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Vaak denken mensen die in vastgoed willen investeren
vrij traditioneel: we kopen een appartement aan de kust
of een buitenverblijf in Zuid-Frankrijk. Nochtans zijn er zo
veel meer mogelijkheden, die vaak goedkoper en fiscaal
interessanter zijn. Een voorbeeld daarvan is erfpacht, bij
veel mensen nog onbekend en onbemind. Wie vastgoed via
erfpacht koopt, komt goedkoper uit en krijgt er nog fiscale
voordelen bovenop. Erfpacht is bovendien niet nieuw, zelfs
de Grieken en de Romeinen maakten al gebruik van die
techniek. In dit dossier ontdekt u de voordelen en in welke
gevallen die opwegen tegen de nadelen.

Grondaandeel
Hebt u er al eens bij stilgestaan dat u als u
een appartement koopt, samen met de medeeigenaars ook moet betalen voor de grond waar
het gebouw op staat? Als u dat inziet, dan beseft u
meteen ook dat de investering in dat zogenoemde
grondaandeel geen rendement oplevert: het kost
u alleen maar geld. Weet u in een flatgebouw van
honderd eigenaars welk stukje grond precies van
u is? Of in een toren in New York met tienduizend
eigenaars? Het antwoord is: neen. En het
antwoord op de vraag: wat bent u met dat stukje
grond, is even duidelijk: niets.
Als u vastgoed aankoopt, gaat een (vrij) groot
deel van uw investering naar de grond waarop
het gebouw staat. In sommige steden, vooral aan
de kust, kan dat grondaandeel oplopen tot een
derde of meer van uw investering. Daardoor dikt
uw investering sterk aan, zonder dat u echter een
opbrengst van die grond hebt.

WAT IS ERFPACHT?
Een eenvoudige definitie helpt al te begrijpen
wat er precies met erfpacht wordt bedoeld.
Erfpacht is het recht om het volle genot te
hebben van een onroerend goed, in dit geval
de grond, dat eigendom is van iemand anders.
Een erfpachtovereenkomst loopt minimaal 27 en
maximaal 99 jaar. Erfpacht is een zakelijk recht,
wat betekent dat het gerelateerd is aan een
goed en niet aan een persoon. Het is met andere
woorden overdraagbaar en kan dus worden
vererfd: uw kinderen hebben dus evenveel
rechten als u het doorgeeft.

“Don’t wait to buy
real estate,
buy real estate
and wait”
T. HARV EKER
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90%
OF ALL MILLIONAIRES
BECOME SO THROUGH
OWNING REAL ESTATE

Waarom WEL kiezen voor erpacht?

ANDREW CARNEGIE

U kunt een appartement of ander vastgoed kopen voor
een lagere prijs.
De registratierechten bij aankoop liggen lager.
De jaarlijkse betaalde vergoeding is inbrengbaar in de
personenbelasting (code 1147/2147).
Het recht op erfpacht loopt maximaal 99 jaar, daarna
is het eenvoudig hernieuwbaar.
U kunt met een kleiner kapitaal toch de voordelen van
vastgoed verwerven.
Uw investering is kleiner, maar omdat u dezelfde
huurprijzen kunt vragen als bij vastgoed waar u wel de
volledige grondprijs betaalt , ligt uw rendement hoger.
Het maakt de huurder niet uit of het gebouw op
erfpacht is of niet, hij merkt hier toch niets van. Enkel
de huurprijs telt voor hem.

Waarom NIET kiezen voor erpacht?
U houdt er niet van geen definitieve eigenaar van de
grond te zijn.
Op lange termijn beleggen is voor u niet mogelijk.
Uw eigen woning
U wilt binnen de 5 jaar terug verkopen

Waarop moet u letten?
Welke belegging u ook doet, doe dat
nooit blindelings. Ga op zoek naar
een professionele vastgoedexpert,
die u met raad en daad kan bijstaan.

