de woning
dat beroepsmatig gebruikt wordt door

de kredietnemer, komen de interesten
in aanmerking als beroepskost.

Voorwaarden betreffende het
gefinancierde onroerend goed
Het krediet moet dienen ter
financiering van een woning.
Onder een 'woning' verstaat men
gewoonlijk een gebouw (in het bijzonder
een ééngezinswoning of appartement) of
een gedeelte van een gebouw dat gezien
zijn aard voor bewoning bestemd is of
als zodanig wordt gebruikt, ofwel door
een gezin, ofwel door een alleenstaande,
en waar verschillende gezinsactiviteiten
worden uitgeoefend. Een krediet dat uitsluitend dient om een bouwgrond aan te
kopen, kan nooit genieten van het fiscaal
regime 'enige, eigen woning'.
Daarentegen kan een krediet dat dient
om de aankoop te financieren van een
gebouw dat op zich niet als woning kan
aangemerkt worden, toch in aanmerking komen voor het regime 'enige, eigen
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Fiscale voordelen

verbonden aan een hypothecair krediet

woning', op voorwaarde dat u kunt aantonen dat u dit gebouw zult omvormen
tot een woning.

Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,
Zweden), aangevuld met Ijsland,
Liechtenstein en Noorwegen.

Wanneer uw krediet dient ter financie
ring van een blote eigendom, kan u in
beginsel niet genieten van het regime
'enige, eigen woning'.
Wanneer u blote eigenaar bent van de
gefinancierde woning, kunt u in principe
geen enkel fiscaal voordeel genieten.
Deze voorwaarde dient per kredietnemer beoordeeld te worden. Indien
twee gehuwden een gezamenlijk hypothecair krediet aangaan voor een woning
waarvan slechts één van de huwelijkspartners eigenaar is, zal enkel deze
huwelijkspartner desgevallend het
regime 'enige, eigen woning' kunnen
genieten.

De gefinancierde woning moet de enige
woning zijn of worden.
Met het begrip 'enige woning' wordt
bedoeld dat u, naast de woning in
kwestie, geen andere woningen bezit
waarvan u (mede)eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder,
erfpachter of bezitter bent.
Het tijdstip waarop dit enig karakter dient beoordeeld te worden, is
31 december van het jaar waarin
het krediet wordt afgesloten.

Op bovenstaande regel bestaat evenwel
een uitzondering. Wanneer u gehuwd
bent onder een gemeenschapsstelsel,
waarbij de eventuele inkomsten van de
gefinancierde woning in het gemeenschappelijk huwelijksvermogen vallen,
dan staat de administratie toe dat beide
huwelijkspartners desgevallend het
regime 'enige, eigen woning' genieten,
ook al is slechts één van hen eigenaar.
Voorwaarde is uiteraard wel dat zij
beiden optreden als kredietnemer.
Bovendien dient het krediet aangegaan
te zijn op een ogenblik dat men reeds
gezamenlijk belast wordt, dus ten vroegste in het jaar volgend op het jaar van
huwelijk. Deze uitzondering zal voornamelijk van toepassing kunnen zijn voor
gehuwden onder het wettelijk stelsel.
De gefinancierde woning moet gelegen
zijn in de Europese Economische
Ruimte.
Tot de Europese Economische Ruimte
behoren de 28 lidstaten van de EU
(België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
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U dient evenwel geen rekening te
houden met:
|| een andere woning waarvan u
mede-eigenaar, blote eigenaar of
vruchtgebruiker bent ingevolge
erfenis;
|| een andere woning die op
31 december van het jaar van het
krediet op de vastgoedmarkt te
koop is aangeboden en uiterlijk op
31 december van het daaropvolgend
jaar is verkocht.
Voorbeeld 1
U bent reeds eigenaar van een woning.
Als u in 2014 een hypothecair krediet
afsluit voor de aankoop van een andere
woning die u zult betrekken, dan is
er enkel sprake van een enige woning
als de vorige woning verkocht is vóór
31 december 2014, of als aangetoond

De notie 'enig' dient beoordeeld
te worden in hoofde van iedere
kredietnemer afzonderlijk.
Ook wanneer u gehuwd bent of
wettelijk samenwonend, dient
de notie 'enig' afzonderlijk te
worden beoordeeld in hoofde
van u en uw echtgeno(o)t(e)/
wettelijk samenwonende.

wordt dat de vorige woning te koop
staat op 31 december 2014.
Om blijvend het regime 'enige, eigen
woning' te kunnen genieten, dient de
vorige woning, in dit laatste geval,
bovendien ook effectief verkocht te zijn
vóór 31 december 2015. Slaagt u er
niet in om de vorige woning daadwerkelijk te verkopen vóór 31 december
2015, dan zal uw hypothecair krediet
vanaf inkomstenjaar 2015 onherroepelijk terugvallen naar het regime voor
de niet-enige woning.
Voorbeeld 2
U bent enig kind en door het overlijden
van uw ouders wordt u volle eigenaar van de ouderlijke woning. Als u
samen met uw echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner een krediet
afsluit in 2014 voor de aankoop van een
woning die u wenst te betrekken, dan
voldoet u niet aan de voorwaarden voor
een enige woning (tenzij de geërfde
woning verkocht is tegen 31 december
2014, of tenzij aangetoond wordt dat
de ouderlijke woning te koop staat op
31 december 2014 en deze woning ook
effectief wordt verkocht vóór 31 december 2015). Beschikt uw echtgeno(o)t(e)/
wettelijk samenwonende partner daarentegen over geen andere woningen
– behoudens in mede-eigendom, blote
eigendom of vruchtgebruik ingevolge
erfenis - dan voldoet uw partner wel
aan de voorwaarden voor een enige
woning. Indien u daarentegen de ouderlijke woning zou geërfd hebben in
onverdeeldheid met broers of zussen,
dan zou de aangekochte woning voor
u wel kunnen kwalificeren als enige
woning.
De gefinancierde woning moet de
'eigen' woning zijn of het worden.
Een woning kan op fiscaal vlak
beschouwd worden als de 'eigen'
woning, indien u deze woning zelf
(samen met uw gezin) betrekt. Dit
kan dus iedere woning zijn die ter
beschikking staat van u (en uw gezin).

Het is niet noodzakelijk om er uw
domicilie te hebben.
Een buitenverblijf dat uitsluitend
door u en uw gezin betrokken wordt
gedurende de vakanties, kan dus ook in

eigen woning' te kunnen genieten, wordt
de voorwaarde 'eigen' beoordeeld op
31 december van het jaar waarin u het
krediet aangaat.

Wanneer u blote eigenaar bent van de
gefinancierde woning, kunt u in principe
geen enkel fiscaal voordeel genieten
aanmerking komen als 'eigen' woning.
Ook een woning die u omwille van
beroeps- en/of sociale redenen niet
zelf kunt betrekken, kan in aanmerking
komen als de 'eigen' woning.
Indien u meerdere woningen hebt die in
aanmerking kunnen komen als 'eigen'
woning, dient u een keuze te maken.
U kunt immers op hetzelfde ogenblik slechts één 'eigen' woning hebben.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden
dienen dezelfde woning aan te merken
als 'eigen' woning. Om het regime 'enige,

verhuurd wordt;
die in de aankoopakte opgenomen worden waarbij de
vorige eigenaar of huurder nog een
periode in de woning mag blijven
wonen, bijvoorbeeld omdat de nieuwe woning van de vorige eigenaar of
huurder nog niet instapklaar is.

|| bepalingen

U krijgt evenwel uitstel als u de woning
nog niet kunt betrekken omwille van:
|| de stand van de (ver)bouw(ings)werkzaamheden;
|| wettelijke of contractuele
verplichtingen.

In beide gevallen geldt dat u slechts blijvend het regime 'enige, eigen woning'
kunt genieten wanneer u de woning uiter
lijk op 31 december van het tweede jaar
na het aangaan van het krediet betrekt.
Als u de woning niet betrekt u
 iterlijk
31 december van het tweede jaar
volgend op het krediet, dan zal het hypothecair krediet vanaf dat jaar terugvallen
in het stelsel van de niet-eigen woning.

Wettelijke of contractuele verplichtingen die u verhinderen om de woning te
betrekken zijn onder meer:
|| opzegtermijnen die voortvloeien
uit de huurwetgeving in het geval u
eigenaar wordt van een woning die

In principe is deze verandering van
fiscaal stelsel onherroepelijk, behalve
als de wettelijke of contractuele belemmeringen nog steeds gelden of als
de voortgang van de nieuwbouwen/of renovatiewerken een effectieve
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Fiscale voordelen

verbonden aan een hypothecair krediet

'Familiale' leningen komen
niet in aanmerking

Het krediet moet een contractuele
looptijd hebben van minstens 10 jaar.
Het krediet moet afgesloten zijn bij
een financiële instelling met zetel in
de Europese Economische Ruimte.
Deze voorwaarde impliceert dat
zogenaamde 'familiale' hypothecaire
leningen niet in aanmerking kunnen
komen voor het regime 'enige, eigen
woning'.
Tot de Europese Economische Ruimte
behoren de 28 lidstaten van de EU
(België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,
Zweden), aangevuld met Ijsland,
Liechtenstein en Noorwegen.

bewoning van de woning nog steeds
onmogelijk maken.
In deze gevallen zal het hypothecair krediet opnieuw het fiscaal regime
'enige, eigen woning' kunnen genieten
vanaf het jaar dat u de woning effectief bewoont op voorwaarde dat u de
woning betrekt in het jaar waarin de
wettelijke of contractuele belemmeringen weggevallen zijn of in het jaar
waarin de werken voor nieuwbouw en
renovatie in die mate zijn opgeschoten
dat de woning effectief betrokken kan
worden.
Voorbeeld
U begint in het najaar 2014 met de
bouw van uw enige woning waarvoor u in 2014 een hypothecair krediet
aangaat. Hoewel u de te bouwen
woning nog niet kunt betrekken op
31 december 2014 omwille van de
stand van de bouwwerkzaamheden,
kunt u toch reeds het regime 'enige,
eigen woning' genieten. Indien u de
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woning uiterlijk op 31 december 2016
(31 december van het tweede jaar na
het afsluiten van het krediet) betrekt,
zal uw hypothecair krediet blijvend het
regime 'enige, eigen woning' genieten.

of heropgenomen wordt binnen een
kredietopening. De kredietopening is
het raamakkoord waarbinnen één of
meerdere voorschotten aangegaan
of heropgenomen kunnen worden.

