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WAAROM ELKE BELG 

KAN BELEGGEN IN 

VASTGOED

Bent ook u een van die Belgen die denken dat beleggen in vastgoed niets voor hen is? 

Nochtans heeft iedereen die een eigen woning in bezit heeft, al een vastgoedbelegging 

gedaan. Dat klinkt misschien vreemd in de oren, maar een eigen huis of een 

appartement is inderdaad een belegging. De waarde van vastgoed gaat immers op lange 

termijn in stijgende lijn. U kunt dus een mooie meerwaarde boeken op uw eigen huis 

of appartement. Toch schrikt beleggen in meer vastgoed dan alleen het eigen stekje 

mensen af. Waarom u niet bang moet zijn van vastgoed, leest u in dit dossier.
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Magere opbrengsten 
op andere beleggingen
Wie een spaarcentje heeft opzijgezet en vandaag zweert 

bij het klassieke spaarboekje, is terecht teleurgesteld. Ook 

andere beleggingsvormen waar de rente een belangrijke 

rol speelt, brengen maar een fractie meer op van wat een 

goede belegger verwacht van zijn spaarcentjes. De beurs 

dan maar? Niet zo simpel als u er weinig van kent en  

bovendien staan de beurssterren niet zo gunstig de laatste 

tijd. En vastgoed? Daar kent u waarschijnlijk meer van dan 

u denkt.

WAAROM  WEL  BELEGGEN IN VASTGOED?

Beleggen in vastgoed brengt op termijn meer op dan een spaarboekje.

Vastgoed is goed voor uw pensioen.

Vastgoed kan deel uitmaken van een goede successie- en pensioenplanning.

Het is een vrij passieve vorm van beleggen en daardoor zorgelozer dan een beurs-
belegging of zelfs dan een spaarboekje.

U geniet van fiscale voordelen.

Vastgoed is een belegging op lange termijn.

WAAROM  NIET  BELEGGEN IN VASTGOED?

Twijfel is nooit een goede raadgever, zeker niet als het over geld gaat. In de volgende gevallen laat u vastgoed 

beter links liggen:

U houdt ervan om snel winsten te realiseren.

U kunt alleen maar kleine bedragen beleggen.

U heeft geen spaargeld op overschot.

U bent ongeduldig.

Mogelijke problemen met huurders schrikken u af *.

* Voor die laatste opmerking bestaat er een oplossing zoals exploitatievastgoed.
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WAARMEE 
MOET U 
REKENING 
HOUDEN?
Elke vastgoedbelegger moet één ding 

in gedachten houden: beleggen in 

vastgoed doet u op middellange tot 

lange termijn. Snelle winsten horen er 

niet bij. Bekijk ook of de kans bestaat 

dat u verplicht zou worden het vastgoed 

te snel te verkopen, omdat u nood 

heeft aan cash. Als u beseft dat snelle 

winsten en vastgoedbeleggingen niet 

samengaan, hebt u al een eerste stap 

Ben ik bereid op (middel)lange termijn te 
investeren?

Bestaat de kans dat ik snel nood heb aan 
cash?

CHECKLIST 
VOORAF

gedaan om een goede vastgoedbelegger 

te worden. Rustig blijven bij mogelijke 

dalingen op de vastgoedmarkt en altijd 

het langetermijnperspectief voor ogen 

houden, zijn alvast twee gouden tips.

Voor elke belegging, en een vastgoed-

belegging is daarop geen uitzondering, 

geldt dat u vooraf uw budget moet 

bepalen. Dat maakt de zoektocht naar 

het juiste vastgoed alvast een stuk 

eenvoudiger. Dat betekent niet dat u al 

dat geld moet hebben. De rentevoeten 

op leningen zijn op dit moment zo laag, 

dat lenen voor de aankoop van vastgoed 

ook interessant is. Natuurlijk moet u ook 

dan vooraf uw budget bepalen.

WAT IS MIJN MAXIMUM BUDGET?

WELK VASTGOED PAST HET BEST BIJ MIJ?
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HOE INVESTEERT 
U IN VASTGOED?
Als u investeert in vastgoed, is het de bedoeling een opbrengst 

te halen uit de verhuur ervan. U kunt ervoor kiezen om een huis 

of appartement in eigen land te kopen of uit te wijken naar het 

buitenland. Kiest u voor een woning die als vaste verblijfplaats kan 

dienen, dan kan u die verhuren zonder er zelf in te wonen. Voor een 

vakantiewoning geldt dan weer dat u er zelf uw vakanties in kunt 

doorbrengen, wat een besparing betekent voor uw eigen vakantie-

uitgaven. Voor de andere periodes, kunt u uw tweede verblijf verhuren 

aan andere vakantiegangers.