CHECKLIST VOORAF
Hoeveel bedraagt mijn budget?
Bestaat de kans dat ik snel
nood heb aan cash?
Ben ik bereid te beleggen op
lange termijn?

Erfpacht uitgelegd
aan de hand van een voorbeeld
De waarde van het grondaandeel hangt af van de ligging. Grond in
Knokke is even veel waard als grond in Gent, maar u betaalt wel de
locatie, waardoor het grondaandeel aan de kust hoger oploopt dan
elders in het land. Dankzij erfpacht ligt de investering 70.000 euro lager.

Zonder erfpacht
Aankoop appartement

Met erfpacht
Aankoop appartement

Gebouw: 150.000 euro
Grondwaarde: 70.000 euro

Gebouw: 150.000 euro
Grondwaarde: 0 euro

WELKE VASTGOED KOMT IN
AANMERKING VOOR ERFPACHT?
Misschien vraagt u zich af welke soorten vastgoed in aanmerking komen
voor erfpacht. Waarschijnlijk meer dan u denkt. Het kan een appartement aan de kust zijn, maar net zo goed een chalet in een vakantiepark
of een hotelkamer, de mogelijkheden zijn groot. Erfpacht komt vaker voor
bij grotere projecten op topliggingen en bij projecten met een uitbating.
Enerzijds is dit zo omdat het voordeel voor de investeerder het grootst is
op dure topliggingen, anderzijds is het een manier om eenheid van exploitatie te behouden bij beleggingsvastgoed.
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“Now, one thing i tell
everyone is learn about
real estate.
Repeat after me:
real estate provides the
highest returns, the
greatest values and the
least risk.”

6 De jaarlijkse canon is inbrengbaar in de
personenbelasting.
U betaalt voor de erfpacht een jaarlijkse canon
aan de grondeigenaar, maar die kunt u inbrengen
in uw personenbelasting. Dat levert u inderdaad
een belastingbesparing op. U moet de betaalde
erfpachtvergoeding inbrengen op uw belastingformulier onder de codes 1147 en 2147.

Armstrong williams
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Ook wie via een vennootschap investeert in vast-
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10 U houdt middelen vrij om andere dromen te
realiseren.
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De aankoop van vastgoed via erfpacht valt minder
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Uw rechten en plichten
als erfpachter
Het is altijd belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn als u een
contract afsluit. Hier vindt u alles op een rijtje.

Rechten

Plichten

Als erfpachter:

Als erfpachter:

heeft u het volle genot op de grond dat het
voorwerp is van de erfpacht

moet u de canon betalen aan de
erfverpachter

mag en kunt u het onroerend goed verhuren

mag u niets ondernemen waardoor de
waarde zou worden verminderd

kunt u gebouwen oprichten of beplantingen
aanbrengen

moet u alle belastingen betalen

wordt de erfpacht na uw overlijden
doorgegeven aan uw erfgenamen

moet u de rechten van de grondeigenaar in
stand houden

kunt u een lening op nemen, kan het vrij
verkopen, kan het opfrissen/renoveren...

moet u het onroerend goed onderhouden en
de gewone herstellingen uitvoeren

“REAL ESTATE CANNOT BE LOST OR STOLEN,
NOR CAN IT BE CARRIED AWAY.
PURCHASED WITH COMMON SENSE, PAID FOR IN FULL,
AND MANAGED WITH REASONABLE CARE...
IT’S ABOUT THE SAFEST INVESTMENT IN THE WORLD.”
Franklin D. RoosevelT