Indien de bouwwerkzaamheden daarentegen nog geen bewoning toelaten
per 31 december 2016, dan valt het
hypothecair krediet vanaf inkomstenjaar 2016 terug in het regime voor de
niet-eigen woning.

Om in aanmerking te komen voor het
regime 'enige, eigen woning', dient het
krediet gewaarborgd te zijn door een
effectieve hypothecaire inschrijving.

Stel dat de werken beëindigd worden in
de loop van 2017 en u in 2017 de woning
effectief betrekt, dan geldt opnieuw
het fiscaal regime van de 'enige, eigen
woning' vanaf het inkomstenjaar 2017.

Voorwaarden betreffende het
krediet
Het moet een hypothecair krediet
betreffen.
Onder de term 'krediet' verstaan
wij ieder voorschot dat aangegaan

Wanneer wij het hebben over een
'hypothecair krediet', bedoelen wij
dan ook een voorschot dat aangegaan
(of heropgenomen) wordt binnen een
kredietopening waarvoor een daadwerkelijke hypothecaire inschrijving
genomen werd.
Niet-hypothecaire kredieten kunnen
daarentegen hoogstens in aanmerking
komen voor de gewone interestaftrek
en leveren een fiscaal voordeel op in de
mate dat zij aangewend kunnen worden
om belastbare onroerende inkomsten
weg te werken.

Het krediet moet dienen voor de
verwerving of het behoud van de enige,
eigen woning.
Dit is het geval als het krediet tot doel
heeft:
|| de aankoop van een woning, met
inbegrip van de registratierechten of
de btw;
|| de bouw van een woning;
|| de verbouwing of vernieuwing van
een woning;
|| de betaling van successierechten of
schenkingsrechten voor een woning.
Voor verbouwings- of vernieuwings
werken geldt geen minimumbedrag.

Indien u fiscale voordelen
vraagt voor de premies van
een individueel levensver
zekeringscontract, dient u er
wel rekening mee te houden dat
een eventuele uitkering van het
verzekerd kapitaal onderworpen
zal zijn aan belastingheffing.

Ook hoeven de werken niet uitgevoerd
te worden door een aannemer. Hierdoor
komen ook de materialen in aanmerking
die u als eventuele doe-het-zelver zult
gebruiken voor de verbouwingswerken.
Uitgesloten zijn onder meer:
honoraria van
binnenhuisarchitecten;
|| (notaris)kosten voor het aangaan
van het krediet;
|| de werken i.v.m. tuinaanleg en
-afsluitingen;
|| de aanleg of herstelling van
zwembaden, sauna's, midgetgolf
banen en tennisterreinen;
|| de aankoop van een garage.
|| de

Voorwaarden betreffende de
levensverzekering
In aanmerking komen voornamelijk:
|| de schuldsaldoverzekering die de
terugbetaling waarborgt van (een
gedeelte van) het krediet in geval de
verzekerde voortijdig zou komen te
overlijden;
|| de gemengde verzekering die
zorgt voor de terugbetaling van het
krediet op einddatum wanneer de
verzekerde op dat ogenblik in leven
is, en voor de terugbetaling van
het krediet wanneer de verzekerde
voortijdig zou komen te overlijden.
Indien het verzekeringscontract een
hoger bedrag waarborgt dan het in
aanmerking komend krediet, kunnen de
premies niet genieten van het regime
'enige, eigen woning'.
Desgevallend komen de premies
dan wel in aanmerking voor de
belastingverminderingen van het
langetermijnsparen. Indien het hypothecaire krediet evenwel aangegaan
wordt door twee of meerdere kredietnemers voor de financiering van een
enige, eigen woning, mogen alle kredietnemers zich verzekeren voor het
volledige kredietbedrag.

Voorbeeld
U en uw partner kopen gezamenlijk een
woning aan, die voor allebei de enige,
eigen woning is. U gaat hiervoor gezamenlijk een hypothecair krediet aan van
100.000 EUR dat aan alle voorwaarden
voor het regime 'enige, eigen woning'
voldoet. Vermits u niet wil dat de langstlevende bij het overlijden van de partner
nog schulden heeft bij de bank, kiest u
allebei voor een schuldsaldoverzekering met volledige dekking. U sluit dus
elk een schuldsaldoverzekering met een
verzekerd kapitaal van 100.000 EUR.
De premies van deze schuldsaldo
verzekeringen komen, samen met de
kapitaalsaflossingen en de interesten
van het hypothecaire krediet, in aanmerking voor het regime 'enige, eigen
woning'.
Voorwaarden betreffende de
levensverzekering:
|| de kredietnemer moet verzekeringsnemer én verzekerde zijn;
|| het verzekeringscontract moet aangegaan zijn vóór de 65ste verjaardag;
|| wanneer het verzekeringscontract
in voordelen bij leven voorziet, dient
het verzekeringscontract een minimumduur van 10 jaar te hebben én
de begunstigde bij leven moet de verzekeringsnemer zijn vanaf de leeftijd
van 65 jaar;
|| de begunstiging bij overlijden moet
opgesteld zijn ten voordele van de
personen die na het overlijden van de
verzekerde de volle eigendom of het
vruchtgebruik van de gefinancierde
woning verwerven;
|| het verzekeringscontract moet aangegaan worden bij een instelling die
in de Europese Economische Ruimte is
gevestigd;
|| het levensverzekeringscontract mag
uitsluitend dienen als waarborg of ter
wedersamenstelling van een hypothecair krediet dat in aanmerking komt
voor het regime 'enige, eigen woning'.
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Fiscale
impact

van het fiscaal
regime
'enige, eigen woning'

Voor welk fiscaal voordeel
komt u in aanmerking?
De fiscale korf voor 'enige, eigen woning' bestaat uit een basisbedrag
van maximaal 1.500 EUR (niet-geïndexeerd).
Dit bedrag wordt gedurende maximaal
10 jaar verhoogd met een bijkomend
bedrag van maximaal 500 EUR (nietgeïndexeerd), én met nog eens 50 EUR
(niet-geïndexeerd) indien u minstens drie
kinderen ten laste hebt op 1 januari van
het jaar volgend op het jaar waarin het
hypothecair krediet werd aangegaan.
Deze bijkomende bedragen (500 EUR en
50 EUR) gaan evenwel verloren zodra u
op 31 december van enig later jaar niet
langer voldoet aan de voorwaarde van
enige woning.
Voor 2 gehuwde/wettelijk samen
wonende kredietnemers samen, die
allebei in aanmerking komen voor
10 Goed geïnformeerd

het regime enige, eigen woning,
geeft dit voor inkomstenjaar 2013:
|| 6.080 EUR (voor minder dan drie
kinderen ten laste) en
|| 6.240 EUR (voor drie of meer
kinderen ten laste).

belastingschijf (te verhogen met de
gemeentelijke opcentiemen).

Samengevat

Belangrijk is dat de fiscale korf voor
'enige, eigen woning' niet beïnvloed
wordt door de hoogte van het belast
baar inkomen.
De uitgaven binnen de korf 'enige, eigen
woning' worden in aftrek gebracht
van uw globaal belastbaar inkomen.
Hierdoor verkrijgt u een belastingvoordeel tegen de marginale aanslagvoet,
d.w.z. tegen het tarief van de hoogste

Basis
Verhoging
Bijkomende
verhoging

Bedrag
vóór
indexatie
(in EUR)

Bedrag
na
indexatie,
geldig
voor 2014
(in EUR)

1.500

2.280

500

760

50

80

Voorbeeld 1
U en uw echtgeno(o)t(e) bouwen een
enige, eigen woning in 2014, waarvoor u
in hetzelfde jaar een hypothecair krediet
van 100.000 EUR over 20 jaar afsluit.
Vanaf 2014 komt u in aanmerking voor
het regime 'enige, eigen woning' en voor
2014 hebben zowel u als uw echtgeno(o)
t(e) recht op de maximale korf van 3.040
EUR (d.w.z. 2.280 + 760 EUR) ofwel een
totaal bedrag van 6.080 EUR. In 2015
koopt u samen een appartement aan
zee. Vanaf 2015 komen zowel u als uw
echtgeno(o)t(e) enkel nog in aanmerking voor de basiskorf van 2.280 EUR
(wel nog te indexeren), aangezien u op
31 december 2015 niet langer beantwoordt aan de voorwaarde van een
enige woning. De (bijkomende) korf van
760 EUR (inkomstenjaar 2014) kan bijgevolg niet meer worden aangewend.
Voorbeeld 2
In hetzelfde voorbeeld hebben u en
uw echtgeno(o)t(e) drie kinderen ten
laste op 1 januari 2015. U komt in aanmerking voor het regime 'enige, eigen

woning'. Voor 2014 hebben zowel u als
uw echtgeno(o)t(e) recht op de maximale
korf van 3.120 EUR (2.280 + 760 + 80 EUR)
ofwel een totaal bedrag van 6.240 EUR.

(inkomstenjaar 2014) kunnen bijgevolg
niet meer worden aangewend.

In 2015 koopt u samen een appartement
aan zee. Vanaf 2015 komen u en uw
echtgeno(o)t(e) enkel nog in aanmerking
voor de basiskorf van 2.280 EUR (die
wel nog geïndexeerd moet worden),
aangezien u op 31 december 2015 niet
langer beschikt over een enige woning.
De (bijkomende) korven van 760 + 80 EUR

Tarieven personenbelasting

Inkomensschijven (in EUR)

Belasting per
schijf (in %)

Belasting per
schijf (in EUR)

Totale belasting
(in EUR)

0 - 8.680

25

2.170,00

8.680 - 12.360

30

1.104,00

3.274,00

12.360 - 20.600

40

3.296,00

6.570,00

20.600 - 37.750

45

7.717,50

14.287,50

Meer dan 37.750

50

…

2.170,00

…
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Aanrekening van uw kredietlast

Verband tussen het
bedrag van uw krediet

op de korf 'enige, eigen woning'

en de korf 'enige, eigen woning'

De korf 'enige, eigen woning' mag u
ten belope van het maximumbedrag
vrij aanwenden voor zowel de interesten, de kapitaalsaflossingen van
uw hypothecair krediet, alsmede
voor de premies van uw gebonden
levensverzekeringen.
U hoeft deze drie elementen niet
cumulatief te gebruiken. Welk element
u precies inbrengt, kan zijn belang
hebben, met name als uw kredietuitgaven de voorziene korf overstijgen.
Voorbeeld
U bent alleenstaande zonder kinderen
ten laste en u hebt een hypothecair
krediet van 150.000 EUR tegen 5,40%

12 Goed geïnformeerd

Gebruikt u (een gedeelte van) de
premie van uw schuldsaldover
zekering voor het bekomen van
fiscale voordelen, dan zal het
eventueel later uitgekeerd verze
keringskapitaal voor het volledig
uitgekeerd bedrag belast worden.
Gebruikt u voor de korf slechts
de kapitaalsaflossingen en de
interesten, dan levert die korf
bij volledige opvulling hetzelfde
fiscaal voordeel, maar u vermijdt
dat het verzekeringskapitaal
naderhand belast zal worden bij
een eventuele latere uitkering.

over 20 jaar aangegaan in 2014 voor
de aankoop van een enige, eigen
woning. Uw kapitaalsaflossingen
in 2014 bedragen 2.108 EUR, de
interesten bedragen 10.039 EUR
en u betaalt een premie voor de
schuldsaldoverzekering van 150 EUR.