Wie investeert in vastgoed, moet niet alleen rekening houden met 

de eigen voorkeuren, die van doorslaggevend belang zijn bij de 

aankoop van uw eigen huis, maar moet ook kunnen aanvoelen wat 

de markt vraagt en in welke soort van vastgoed er interesse is.

Vaak huren mensen liever niet te groot. Dat heeft niet alleen te maken 

met de prijs, maar ook met de ruimte die wordt aangeboden. Een 

beginnend koppeltje zal geen nood hebben aan vijf slaapkamers en 

een gigantisch grote tuin, die de prijs de hoogte kunnen injagen. 

Probeer u te verplaatsen in het hoofd van potentiële huurders 

vooraleer u vastgoed aankoopt.
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Als u het vastgoed wil verhuren, moet de 

ligging interessant zijn. Dat is zelfs de 

belangrijkste factor als u in vastgoed om 

te verhuren, wil investeren. Goed gelegen 

vastgoed zal duurder zijn in aankoop, 

maar u zult het gemakkelijker kunnen 

verhuren. Ook voor de latere meerwaarde 

die u kunt realiseren bij verkoop op lange 

termijn, is die ligging van goudwaarde. 

Verdiep u in de vastgoedmarkt en laat u 

hiervoor bijstaan door een professionele 

adviseur in vastgoed.

Het is de kunst om te investeren in  

buurten waar de prijzen nog stijgen 

en nog niet stagneren. Voor vakantie-

verblijven blijft de kust, met vooral 

enkele onbekende gemeentes die naast 

duurdere steden liggen, zoals Zeebrugge 

bij Knokke een topper, om de Ardennen 

niet te vergeten. In eigen land komt ook 

de provincie Limburg als groene long 

in Vlaanderen op bij vakantiegangers 

die van natuur en rust houden. Ook een 

investering in een tweede verblijf in het 

buitenland kan een optie zijn, maar daar 

is het wat moeilijker om zelf de controle 

te houden. Dan kan het interessanter zijn 

om in zee te gaan met een bedrijf dat ook 

de exploitatie doet. Die mogelijkheid heeft 

u trouwens ook in eigen land. Als een

specialist het beheer voor u doet, bent

u van een aantal mogelijke kopzorgen

verlost.

Denk ook aan de bereikbaarheid als u 

vastgoed bezoekt met het oog om het 

te verhuren. De nabijheid van openbaar 

vervoer, kan voor sommige mensen een 

doorslaggevend argument zijn om uw 

pand te huren. Dat is vooral van belang 

als u het huis wil verhuren als vaste 

verblijfplaats. Mikt u op jonge gezinnen? 

Check dan of er een school in de buurt is.

Misschien raakt u vertederd door een 

oud huisje, waar u een droom mee wil 

realiseren. Dromen is goed, maar het 

OM DE JUISTE KEUZES TE MAKEN
ZIJN VOLGENDE 3 ELEMENTEN BELANGRIJK

1 / De Ligging 
van het gebouw

2 / De staat van
het gebouw
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OM DE JUISTE KEUZES TE MAKEN
ZIJN VOLGENDE 3 ELEMENTEN BELANGRIJK

is nog beter de ogen open te houden en 

te kijken naar de kostprijs van mogelijke 

renovatiewerken. Hou er rekening mee dat 

het gebouw met alle technische, wettelijke 

en bouwkundige voorschriften in orde 

moet zijn. De kosten voor onderhoud zult 

u als vastgoedbezitter zelf moeten dragen.

Uw nettorendement is het verschil tussen 

de bruto-(huur)opbrengsten en alle 

kosten en lasten. Wees daar realistisch in. 

Voor nieuwbouw kiezen, kan misschien 

duurder lijken in aankoop, maar u heeft 

de eerste tien jaar geen kosten voor de 

renovatie. 
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Huurders, of ze nu permanent verblijven 

of een korte vakantie doorbrengen, zijn 

bereid te betalen voor kwaliteit. Hoe hoger 

de huurprijs, hoe hoger de verwachtingen 

van de huurders. Gebruikte materialen 

spelen daar een rol in, maar ook 

subjectieve elementen, zoals de sfeer, 

de charme of de uitstraling bepalen 

mee de look and feel van een gebouw. 