Cijfervoorbeeld
Een vergelijking tussen een aankoop van klassiek vastgoed en een aankoop op erfpacht, maakt het
plaatje nog wat duidelijker.
Dirk en Sofie zijn veertigers, met twee kinderen en een eigen huis, dat bijna is afbetaald. Ze hebben een
bedrag van 75.000 euro kunnen sparen en maken plannen om dat te beleggen. In hun zoektocht komen
ze uit bij een appartement dat ze op erfpacht kunnen kopen. Waar ze normaal gezien het grondaandeel
zouden moeten betalen, zonder er voordeel van te hebben, kunnen ze dat bedrag nu uitsparen. Daardoor
ligt het bedrag dat ze moeten lenen ook lager. Voor klassiek vastgoed zouden ze 804,04 euro per maand
afbetalen voor hun lening, voor erfpacht 415,89 euro. De huuropbrengst blijft in beide gevallen gelijk
(750 euro), want voor de huurder maakt het niet uit of de verhuurder al dan niet eigenaar is van de grond.
Voor de huurder is alleen de toestand en de ligging van het gebouw van belang. De eindbalans valt in dit
geval positiever uit voor erfpacht.

Klassiek vastgoed in volle eigendom

Erfpacht

Constructie
inclusief kosten

150.000 euro

Constructie
inclusief kosten

150.000 euro

Grondprijs

70.000 euro

Grondprijs

0 euro

Totale kostprijs

220.000 euro

Totale kostprijs

150.000 euro

Eigen inbreng

75.000 euro

Eigen inbreng

75.000 euro

Te lenen bedrag

145.000 euro

Te lenen bedrag

75.000 euro

Klassiek vastgoed in volle eigendom

Erfpacht

Huuropbrengst

+750 euro

Huuropbrengst

+750 euro

Aflossing lening

-804,04 euro*

Aflossing lening

-415,89 euro*

Canon

/

Canon

-85 euro**

Totale opbrenst
per maand

-54,04 euro (verlies)

Totale opbrengst
per maand

+249,11 euro

* Indicatief tarief gebaseerd op marktvoorwaarden van begin 2016.
** 1.020 erfpacht (canon) per jaar.

Zoals bij elke belegging in vastgoed moet u natuurlijk ook de kosten er nog bijtellen. Aan de
andere kant is er natuurlijk ook de meerwaarde die u kunt realiseren en die in het geval van
erfpacht zeker niet minder is vergeleken met klassiek vastgoed. Andere beleggers beseffen
immers ook meer en meer dat het grondaandeel bijna letterlijk weggesmeten geld is.

Vijf tips voor wie in vastgoed
wil investeren via erfpacht.

“I still think buying
a home is
the best
investment
any individual
can make.”
JOHN PAULSON

1 Informeer u bij een professionele expert in
vastgoed. Die zal u uitgebreid briefen over alle
stappen die u moet doen om precies die keuze te
maken die bij u en uw situatie past.
2 Bepaal vooraf het budget dat u wilt besteden,
zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.
Erfpacht mag op vele vlakken voordelen hebben
en goedkoper uitvallen dan klassiek.
Vastgoed, het betekent niet dat u geen rekening
moet houden met uw vooraf vastgelegde budget.
3 Besef dat u geen eigenaar wordt van de grond.
Sommige mensen vinden dat een vreemde
gedachte, maar het is net omdat de grond in
verhouding zo veel duurder is, dat erfpacht een
interessante oplossing is.

STREAMERS

4 Vergeet niet om de canon te betalen, want die

Kopen via erfpacht betekent geen geld uitgeven

is wettelijk verplicht. Hoeveel die bedraagt, wordt

aan een grondaandeel waar u toch geen

vastgelegd in een akte bij de notaris. De totale

opbrengst van hebt.

canon die u betaalt, zal lager zijn dan de prijs die
u zou moeten betalen voor het grondaandeel.

Dankzij erfpacht heeft u het volle genot van
een pand, zonder het grondaandeel te moeten

5 Hebt u beslist om op erfpacht te kopen, dan

betalen.

mag u niet vergeten de jaarlijkse canon op te
nemen in uw belastingaangifte. Het levert u een

Erfpacht is een goede formule voor beleggers,

aanzienlijke belastingverlaging op.

omdat het startkapitaal lager is dan bij klassiek
vastgoed.

Wilt u meer weten over
deze investeringsmogelijkheid?
Neem contact op met uw persoonlijke
adviseur voor een gesprek.
We lichten alles graag verder toe.
Of surf naar www.creadomus.be