Het fiscaal optimaal kredietbedrag
varieert naargelang het toepasselijk
maximumbedrag van de korf en de
specifieke k
 enmerken van het krediet
zelf (vaste mensualiteiten, constante
kapitaalsaflossingen, looptijd,
rentevoet...).

Het totaal aan interesten en kapitaals
aflossingen bedraagt 12.147 EUR en is
dus groter dan uw korf van
3.040 EUR (2.280 + 760 EUR).

De samenvattende tabel hiernaast
geeft u een idee welk kredietbedrag
benaderend zorgt voor een volledige
opvulling van de korf 'enige, eigen
woning' voor twee kredietnemers
met minder dan 3 kinderen ten laste
op 1 januari 2015 die gezamenlijk
(50/50) een 'enige, eigen woning'
hebben.

Indien u er in dit voorbeeld voor kiest
om deze drie elementen samen in
te brengen, dan wordt elk element kapitaal, interesten, verzekeringspremie
- proportioneel verminderd in de korf.

De bedragen in de tabel zijn gebaseerd
op de korf 'enige, eigen woning' zoals die
van toepassing is voor het inkomstenjaar
2014. Vermits de korf ieder jaar geïndexeerd wordt, neemt u, afhankelijk van

20 jaar

uw persoonlijke situatie, wellicht beter
een iets hoger bedrag.
U onthoudt ook dat de bedragen gehalveerd moeten worden in geval er slechts
één kredietnemer is.

30 jaar

3%

91.700 EUR

120.800 EUR

4%

84.200 EUR

107.200 EUR

5%

77.600 EUR

95.700 EUR

6%

71.700 EUR

86.000 EUR
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Berekening van uw korf
'enige, eigen woning' en het fiscaal voordeel
Eerste geval:

Tweede geval:

U wordt als alleenstaande belast
en u bent enige kredietnemer van
een hypothecair krediet betreffende
uw 'enige, eigen woning' waarvan u
geheel of ten dele eigenaar bent.

U wordt als alleenstaande belast
en u bent medekredietnemer van
een hypothecair krediet betreffende
uw 'enige, eigen woning' waarvan
u slechts ten dele eigenaar bent.

In dat geval komen de bestedingen
voor uw krediet (kapitaalsaflossingen,
interesten, premies) binnen uw korf
'enige, eigen woning' in aanmerking
tot het bekomen van fiscaal voordeel.

In dat geval dienen de kapitaalsaflos
singen en de interesten van het
gezamenlijke krediet verdeeld te worden
volgens eigendomspercentage. Uw
aandeel van de kapitaalsaflossingen
en de interesten, alsmede uw levensverzekeringspremies, komen binnen uw
korf 'enige, eigen woning' in aanmerking
tot het bekomen van fiscaal voordeel.

Voorbeeld
U bent feitelijk samenwonend en koopt
in 2014, samen met uw partner uw
'enige, eigen woning' in onverdeeldheid tegen een prijs van 150.000 EUR.
Voor de betaling van uw deel van de
aankoopprijs gaat u een hypothecair
krediet aan van 75.000 EUR, waarvoor
u in 2014 2.500 EUR aan kapitaalsaflossingen en 1.250 EUR aan interesten
betaalt.
Vermits de kapitaalsaflossingen en de
interesten ruimschoots voldoende zijn
om uw korf 'enige, eigen woning' op te
vullen, kiest u ervoor om uw schuldsaldoverzekering aan te gaan buiten
fiscaliteit, zodat een eventuele uitkering
onbelast blijft. U hebt een belastbaar
inkomen van 45.000 EUR. Uw hoogste
belastingschijf bedraagt aldus 50%.
De gemeentebelasting bedraagt in uw
gemeente 7%. Vermits u voor 3.750 EUR
in aanmerking komende bestedingen
hebt, kunt u voor 2014 de maximale korf
'enige, eigen woning' genieten. U kunt zo
van fiscale voordelen genieten voor een
bedrag van 3.040 EUR (2.280 + 760 EUR)
en realiseert hiermee een belastingbesparing van 1.626,40 EUR (3.040 EUR x 50% x
107%). Bemerk dat u via het regime 'enige,
eigen woning' meer belastingen bespaart
dan het bedrag aan interesten dat u
moet betalen.
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Voorbeeld
U bent feitelijk samenwonend en koopt
in 2014, samen met uw partner uw
'enige, eigen woning' in onverdeeldheid
tegen een prijs van 150.000 EUR. U gaat
hiervoor, samen met uw partner, een
hypothecair krediet aan van 75.000 EUR,
waarvoor u in 2014 2.500 EUR aan kapitaalsaflossingen en 1.250 EUR aan
interesten betaalt.
Uw aandeel in de kapitaalsaflossingen
en interesten bedraagt aldus 1.875 EUR
[(2.500 + 1.250 EUR) x 50%]. Vermits
u nog 1.165 EUR (3.040 - 1.875 EUR)
ruimte hebt binnen uw korf 'enige, eigen
woning', gaat u een schuldsaldoverzekering binnen fiscaliteit aan met een enige
premie van 1.165 EUR en een bijkomende

In het tweede
geval dienen de

schuldsaldoverzekering met jaarpremies
buiten fiscaliteit voor het eventuele saldo.
U hebt een belastbaar inkomen van
45.000 EUR. Uw hoogste belastingschijf
bedraagt aldus 50%. De gemeentebelasting bedraagt in uw gemeente 7%.
Vermits u voor 3.040 EUR (1.875 EUR
kapitaalsaflossingen en interesten en
1.165 EUR verzekeringspremies) in aanmerking komende bestedingen hebt, kunt
u voor 2014 de maximale korf 'enige, eigen
woning' genieten. U kunt zo van fiscale
voordelen genieten voor een bedrag van
3.040 EUR (2.280 + 760 EUR) en realiseert
hiermee een belastingbesparing van
1.626,40 EUR (3.040 EUR x 50% x 107%).
Bemerk dat u via het regime 'enige, eigen
woning' meer belastingen bespaart dan
het bedrag aan interesten dat u moet
betalen.

Derde geval:
U wordt gezamenlijk belast met
uw partner en u bent, samen met
uw partner, mede-kredietnemer
van een hypothecair krediet
voor de eigen woning die voor
beiden de enige woning is.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden die gezamenlijk belast worden
en die allebei het regime 'enige, eigen
woning' voor een gezamenlijk hypothecair krediet kunnen genieten,
mogen de uitgaven verbonden aan
het krediet (kapitaalsaflossingen en
interesten), alsmede de premies voor
de levensverzekering vrij verdelen.

kapitaalsaflossingen
en de interesten van

Voorbeeld

het gezamenlijke
krediet verdeeld
te worden volgens
eigendomspercentage

U bent reeds meerdere jaren gehuwd
met scheiding van goederen en u wenst
in 2014 een nieuwe gezinswoning aan

te kopen, die voor beiden de enige
woning is. Uw eigendomsaandeel in de
nieuwe woning bedraagt 70%, terwijl
uw huwelijkspartner 30% eigendom verwerft. U hebt geen uitstaande kredieten
meer en gaat samen met uw huwelijkspartner, louter om fiscale redenen, een
hypothecair krediet aan.

Vierde geval:
U wordt gezamenlijk belast met uw
partner en u bent, samen met uw
partner, mede-kredietnemer van een
hypothecair krediet voor de eigen
woning die voor u de enige woning is.
Uw partner is evenwel reeds eigenaar
van een andere woning en voldoet niet
aan de voorwaarde 'enige' woning.

Het optimaal fiscaal kredietbedrag varieert
naargelang het maximumbedrag van de korf
en de kenmerken van het krediet zelf
Daarvoor betaalt u 4.200 EUR aan kapitaalsaflossingen en 2.100 EUR aan
interesten in 2014. Vermits u reeds een
aanzienlijk spaarkapitaal hebt, beslist
u om geen schuldsaldoverzekering aan
te gaan. Het belastbaar inkomen van
u en uw huwelijkspartner bedraagt
voor elk 45.000 EUR, zodat de hoogste
belastingschijf telkens 50% bedraagt.
De gemeentebelasting bedraagt in uw
gemeente 7%.
De uitgaven van het hypothecair
krediet (kapitaalsaflossingen en interesten) bedragen 6.300 EUR (4.200
+ 2.100 EUR) en kunnen vrij verdeeld
worden. Niettegenstaande de ongelijke
eigendomsverdeling, kan u de kapitaalaflossingen en interesten gelijkmatig
spreiden en op die manier beide korven
volledig opvullen. De belastingbesparing bedraagt aldus 3.252,80 EUR
(3.040 x 2 x 50% x 107%). Bemerk dat
u via het regime 'enige, eigen woning'
meer belastingen bespaart dan het
bedrag aan interesten dat u moet
betalen.

|| In het geval slechts één van beide
gezamenlijk belaste partners het
regime 'enige, eigen woning' kan
genieten, dienen de uitgaven voor
het hypothecair krediet in een eerste
stap verdeeld te worden volgens
eigendomsaandeel.
|| Bij elke partner wordt het eigen
fiscaal regime toegepast op de aldus
verdeelde kapitaalsaflossingen en
interesten, alsmede op de verzekeringspremies van elk.

Voorbeeld
U bent gehuwd met scheiding van goederen en koopt in 2014, samen met
uw partner een woning tegen een prijs
van 150.000 EUR. Uw eigendomsaandeel bedraagt 40%, terwijl uw partner
60% eigendom verwerft. Deze woning
zal dienst doen als gezinswoning. Uzelf
hebt geen andere woningen. Uw partner
daarentegen heeft reeds een andere
woning die hij/zij via schenking kreeg
van zijn/haar ouders. Hij/zij kan dus niet
genieten van het regime 'enige, eigen
woning'.

Voor de financiering van de aankoop
gaat u, samen met uw partner een hypothecair krediet aan van 75.000 EUR,
waarvoor u 2.500 EUR aan kapitaalsaflossingen en 1.250 EUR aan interesten
betaalt in 2014.
Er worden twee schuldsaldoverzekeringen aangegaan. Uzelf betaalt voor
uw levensverzekering een enige premie
van 1.000 EUR. U hebt een belastbaar
inkomen van 45.000 EUR. Uw hoogste
belastingschijf bedraagt zo 50%. De
gemeentebelasting bedraagt in uw
gemeente 7%.
|| Verdeling van de kapitaals
aflossingen en interesten volgens
eigendomsaandeel: uw aandeel in
de kapitaalaflossingen en interesten bedraagt 1.500 EUR ((2.500 +
1.250 EUR) x 40%).
|| Op het aandeel van uw partner,
alsmede op zijn of haar levensverzekeringspremies, is het fiscaal regime
voor de niet-enige woning van toepassing (zie volgend hoofdstuk).
|| Op uw aandeel, evenals op uw
levensverzekeringspremies, is het
regime 'enige, eigen woning' van
toepassing, dus op 2.500 EUR (1.500
+ 1.000 EUR).
|| Het fiscaal voordeel verbonden
aan het regime 'enige, eigen woning'
bedraagt 1.337,50 EUR (2.500 EUR x
50% x 107%).
Bemerk dat u via het regime 'enige, eigen
woning' meer belastingen bespaart dan
het bedrag aan interesten dat u moet
betalen.

Bovendien zal ook de partner nog
fiscale voordelen kunnen genieten
voor zijn/haar aandeel in het hypothecair krediet en voor zijn/haar
levensverzekeringspremies.
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Een speciaal geval: behoud van de
fiscale regeling zoals deze bestond
voor kredieten aangegaan vóór 2005.
Hoewel het hypothecair krediet
dat u afsluit in 2014 voor uw enige,
eigen woning in principe valt onder
het regime 'enige, eigen woning',
kan dit krediet in enkele specifieke
gevallen toch nog onder de oude
fiscale regeling vallen, zoals deze
van toepassing was voor kredieten
aangegaan vóór 2005.
Dit is met name het geval als u voor
uw 'enige, eigen woning' al een lopend
krediet hebt van vóór 2005 en u nu
voor dezelfde woning overweegt om:
|| dit krediet te herfinancieren;
|| een aanvullend hypothecair
krediet af te sluiten (bv. een
verbouwingskrediet).
Bij de herfinanciering van een
bestaand krediet
Indien u uw krediet van vóór 2005
herfinanciert, dan kan dit krediet
nooit in aanmerking komen voor het
regime 'enige, eigen woning' omdat
dit krediet het vorige krediet in feite
vervangt. Een herfinancieringskrediet
zet de fiscale voordelen verbonden aan het oorspronkelijke krediet
gewoon verder.
Voor een aanvullend krediet
Voor een aanvullend krediet zult u
een keuze moeten maken.
Stel: u hebt nog een bestaand hypothecair krediet dat u vóór 2005
aangegaan bent voor uw toenmalige
enige woning. De kapitaalaflossingen van het bestaand krediet komen
bijgevolg principiëel in aanmerking
voor het bouwsparen. In 2014 gaat
u een bijkomend hypothecair krediet
aan voor verbouwingen aan diezelfde
woning, die nog steeds uw enige en
eigen woning is. In principe vallen
beide kredieten onder de oude fiscale
regeling zoals deze van toepassing is
voor kredieten aangegaan vóór 2005.
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Indien u toch het regime 'enige, eigen
woning' voor het nieuwe hypothecair
krediet wenst te genieten, dan moet u
hiervoor kiezen in de aangifte in de personenbelasting over het inkomstenjaar
2014. Deze keuze is definitief en onherroepelijk en geldt voor de hele duurtijd
van het aanvullend krediet.
Er zijn bijgevolg twee mogelijkheden
voor een aanvullend krediet in 2014:
|| ofwel opteert u in de aangifte
in de personenbelasting over de
inkomsten 2014 voor toepassing
van het regime 'enige, eigen woning'
voor het aanvullend krediet. U mag

zoals deze van toepassing is voor
kredieten aangegaan vóór 2005.

Cumul van de fiscale regeling
'hypothecaire kredieten
aangegaan vóór 2005' én het
regime 'enige, eigen woning'
In het vorige punt hebben we onder
meer het fiscaal keuzeregime besproken dat van toepassing is voor
kredieten die in principe in aanmerking komen voor het regime 'enige,
eigen woning', maar die aangegaan
werden op een ogenblik dat er nog
een krediet van vóór 2005 liep betref-

Fiscale
voordelen

voor de niet-enige
en/of niet-eigen
woning

Voor een aanvullend krediet zult
u een keuze moeten maken
dan vanaf inkomstenjaar 2014 geen
enkel fiscaal voordeel meer vragen
voor uw bestaande kredieten, aangegaan vóór 2005 betreffende die
woning.
U mag evenmin nog fiscale voordelen vragen voor premies van
levensverzekeringen die uitsluitend dienden als waarborg voor
bestaande hypothecaire kredieten
die in aanmerking komen voor het
bouwsparen en/of de bijkomende
interestaftrek. Vraagt u toch nog
fiscale voordelen voor uw kredieten
van vóór 2005 of voor premies van
levensverzekeringen die uitsluitend dienden als waarborg van
een bestaand hypothecair krediet
dat in aanmerking komt voor het
bouwsparen of de bijkomende interestaftrek, dan opteert u voor het
behoud van de fiscale regeling zoals
deze van toepassing is voor kredieten van vóór 2005;
|| ofwel opteert u in de aangifte
voor de personenbelasting over de
inkomsten 2014 niet voor toepassing van het regime 'enige, eigen
woning'. In dit geval vallen zowel uw
bestaand krediet als het aanvullend
krediet onder de fiscale regeling

fende dezelfde woning. Er zijn evenwel
ook situaties waarbij u de fiscale voordelen verbonden aan een krediet van
vóór 2005 kan combineren met het
fiscaal regime 'enige, eigen woning'. Dit
kan onder meer het geval zijn in volgende vaak voorkomende situaties:
|| u hebt uw kredieten van vóór
2005 die aangegaan werden voor
dezelfde woning, volledig terugbetaald met eigen middelen en gaat
daarna een hypothecair verbouwingskrediet aan voor dezelfde
enige, eigen woning;
|| u gaat in 2014 een hypothecair
krediet aan voor de aankoop of
bouw van uw 'enige, eigen woning',
maar hebt nog een hypothecair
krediet voor uw vorige woning (die
u uiterlijk op 31 december 2014
verkoopt of te koop stelt).

Vermits de problematiek van de
samenloop van hypothecaire
kredieten zeer complex is,
verwijzen wij u graag naar uw
BNP Paribas Fortis-kantoor voor
meer toelichting betreffende uw
specifieke situatie.

Fiscaal voordeel
voor de niet-enige en/of niet-eigen woning

Krediet voor de verwerving, de bouw
of de verbouwing van uw woning die
niet voldoet aan de criteria 'enige
woning' en/of 'eigen woning'

Wanneer u een krediet aangaat
voor de verwerving, de bouw of
de verbouwing van uw woning die
niet voldoet aan de criteria 'enige
woning' en/of 'eigen woning', zoals
deze gelden voor het regime 'enige,
eigen woning', kan dit krediet
onder bepaalde voorwaarden in
aanmerking komen voor volgende
fiscale voordelen:
|| kapitaalsaflossingen kunnen de
belastingvermindering van het langetermijnsparen genieten;
|| premies van individuele levensverzekeringen die de terugbetaling van het
krediet waarborgen (zgn. 'gebonden'
levensverzekeringen) kunnen eveneens de belastingvermindering van het
langetermijnsparen genieten;

|| interesten kunnen de gewone
interestaftrek genieten.

Mits aan alle voorwaarden is voldaan,
kan dit het geval zijn indien:
|| u op 31 december van het jaar
waarin u het hypothecair krediet
aangaat, naast volle eigenaar
van de gefinancierde woning, ook
nog eigenaar, vruchtgebruiker,
opstalhouder, erfpachter, bezitter
of blote eigenaar bent van één of
meerdere andere woningen die u
niet geërfd hebt in mede-eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, en waarbij de andere
woning(en) op 31 december van
dat jaar ook niet aantoonbaar te
koop staat/staan;
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De eigendomsvoorwaarde dient per
kredietnemer beoordeeld te worden.

beschreven staan, zijn, tenzij anders
vermeld, eveneens van toepassing
voor vrije levensverzekeringen en voor
levensverzekeringen die gebonden zijn
aan een niet-hypothecair krediet.

Voorwaarden betreffende het
gefinancierde onroerend goed
Het krediet moet dienen ter
financiering van een woning.
Onder een 'woning' verstaat men
gewoonlijk een gebouw (in het bijzonder
een ééngezinswoning of appartement) of
een gedeelte van een gebouw dat gezien
zijn aard voor bewoning bestemd is of
als zodanig wordt gebruikt, ofwel door
een gezin, ofwel door een alleenstaande,
en waar verschillende gezinsactiviteiten
worden uitgeoefend.
De kapitaalsaflossingen van een hypothecair krediet dat uitsluitend dient om
een bouwgrond aan te kopen, kunnen
nooit enige belastingvermindering
genieten.
|| u in het hierboven geschetste geval
op 31 december van het jaar waarin u
het hypothecair krediet aangaat nog
één of meerdere andere woningen
hebt die op 31 december van dat jaar
te koop staan, maar die niet daadwerkelijk verkocht zijn op 31 december
van het volgende jaar. In dat geval zal
het hypothecair krediet gedurende het
eerste jaar desgevallend in aanmerking komen voor het regime 'enige,
eigen woning', om vanaf het volgende
jaar definitief terug te vallen naar het
regime 'langetermijnsparen';

zijn indien u uw woning verhuurt en
geen beroeps- of sociale redenen kunt
inroepen;
|| de gefinancierde woning op
31 december van het jaar waarin het
hypothecair krediet wordt aangegaan
weliswaar uw enige woning is, en
omwille van contractuele of wettelijke
belemmeringen of door de stand
van de werkzaamheden voor bouw
of verbouwing ook voldaan is aan
het criterium 'eigen woning', doch
waarbij u de gefinancierde woning
op 31 december van het tweede jaar

Onder de term 'krediet' verstaan we ieder
voorschot binnen een kredietopening
|| de

gefinancierde woning op
31 december van het jaar waarin het
hypothecair krediet wordt aangegaan weliswaar uw enige woning is,
maar niet aangemerkt kan worden
als 'eigen' woning. Dit zal het geval
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na het aangaan van het hypothecair
krediet niet betrekt. In dat geval zal
het hypothecair k
 rediet gedurende
de eerste twee jaren desgevallend in
aanmerking komen voor het regime
'enige, eigen woning', om vanaf

het derde jaar definitief of tijdelijk
terug te vallen naar het regime
'langetermijnsparen'.

De belastingvermindering van
het langetermijnsparen
Hier focussen we op de kapitaals
aflossingen van uw woonkrediet
en/of de premies die u betaalt voor
de individuele levensverzekering die
dit krediet dekt. Die kunnen onder
bepaalde voorwaarden, recht geven
op de belastingvermindering van het
langetermijnsparen.
Let wel: ook premies van vrije individuele
levensverzekeringen (levensverzekeringen niet gebonden aan een krediet) en
premies van levensverzekeringen die
gebonden zijn aan een niet-hypothecair
krediet komen in aanmerking voor de
belastingvermindering van het langetermijnsparen.
De voorwaarden betreffende de levensverzekering die verder in dit hoofdstuk

U moet de woning in volle eigendom
hebben.
Wanneer u blote eigenaar bent van
de gefinancierde woning, kunt u de
belastingvermindering van het langetermijnsparen niet genieten. Hetzelfde
geldt voor een vruchtgebruiker.
Een hypothecair krediet voor de aankoop
van de blote eigendom of voor de
aankoop van het vruchtgebruik komen
daarentegen wel in aanmerking voor de
belastingvermindering van het langetermijnsparen, indien deze aankoop tot doel
heeft om een volle eigendom tot stand
te brengen. Dit is dus het geval wanneer
de blote eigenaar het vruchtgebruik aankoopt, of wanneer de vruchtgebruiker de
blote eigendom aankoopt.
Een opstalhouder wordt op fiscaal vlak
aangemerkt als volle eigenaar van de
woning (het gebouw) en kan dus eveneens de belastingverminderingen
van het langetermijnsparen genieten.

Hetzelfde geldt voor een erfpachter die
een woning optrekt op de grond die hij
in erfpacht heeft.
De eigendomsvoorwaarde dient per
kredietnemer beoordeeld te worden.
Indien twee gehuwden aldus een
gezamenlijk hypothecair krediet
aangaan voor een woning waarvan
slechts één van de huwelijkspartners volle eigenaar is, zal enkel deze
huwelijkspartner desgevallend de
belastingvermindering van het langetermijnsparen kunnen genieten.
 e gefinancierde woning moet gelegen
D
zijn in de Europese Economische
Ruimte.
Tot de Europese Economische Ruimte
behoren de 28 lidstaten van de EU
(België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,
Zweden), aangevuld met Ijsland,
Liechtenstein en Noorwegen.

Voorwaarden betreffende het
krediet
Het moet een hypothecair krediet
betreffen.
Onder de term 'krediet' verstaan
wij ieder voorschot dat aangegaan
of heropgenomen wordt binnen een
kredietopening. De kredietopening is
het raamakkoord waarbinnen één of
meerdere voorschotten aangegaan
of heropgenomen kunnen worden.
Om in aanmerking te komen voor
de 'belastingvermindering van
het langetermijnsparen', dient het
krediet gewaarborgd te zijn door een
effectieve hypothecaire inschrijving.
Wanneer wij het hebben over een
'hypothecair krediet', bedoelen wij
dan ook een voorschot dat aangegaan
(of heropgenomen) wordt binnen
een kredietopening waarvoor een

daadwerkelijke hypothecaire inschrijving
genomen werd.
Niet-hypothecaire kredieten kunnen
daarentegen hoogstens in aanmerking
komen voor de gewone interestaftrek
en leveren een fiscaal voordeel op in de
mate dat zij aangewend kunnen worden
om belastbare onroerende inkomsten
weg te werken.
 et krediet moet een contractuele
H
looptijd hebben van minstens 10 jaar.
 et krediet moet afgesloten zijn bij
H
een financiële instelling met zetel in
de Europese Economische Ruimte.
Deze voorwaarde impliceert dat de
kapitaalsaflossingen van zogenaamde
'familiale' hypothecaire leningen niet
in aanmerking kunnen komen voor de
belastingvermindering.
Het krediet moet dienen voor de
verwerving, de bouw of de verbouwing
van een woning.
Dit is het geval als het krediet
tot doel heeft:
|| de aankoop van een woning,
met inbegrip van de registratie
rechten of de btw;
|| de bouw van een woning;
|| de verbouwing van een woning.
Voor de verbouwingswerken geldt
geen minimumbedrag. Ook hoeven de
werken niet uitgevoerd te worden door
een aannemer. Hierdoor komen ook
de m
 aterialen in aanmerking die u als
eventuele doe-het-zelver zult gebruiken
voor de verbouwingswerken.

Wanneer u blote
eigenaar bent van de
gefinancierde woning,
kunt u de belasting
vermindering van het
langetermijnsparen niet
genieten
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Fiscale voordelen

voor de niet-enige en/of niet-eigen woning

Gehuwden en wettelijk samenwonenden
die gezamenlijk belast worden mogen de
kapitaalsaflossingen meestal vrij verdelen

Uitgesloten zijn onder meer:
|| de honoraria van
binnenhuisarchitecten;
|| (notaris)kosten voor het aangaan
van het krediet;
|| de werken i.v.m. tuinaanleg
en -afsluitingen;
|| het aanleggen of herstellen van
zwembaden, sauna's, midgetgolf
banen en tennisterreinen;
|| de aankoop van een garage.

Voorwaarden betreffende de
levensverzekering

Indien u fiscale voordelen
vraagt voor de premies van een
individueel levensverzekerings
contract, dient u er wel rekening
mee te houden dat een eventuele uitkering van het verzekerd
kapitaal onderworpen zal zijn
aan belastingheffing.
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Ook inzake de levensverzekeringen
gelden een aantal voorwaarden:
|| de kredietnemer moet tegelijk de
verzekeringsnemer én de verzekerde
zijn;
|| het verzekeringscontract moet aangegaan zijn vóór de 65ste verjaardag;
|| wanneer het verzekeringscontract
voordelen bij leven voorziet, dient
het verzekeringscontract een
minimumduur van 10 jaar te hebben
én de begunstigde bij leven moet de
verzekeringsnemer zijn vanaf de leeftijd
van 65 jaar;
|| indien het verzekeringscontract
gebonden is aan een hypothecair
krediet, dient de begunstiging bij
overlijden opgesteld te zijn:
–– ten belope van het verzekerd kapitaal
dat zal dienen voor de wedersamenstelling van het kapitaal of ter dekking
van het krediet: ten voordele van de
personen die na het overlijden van de
verzekerde, het goed in volle
eigendom of als vruchtgebruiker zullen
verwerven;
–– ten belope van het verzekerd
kapitaal dat niet zal dienen voor de
wedersamenstelling van het kapitaal
of ter dekking van het krediet: ten
voordele van de echtgeno(o)t(e), de
wettelijk samenwonende partner of
de verwanten tot de tweede graad
van de verzekeringsnemer (ouders,
grootouders, kinderen, kleinkinderen,
broers en zussen);

|| het verzekeringscontract moet
aangegaan worden bij een instelling die in de Economische Ruimte is
gevestigd.

Welke bedragen komen fiscaal in
aanmerking?
Stap 1: Maximale kapitaalsaflossingen
De kapitaalsaflossingen komen verder
slechts fiscaal in aanmerking ten belope
van een maximaal kredietbedrag naargelang het jaar waarin dit krediet werd
aangegaan. Dit maximale kredietbedrag
geldt per woning, en is dus mede afhankelijk van het eigendomsaandeel van de
kredietnemer.
Voor hypothecaire kredieten die aangegaan worden in 2014 bedraagt het
fiscaal grensbedrag van het krediet
76.110 EUR per woning.
Bent u slechts volle eigenaar ten belope
van 50% van de woning, dan bedraagt
uw fiscaal grensbedrag voor het hypothecair krediet bijgevolg ook slechts
38.055 EUR (76.110 EUR x 50%).
Gehuwden en wettelijk samenwonenden mogen de in aanmerking komende
kapitaalsaflossingen vrij verdelen
tussen de partners op voorwaarde dat
zij een gezamenlijk hypothecair krediet
aangaan voor een woning waarvan zij
beiden een aandeel in volle eigendom
hebben en op voorwaarde dat zij beiden
de belastingvermindering van het langetermijnsparen genieten voor hun
kapitaalsaflossingen.
Alleenstaanden en feitelijk samenwonenden die een gezamenlijk hypothecair
krediet aangaan voor een gemeenschappelijke woning, evenals gehuwden en
wettelijk samenwonenden die een verschillend fiscaal regime genieten voor
hun hypothecair krediet, dienen daarentegen de kapitaalsaflossingen altijd
te verdelen volgens hun aandeel in de
eigendom, waarna elke kredietnemer
het eigen specifieke fiscaal regime dient
toe te passen op de aldus verdeelde
kapitaalsaflossingen.

U bent gehuwd en u hebt
2 kinderen. U koopt in 2014
gezamenlijk een tweede woning
aan die u zult verhuren.
U gaat hiervoor een g
 ezamenlijk
hypothecair krediet aan van
90.000 EUR op 15 jaar. De
kapitaalsaflossing in 2014
bedraagt 6.000 EUR. Het
krediet voldoet aan de gestelde
voorwaarden. De gebonden
schuldsaldoverzekeringen worden
aangegaan buiten fiscaliteit. De
nettobezoldigingen van u en uw
partner bedragen resp. 35.700 EUR
en 22.950 EUR. De gemeentebelasting bedraagt 7%. U hebt geen
andere hypothecaire kredieten of
levensverzekeringen.
Stap 1:
Bepaling van het maximumbedrag
waarop de belastingvermindering
wordt berekend
De kapitaalsaflossingen ten
bedrage van 6.000 EUR zullen
als volgt worden beperkt: 6.000 x
76.110/ 90.000 EUR = 5.073,99 EUR.
Stap 2:
Berekening van de maximale korf
Het maximumbedrag dat uzelf in
mindering kunt brengen:
(1.900 EUR x 15%) + [(35.700 1.900 EUR) x 6%] = 2.421 EUR,
evenwel beperkt tot 2.280 EUR
Het maximumbedrag dat uw
partner in mindering kan brengen:
(1.900 EUR x 15%) + [(22.950 1.900 EUR) x 6%] = 1.548 EUR
Stap 3:
Berekening van de belasting
besparing
In hoofde van uzelf: 2.280 EUR x
30% x 107%= 731,88 EUR
In hoofde van uw partner:
1.548 EUR x 30% x 107%=
496,91 EUR

Stap 2: Maximaal bedrag waarop de
belastingvermindering wordt toegepast
De vermindering van het langetermijn
sparen wordt toegepast op een korf die
bestaat uit de in aanmerking komende
kapitaalsaflossingen en de premies
van de in aanmerking komende vrije
en gebonden levensverzekeringen.
We spreken dan ook van een korf
langetermijnsparen. Deze korf lange
termijnsparen wordt beperkt in
functie van het nettoberoepsinkomen
(bezoldigingen, vervangingsinkomens,
pensioenen, bedrijfsleidersbezoldigingen,
winsten, baten).
Voor 2014 wordt de maximale korf
als volgt berekend: (1.900 EUR x 15%)
+ [(nettoberoepsinkomen – 1.900 EUR)
x 6%].
De korf langetermijnsparen wordt
bovendien begrensd tot een absoluut
maximum van 2.280 EUR voor het
inkomstenjaar 2014. De bedragen
worden jaarlijks geïndexeerd.
Dit maximum wordt bereikt bij een
nettoberoepsinkomen (na aftrek van
forfaitaire of werkelijke kosten) van
35.150 EUR.

2.280 EUR voor het inkomstenjaar
2014. Indien één van de gezamenlijk
belaste huwelijkspartners of wettelijk
samenwonenden geen of slechts weinig
beroepsinkomsten heeft, krijgt deze een
deel van de beroepsinkomsten van de
partner toegewezen door middel van het
huwelijksquotiënt of via het statuut van
medewerkende echtgeno(o)t(e).
Het huwelijksquotiënt of het statuut
van medewerkende echtgeno(o)t(e)
impliceert dus dat zelfs een huwelijkspartner of wettelijk samenwonende
partner zonder eigen beroepsinkomsten,
een weliswaar beperkte korf 'langetermijnsparen' heeft.

De voordelen
De belastingvermindering van het langetermijnsparen wordt berekend tegen
een vlak tarief van 30%. Bij een maximale korf langetermijnsparen bedraagt
de belastingvermindering in 2014 dus
684 EUR, te verhogen met de gemeentebelasting.

Hebt u ook nog kapitaalaflossingen,
interesten of premies van
levensverzekeringen die u inbrengt in
de korf 'enige, eigen woning', dan wordt
de korf langetermijnsparen bovendien
ook nog eens begrensd in functie van
de mate waarin de korf enige en eigen
woning reeds opgevuld is. Indien de
korf enige en eigen woning reeds
volledig opgevuld is, dan is er geen
beschikbare korf langetermijnsparen.
De berekening van de beschikbare korf
langetermijnsparen kan in bepaalde
gevallen vrij ingewikkeld zijn. We raden
u aan om hiervoor te rade te gaan bij uw
BNP Paribas Fortis-kantoor.
De korf

De berekening wordt voor elke belasting
plichtige afzonderlijk berekend. Ook
gehuwden en wettelijk samenwonenden
die gezamenlijk belast worden,
beschikken beiden over een eigen korf
langetermijnsparen van maximaal

langetermijnsparen
wordt voor elke
belastingplichtige
afzonderlijk berekend
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Belastbare
onroerende
inkomsten

De belastbare onroerende
inkomsten in de
personenbelasting
Wie is belastingplichtig?
Onroerende goederen zijn in de perso
nenbelasting belastbaar ten name
van de eigenaar, bezitter, erfpachter,
opstalhouder of vruchtgebruiker van
het onroerend goed. Behoort een
onroerend goed toe aan m
 eerdere
eigenaars, bezitters, erfpachters,
opstalhouders of vruchtgebruikers,
dan worden de belastbare inkomsten
aangegeven in verhouding tot ieder
zijn eigendomsaanspraken.

en het voordeel van
de interestaftrek

Dit heeft dan ook voor gevolg dat de
onroerende inkomsten in dat geval
steeds 50/50 verdeeld worden tussen de
echtgenoten, ongeacht wie eigenaar is
van het betreffende onroerend goed.
Voorbeeld
U bent gehuwd met scheiding van goederen. U bent zelf alleen eigenaar van
een woning die verhuurd wordt. Vermits
de inkomsten krachtens het huwelijksstelsel aan uzelf toekomen, zult u de
onroerende inkomsten van deze woning
dienen aan te geven. Zou u evenwel
gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel,

Behoort een onroerend goed toe aan
meerdere personen, dan worden de
inkomsten aangegeven in verhouding tot
ieder zijn eigendomsaanspraken.

Het kadastraal inkomen
Als u eigenaar wordt van een onroerend goed, al dan
niet bebouwd, gaat de fiscus ervan uit dat u onroerende
inkomsten geniet.
De fiscale administratie van het Kadaster
stelt dit inkomen vast door een schatting
van de jaarlijkse nettohuuropbrengst van
het goed in huurwaarden van 1975. Dit
kadastraal inkomen wordt u meegedeeld

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks
geïndexeerd en geldt in principe als
belastbare basis in de personenbelas
ting. Ook de onroerende voorheffing
wordt op deze basis berekend.

door het Kadaster zelf of door de notaris

Deze onroerende voorheffing maakt
het voorwerp uit van een afzonderlijk
aanslagbiljet.
Voorbeeld
Stel: het niet-geïndexeerd kadastraal
inkomen van een woning bedraagt
1.250 EUR.
Voor het inkomstenjaar 2014 bedraagt
het geïndexeerd kadastraal inkomen:
1.250 EUR x 1,70 = 2.125 EUR.
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De onroerende voorheffing is
een gewestelijke materie waar
op de verschillende gewesten
ook verminderingen toestaan.
In het licht van dit regionale
karakter van de onroerende
voorheffing kunnen er belangrijke verschillen zijn tussen het
Vlaamse Gewest, het Brusselse
Gewest en het Waalse Gewest.

Ook gehuwden en wettelijk samenwonenden moeten, ten gevolge van
de decumul, elk hun eigen onroerende
inkomsten aangeven.
Bij gehuwden die gezamenlijk belast
worden, worden de onroerende
inkomsten evenwel niet altijd aangegeven volgens eigendomsaandeel. In
bepaalde gevallen moeten g
 ehuwden
het onroerend inkomen aangeven
volgens het aandeel in het inkomen
dat elke huwelijkspartner heeft krachtens het huwelijksvermogensrecht.
|| Bij gehuwden met volledige
scheiding van goederen, komen
de onroerende inkomsten toe aan
diegene die eigenaar, bezitter,
erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is. De onroerende inkomsten
zijn in dat geval dan ook belastbaar
ten name van die huwelijkspartner
die de eigendomsrechten bezit.
|| Bij gehuwden met een gemeen
schapsstelsel, zoals het wettelijk
stelsel, komen de onroerende inkom
sten daarentegen meestal toe aan het
gemeenschappelijk huwelijksvermogen.

en u bent alleen eigenaar van de verhuurde woning (bijvoorbeeld omdat
u die reeds in eigendom had vóór het
huwelijk), dan zouden de onroerende
inkomsten in het gemeenschappelijk
vermogen vallen.
Uw huwelijkspartner en u zouden in
deze situatie dus elk de helft van de
belastbare onroerende inkomsten
dienen aan te geven.
Diverse aanwendingen van uw woning
De mate waarin de onroerende inkomsten van een woning belastbaar zijn, is
onder meer afhankelijk van het gebruik
dat u van uw woning maakt.
We behandelen de meest voorkomende
manieren waarop deze woning kan
worden gebruikt. Indien eenzelfde
woning verschillende aanwendingen
heeft, zullen de onroerende inkomsten
dienen opgesplitst te worden in functie
van de verschillende aanwendingen.
Uw woning kwalificeert als 'eigen'
woning.
Een woning kan op fiscaal vlak
beschouwd worden als de 'eigen'

woning, indien u deze woning zelf
(samen met uw gezin) betrekt. Dit kan
dus iedere woning zijn die ter beschikking staat van u (en uw gezin). Het is
niet noodzakelijk om er uw domicilie te
hebben.
Een buitenverblijf dat uitsluitend door u
en uw gezin betrokken wordt gedurende
de vakanties, kan dus ook in aanmerking
komen als 'eigen' woning. Een woning
die u omwille van beroeps- en/of sociale
redenen niet zelf kunt betrekken, kan
eveneens in aanmerking komen als de
'eigen' woning.
Indien u meerdere woningen hebt die in
aanmerking kunnen komen als 'eigen'
woning, dient u een keuze te maken.
U kunt immers op hetzelfde ogenblik slechts één 'eigen' woning hebben.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden
dienen dezelfde woning aan te merken
als 'eigen' woning.
Vanaf inkomstenjaar 2005 wordt het
onroerend inkomen van de eigen woning
vrijgesteld in de personenbelasting en
dient u het kadastraal inkomen niet
meer aan te geven, tenzij u nog fiscale
voordelen vraagt voor de interesten van
een krediet waarop het fiscaal regime
van toepassing is zoals dit geldig was
vóór 2005.
Dit kan met name het geval zijn voor
volgende kredieten:
|| een krediet, al dan niet hypothecair,
dat u vóór 2005 aangegaan hebt voor
uw eigen woning;
|| een herfinancieringskrediet, al
dan niet hypothecair, dat weliswaar
aangegaan werd vanaf 2005, doch dat
diende ter herfinanciering van een vóór
2005 aangegaan krediet betreffende uw
eigen woning;
|| een krediet, al dan niet hypothecair,
dat weliswaar aangegaan werd vanaf
2005, doch dat bij het aangaan ervan
samenliep met een ander krediet
van vóór 2005 én aangegaan werd
voor dezelfde woning. Belangrijk is
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Belastbare onroerende inkomsten

van woningbezit en het voordeel van de interestaftrek

of u in het jaar van aangaan van het
nieuwe krediet nog fiscale voordelen
vraagt voor dit 'oude krediet' en dan
met name voor de interesten, de
kapitaalsaflossingen of de premies
van gebonden levensverzekeringen.
Het eventuele in beginsel belastbare
onroerend inkomen is het geïndexeerd
kadastraal inkomen. Dit onroerend
inkomen zal evenwel in de meeste
gevallen weggewerkt worden door
de gewone interestaftrek of door de
woningaftrek.

woning aan te geven in de aangifte in de
personenbelasting.
Er is een uitzondering als de woning
toch als 'eigen' kan worden beschouwd
op basis van professionele en sociale
redenen die u verhinderen zelf de
woning te betrekken.
Het belastbaar onroerend inkomen is
gelijk aan het geïndexeerd kadastraal
inkomen, vermenigvuldigd met 1,40.
Het belastbaar onroerend inkomen kan
weggewerkt worden via de gewone
interestaftrek.

Het belastbaar onroerend inkomen is
gelijk aan het geïndexeerd kadastraal
inkomen, vermenigvuldigd met 1,40
Per saldo kan dus bijna steeds gesteld
worden dat de eigen woning de facto
geen belastbare inkomsten g
 enereert.
De onroerende voorheffing op het
geïndexeerd kadastraal inkomen is
daarentegen wel steeds verschuldigd.
U gebruikt uw woning geheel of ten dele
voor (eigen) beroepsdoeleinden.
Voor de woning (of een deel ervan) die
u als belastingplichtige gebruikt voor
beroepsdoeleinden, dient u het betreffend (niet-geïndexeerd) kadastraal
inkomen aan te geven in de aangifte in
de personenbelasting.
Dit kadastraal inkomen is evenwel
niet belastbaar in de personenbelasting. De onroerende voorheffing op uw
geïndexeerd kadastraal inkomen blijft
evenwel steeds verschuldigd. Het maakt
in deze geen verschil uit of de woning al
dan niet kwalificeert als eigen woning.
U verhuurt uw woning geheel of ten
dele aan een huurder die de woning
aanwendt voor privégebruik.
In de mate dat u de woning verhuurt aan een huurder die de woning
privé aanwendt, dient u nagenoeg
altijd het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen (van dit gedeelte) van de
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U gebruikt uw woning uitsluitend voor
eigen privédoeleinden, maar de woning
kwalificeert niet als de 'eigen' woning.
Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor
een buitenverblijf dat uitsluitend ter

beschikking van uzelf en uw gezin
staat terwijl u tegelijk nog een andere
woning hebt die u als een 'eigen' woning
beschouwt.
U dient in dat geval het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen van het
buitenverblijf aan te geven in de aangifte
in de personenbelasting.
U verhuurt uw woning geheel of ten
dele aan een huurder die de woning
aanwendt voor zijn beroepsactiviteit.
In de mate dat u de woning verhuurt
aan een huurder die de woning aanwendt voor zijn beroepsactiviteit, wordt
het belastbaar inkomen berekend op
basis van de werkelijke huurinkomsten.
De belastbare basis wordt berekend
door van de bruto-huurinkomsten een
kostenforfait van 40% in mindering te
brengen.
Dit kostenforfait mag evenwel
niet hoger zijn dan 2/3 van het
niet-geïndexeerd kadastraal

Wijziging van bestemming of eigendomswijziging van een woning.
Indien de woning een andere bestemming of aanwending krijgt, of indien de
woning van eigenaar wisselt, dan dient het belastbaar onroerend inkomen
opgesplitst te worden naargelang het tijdstip van de wijziging. De belastbare
onroerende inkomsten worden steeds in maanden opgesplitst.
|| Indien een nieuwbouwwoning voor de eerste maal in gebruik genomen
wordt, dan moet het belastbaar inkomen aangegeven worden vanaf de
maand die volgt op de eerste ingebruikname.
|| Indien een woning verandert van eigenaar, dient rekening gehouden te
worden met de situatie de 16de van de maand. Diegene die eigenaar is
op de 16de van de maand, dient dus de belastbare onroerende inkomsten van die maand aan te geven.
|| Indien een woning een andere bestemming of aanwending krijgt, dan
dient rekening gehouden te worden met de situatie op de 16de van de
maand.
|| Indien het kadastraal inkomen van een verbouwde woning verhoogd wordt, dient met het verhoogd kadastraal inkomen pas rekening
gehouden te worden vanaf de maand die volgt op de beëindiging van de
verbouwingswerken.

inkomen, vermenigvuldigd met een
revalorisatiecoëfficiënt (4,10 voor
het inkomstenjaar 2012, aanslagjaar
2013). Het resterende belastbaar
inkomen mag ook nooit lager zijn
dan het geïndexeerd kadastraal
inkomen x 1,40.
Eén uitzondering: een woning die
toch als 'eigen' beschouwd wordt op
basis van professionele en sociale
redenen die verhinderen dat u de
woning zelf kunt betrekken.
Verhuurt u daarentegen de woning
aan een vennootschap waarin
u een opdracht als bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar of een
gelijksoortige functie uitoefent,
dan dient u ook rekening te houden
met een herkwalificatie van de
belastbare onroerende inkomsten
in bedrijfsleidersbezoldiging voor
het gedeelte dat hoger is dan 5/3
van het niet-geïndexeerd kadastraal
inkomen, vermenigvuldigd met een

revalorisatiecoëfficiënt (4,19 voor
het inkomstenjaar 2013, aanslagjaar
2014).

De gewone interestaftrek
Principe
Interesten van kredieten die dienen
om onroerende goederen te verwerven of te behouden, kunnen in aftrek
gebracht worden van het belastbaar
onroerend inkomen. In de mate dat
het krediet betrekking heeft op (een
gedeelte van) een onroerend goed dat
door de kredietnemer-eigenaar voor
eigen beroepsdoeleinden gebruikt wordt,
komen de interesten evenwel in aanmerking als aftrekbare beroepskost.

van de woning, kunnen in aanmerking
komen voor de gewone interestaftrek.
Noteer evenwel dat interesten van
een krediet met betrekking tot de
enige, eigen woning wél volledig in
aanmerking komen voor de gewone
interestaftrek indien het krediet niet
aan de voorwaarden voldoet voor het
regime 'enige, eigen woning'.
Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor
een krediet waarvan de looptijd minder
dan 10 jaar bedraagt. De interesten

Interesten van kredieten

Indien het een hypothecair krediet
betreft dat in aanmerking komt voor
het regime 'enige, eigen woning', dienen
de interesten opgenomen te worden in
de korf 'enige, eigen woning'. Enkel het
gedeelte van de interesten dat betrekking heeft op een verhuurd gedeelte

die dienen om onroerende
goederen te verwerven of
te behouden, kunnen in af
trek gebracht worden van
het belastbaar onroerend
inkomen
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Belastbare onroerende inkomsten

van woningbezit en het voordeel van interestaftrek

Verdeling tussen de kredietnemers
Enkel de kredietnemer kan de interesten
van zijn/haar krediet in aftrek brengen in
de mate dat het krediet betrekking heeft
op een onroerend goed dat voor hem/
haar belastbare inkomsten oplevert.
In het geval een gezamenlijk krediet
aangegaan wordt voor een gemeenschappelijk onroerend goed, dienen
de interesten in de regel verdeeld te
worden volgens eigendomsaandeel.
Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden die gezamenlijk belast worden,
geldt een afwijkende regeling. In het
geval beide partners belastbaar zijn
op een gedeelte van het onroerend
inkomen, dan mogen de interesten van
een krediet van één van de partners of
van beide partners vrij verdeeld worden,
ongeacht wie eigenaar is. Bovendien
geldt er voor gehuwden en wettelijk
samenwonenden die gezamenlijk belast
worden een automatische overdracht
van een overschot aan gewone interestaftrek naar de andere partner.
van een krediet dat aangegaan werd
met betrekking tot één onroerend goed,
worden in aftrek gebracht van alle
onroerende inkomsten.
Het regime wordt dus niet beperkt tot de
belastbare onroerende inkomsten van
het gefinancierde onroerend goed.
Voorwaarden
Betreffende de kredietvorm
Alle kredietvormen kunnen in aanmerking komen voor de gewone

De interesten van een
krediet dat aangegaan
werd met betrekking
tot één onroerend
goed, worden in aftrek
gebracht van alle
onroerende inkomsten
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interestaftrek. Het heeft in deze dus
geen belang:
|| of het krediet al dan niet gewaarborgd is door een hypothecaire
inschrijving;
|| of het krediet al dan niet
aangegaan werd bij een financiële
instelling (ook familiale leningen
komen in aanmerking);
|| wat de looptijd van het krediet is.
Betreffende het doel van het krediet
Het krediet dient specifiek aangegaan te zijn voor het verwerven of
behouden van een onroerend goed dat
belastbare onroerende inkomsten in
de personenbelasting oplevert.
Zo aanvaardt de belastingadministratie
niet dat interesten in aftrek gebracht
worden van een krediet dat gediend
heeft om een blote eigendom te verwerven. Zij aanvaardt evenmin dat
interesten in aftrek gebracht worden
van een krediet voor de bouw van
een woning in geval de woning in het

betreffende jaar nog geen belastbare
inkomsten oplevert.
Noteer evenwel dat er pas een kadastraal inkomen - en dus een belastbaar
inkomen - toegekend wordt vanaf de
maand volgend op de ingebruikname
van de woning.
Indien u derhalve in 2014 interesten
van een bouwkrediet wilt inbrengen
onder de gewone interestaftrek, dient
u er voor te zorgen dat de woning vóór
december 2014 officieel in gebruik
genomen is.
Onder verwerven van een onroerend
goed begrijpt de administratie dat
het moet gaan over de aankoop of de
bouw van een onroerend goed. Ook een
krediet voor de financiering van successierechten met betrekking tot een
onroerend goed komt in aanmerking.
Onder behoud van een onroerend goed
begrijpt de administratie het verbouwen,
vernieuwen, herstellen... van een onroerend goed.

Wat is uw voordeel?
Uw belastbaar onroerend inkomen
wordt geheel of gedeeltelijk weggewerkt,
waardoor de gewone interestaftrek ten
belope van het weggewerkte belastbaar
onroerend inkomen een belastingvoordeel geeft tegen het marginaal tarief.
De gewone interestaftrek kan dus een
fiscaal voordeel geven tot 50%, te verhogen met gemeentebelasting.
Voorbeeld
U bent gehuwd onder het wettelijk
stelsel. Uw huwelijkspartner is eigenaar
van een handelspand met een jaarlijkse
brutohuur van 10.000 EUR en een nietgeïndexeerd kadastraal inkomen van
2.500 EUR. Daarnaast hebt u nog een
gezamenlijke gezinswoning. Voor deze
gezinswoning hebt u in 2007 een gezamenlijk hypothecair krediet aangegaan
op 20 jaar waarvoor 4.500 EUR aan
kapitaalsaflossingen en 2.250 EUR interesten betaald worden in 2014.

Nu wenst u nog bijkomende verbouwingen te doen aan de gezinswoning ten
belope van 30.000 EUR. Om de verbouwingen te financieren wordt een krediet
aangegaan met een looptijd van minder
dan 10 jaar. U leent 30.000 EUR, waarvoor u 1.000 EUR aan interesten betaalt
in 2014. U hebt een belastbaar nettoinkomen van 45.000 EUR (marginaal
tarief is 50%) terwijl uw huwelijks
partner een netto-inkomen heeft van
12.000 EUR (marginaal tarief is 30%). De
gemeentebelasting bedraagt 7%.
Voor de berekening van het belastbaar
onroerend inkomen wordt enkel rekening
gehouden met het beroepsmatig verhuurd handelspand (gezinswoning is de
'eigen' woning en dus vrijgesteld).

Vermits u allebei de onroerende inkomsten van het handelspand dient aan te
geven, mogen de interesten vrij verdeeld
worden. En vermits u in de hoogste marginale schijf belast wordt, worden de
interesten bij voorkeur volledig op uw
onroerend inkomen in aftrek gebracht.
Fiscaal voordeel voor de interesten:
535 EUR (1.000 EUR x 50% x 107%).
Daardoor bedraagt de reële interestlast van het krediet slechts 465 EUR in
plaats van 1.000 EUR. Zouden de verbouwingen gefinancierd worden met een
hypothecair krediet met een looptijd van
langer dan 10 jaar, dan zou er 535 EUR
meer aan belastingen betaald moeten
worden.
Immers, een hypothecair krediet met
een looptijd van langer dan 10 jaar, komt

Het krediet dient specifiek aangegaan te zijn
voor het verwerven of behouden van een
onroerend goed
Het belastbaar netto-onroerend inkomen
is gelijk aan 6.000 EUR (10.000 EUR x
60% - forfaitaire kost van 4.000 EUR is
kleiner dan 2.500 EUR x 2/3 x 4,19
voor het inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014).
Vermits u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, bent u beiden belastbaar op
een onroerend inkomen van 3.000 EUR.
De bestedingen verbonden aan het in
2007 aangegane hypothecair krediet
vullen de korf 'enige, eigen woning' volledig. De interesten van het in 2014
aangegane krediet voor de verbouwing
komen in aanmerking voor de gewone
interestaftrek.
Immers, een krediet met een looptijd van
minder dan 10 jaar komt nooit in aanmerking voor het regime 'enige, eigen
woning'.

enkel in aanmerking voor het regime
'enige, eigen woning'.
En vermits deze korf al helemaal ingevuld is met de uitgaven van het in 2007
aangegane krediet, levert een hypothecair krediet met een looptijd van langer
dan 10 jaar, aangegaan voor de verbouwingswerken, geen enkel bijkomend
fiscaal voordeel meer op.
Een krediet met een looptijd van minder
dan 10 jaar daarentegen doet in casu de
belastbare onroerende inkomsten wel
degelijk verminderen.
Indien u en uw partner niet gehuwd
maar feitelijk samenwonend zouden zijn,
zou het onroerend inkomen uitsluitend
bij uw partner belastbaar zijn, en zouden
de interesten volledig bij hem/haar in
aftrek dienen gebracht te worden.
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Speciale aandachtspunten

bij plannen, bouwen en renoveren

Speciale
aandachtspunten

bij het kopen,
bouwen of renoveren
van een woning

Nog geen onroerend goed

Uw Home Invest Plan vormt trouwens
ook al de aanzet tot uw fiscale strategie van straks. Als u na een aantal jaren
uw Woonkrediet aangaat, kunt u de
fiscale ruimte van dat moment, volledig
benutten voor uw kapitaalsaflossingen en eventueel ook voor de betaalde
interesten.

en toch al een fiscaal voordeel

Wie kan genieten van de
belastingvermindering?
Enkel natuurlijke personen die bij het
aangaan van de aannemingsovereenkomst één van volgende hoedanigheden
bezitten, komen in aanmerking voor
belastingvermindering:

Over de premies voor uw
Schuldsaldoverzekering hoeft u zich
geen zorgen te maken. Vraag beslist de
folder over het Home Invest Plan in uw
kantoor van BNP Paribas Fortis.

|| de

meerdere personen (ééngezinswoning,
appartement, studio ...).
Gebouwen die wegens hun aard geen
woning zijn, zoals bv. een handelspand,
komen niet aanmerking. Om te beoordelen of een woning minstens vijf jaar in
gebruik genomen is, wordt gerekend per
kalenderjaar. Een woning die in de loop
van 2009 in gebruik genomen is, wordt op
1 januari 2014 geacht vijf jaar oud te zijn.

Belastingvermindering voor
dakisolatie

Voorwaarden
Wat de woning betreft
Om in aanmerking te komen voor de
belastingvermindering, moeten de
werken worden uitgevoerd aan een
woning die minstens vijf jaar in gebruik
genomen is. Een woning is een gebouw
of een gedeelte van een gebouw dat,
wegens zijn aard, normaal bestemd
is om te worden bewoond door één of

Als de woning volledig of gedeeltelijk
voor het uitoefenen van beroepswerkzaamheden wordt gebruikt, kan de
belastingvermindering niet worden
toegekend voor de uitgaven die:
|| worden ingebracht als
beroepskosten;
|| recht geven op investeringsaftrek.
Uitgaven gedaan voor gemengde
investeringen kunnen genieten van
de belastingvermindering voor het
gedeelte dat niet wordt ingebracht
als beroepskosten en geen recht
geven op investeringsaftrek.

|| de

Met het Home Invest

Het eigen huis blijft een van de beste
beleggingen. Logisch dat iedereen
ervan droomt. Het hoeft evenwel niet
bij dromen te blijven. Want u kunt nu
al uw hypothecair krediet van straks
voorbereiden. Tegelijk kunt u al direct
van belastingvoordelen genieten. Het
geheim? Home Invest Plan. Home Invest
Plan is een verzekeringsproduct van AG
Insurance en wordt aangeboden door
BNP Paribas Fortis.

U kiest zelf welk bedrag u maandelijks of
jaarlijks wenst te investeren. Het kan al
vanaf 30 EUR per maand.

Zet alvast uw Schuldsaldoverzekering
in de steigers.
Met het Home Invest Plan bereidt
u nu al de financiering voor van uw
toekomstige Schuldsaldoverzekering.

In een gezin mogen zowel uw partner
als uzelf een Home Invest Plan afsluiten.
Zo geniet u allebei de belangrijke fiscale
voordelen.

U steekt al direct uw belastingvoordeel
op zak. U geniet immers in het kader van
het langetermijnsparen van een interessante belastingvermindering ten
belope van 30% op de jaarlijkse stortingen, te verhogen met de uitgespaarde
gemeentebelasting.

Plan bereidt u nu al
de financiering voor
van uw toekomstige
Schuldsaldoverzekering
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Indien u in 2014 betalingen uitvoert
voor het aanbrengen van dakisolatie
aan een woning die minstens vijf jaar in
gebruik is, kunt u aanspraak maken op
belastingvermindering.

volle of blote eigenaar;
bezitter;
|| de erfpachter;
|| de opstalhouder;
|| de vruchtgebruiker;
|| de huurder.
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Speciale aandachtspunten

bij aankoop, bouwen en renoveren

Wat de werken betreft.
De werken moeten uitgevoerd worden
door een aannemer. Materialen die u
zelf aankoopt komen niet in aanmerking
voor belastingvermindering.
De werken moeten voldoen aan de
door het Koninklijk Besluit opgelegde
voorwaarden.
Wat de factuur betreft.
De factuur (en eventuele bijlagen)
geldt als bewijs van de uitvoering van de werken en moet kunnen
worden voorgelegd aan de FOD
Financiën.

De belastingverminde
ring is niet van toepas
sing op uitgaven die
worden ingebracht als
werkelijke beroepskosten
of die recht geven op
investeringsaftrek
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De factuur van de aannemer of de
bijlage moet minstens de volgende
verplichte vermeldingen bevatten om recht te kunnen geven op de
belastingvermindering:
|| de ligging en ouderdom van de
woning waaraan de werken zijn
uitgevoerd;

|| desgevallend de opsplitsing van
de kosten van de werken naargelang hun aard;
|| de door de wet v
 oorgeschreven
conformiteitsclausule waarin
de aannemer bevestigt dat de
werken voldoen aan de technische
voorwaarden.

De datum van de factuur is niet belangrijk om het inkomstenjaar te bepalen
waarin de belastingvermindering kan
worden toegekend. Enkel de betalingsdatum is doorslaggevend.
Dat betekent dat een betaling uitgevoerd in 2014 aanleiding kan geven
tot een belastingvermindering voor
het inkomstenjaar 2014, zelfs als de
factuur werd opgesteld in 2013.
Een factuur opgesteld in 2014 geeft
daarentegen geen aanleiding tot een
belastingvermindering voor het inkomstenjaar 2014 als er geen betaling
werd uitgevoerd in 2014.

Belastingvermindering
Maximumbedrag
De belastingvermindering is gelijk aan
30% van de werkelijk betaalde uitgaven. Deze belastingvermindering wordt
beperkt tot een bedrag van 3.040 EUR
(inkomstenjaar 2014) per woning en per
belastbaar tijdperk. U bereikt dit bedrag
met uitgaven ten belope van 10.133 EUR.
Belastingvermindering voor brand- of
inbraakbeveiliging
De Federale Overheid kent eveneens een
belastingvermindering toe aan eigenaars,
vruchtgebruikers, opstalhouders, erfpachters, bezitters en huurders van woningen
voor uitgaven voor de beveiliging van
woningen tegen inbraak of brand.
Deze belastingvermindering bedraagt
30% van de uitgevoerde betaling met
een maximum van 760 EUR.

belastingvermindering voor het plaatsen
van dakisolatie.
Meer weten?
U wilt uw persoonlijke situatie meer in
detail analyseren?
|| surf

naar
www.bnpparibasfortis.be/wonen;

|| maak een afspraak met één van
onze adviseurs in onze kantoren;
|| bel ons op het nummer
02 762 60 00 (van maandag tot
vrijdag tussen 7 en 22 uur en op
zaterdag van 9 tot 17 uur).

De belastingverminde
ring voor dakisolatie
is gelijk aan 30% van
de werkelijk betaalde

De voorwaarden zijn grotendeels dezelfde als deze voor de

uitgaven
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Advies?
Informatie?
Verrichtingen?

|| chaudière

BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)

(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
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