Probeer eens te kijken door de ogen van 

potentiële huurders om aan te voelen 

hoe andere kijken naar dat vastgoed.

2 / De staat van
het gebouw

3 / De standing 
van het gebouw
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WAAR VINDT U EEN GOEDE

DEAL?
Een vastgoedinvestering zal altijd een grote investering zijn. 

Daarom moet u er goed voorbereid aan beginnen. Rekening 

houden met de ligging, de staat en de standing van het gebouw 

is één ding, maar de vraag is waar u een goede deal kan vinden. 

Het belangrijkste advies daarbij is: ga niet over één nacht 

ijs. Vastgoed koopt u niet in een opwelling, maar bewust. Dat 

betekent dat u de markt moet kennen en daarvoor kunt u het best 

terecht bij een professionele expert, die u zal helpen de juiste 

keuzes te maken, die helemaal zijn afgestemd op uw behoeften, 

uw budget, uw wensen, uw beleggingstermijn, uw leeftijd, uw 

interesses. Vandaag zijn de mogelijkheden om te beleggen in 

vastgoed legio. Het kan gaan van een huis dat u op lange termijn 

wil verhuren, een appartement aan de kust of vastgoed kopen 

op papier via vastgoedfondsen of nieuwere concepten binnen 

exploitatievastgoed zoals hotelvastgoed.
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1 Beleggen in vastgoed brengt op termijn meer op dan een spaarboekje

Wie zijn geld alleen op een spaarboekje laat staan, en niet op zoek gaat naar een hoger rendement, verliest geld in plaats 

van er te winnen. Een minimaal bedrag op een spaarboekje laten staan, is interessant om geld achter de hand te houden 

dat snel beschikbaar is, maar als u geld heeft dat u voor een langere periode kan missen, is vastgoed zeker een juiste 

keuze. Vastgoed is geen alternatief voor een spaarboekje, omdat het geld niet meteen beschikbaar is, maar het is op lange 

termijn rendabeler.

2 Vastgoed is goed voor uw pensioen

De vergrijzing van de bevolking, het blijft een actueel thema. De facturen voor de pensioenen lopen steeds hoger op en 

de vraag is of het allemaal betaalbaar blijft en op weke pensioenuitkeringen gepensioneerden nog recht zullen hebben. In 

elk geval, een eigen huis of appartement hebben, dat u zelf bewoont, is een eerste prima verzekering tegen de oude dag. 

Wie echter voor de pensionering al geld heeft belegd in vastgoed, kan zijn pensioen aangevuld zien met een maandelijkse 

huuropbrengst, die de angst om een mogelijk lager pensioen doet wegsmelten.

3 Het is een vrij passieve vorm van beleggen

Naar een spaarboekje moet u niet omkijken, maar het is elk jaar weer schrikken als u ziet welke povere opbrengst ermee 

gemoeid is. Uitwijken naar de beurs is een optie, maar daar kiest u best alleen maar voor als u tijd kan steken in de ana-

lyse van de beurzen, de koersen en de beursgenoteerde bedrijven. Blind op de beurs gaan ‘spelen’, houdt grote risico’s in. 

Beleggen in vastgoed is een veel zorgelozere belegging dan een beursbelegging. Het vraagt wat tijd om de juiste keuzes 

te maken, op basis van uw persoonlijke voorkeuren, maar nadien breekt een tijd aan waarin u niet elke dag moet checken 

hoe het met uw belegging is gesteld. Natuurlijk kan vastgoed wat praktische zorgen inhouden: problemen met huurders of 

wanbetalingen, maar zorgen over de lage opbrengsten zijn er dan weer niet meer. Bovendien heeft iedereen ervaring met 

vastgoed: als eigenaar of als huurder.

4 Vastgoed is goed voor uw pensioeN

Investeren in vastgoed levert u fiscale voordelen op. Dat is niet alleen het geval bij de aankoop van een eerste  

woning, maar ook nadien nog. Ook bij een tweede verblijf mag u rekenen op een belastingvermindering voor het 

langetermijnsparen. Bovendien zijn ook de kapitaalaflossingen fiscaal aftrekbaar. Ga dus een lening aan voor 

(een deel van) uw belegging in vastgoed. Niet alleen staat de rente op hypothecaire leningen historisch laag, u  

geniet van een belangrijk fiscaal voordeel. Als u het goed niet verkoopt binnen de vijf jaar betaalt u als privépersoon boven-

dien geen belasting op de meerwaarde.

5 Vastgoed is een belegging op lange termijN

Vandaag beleggen houdt ook in dat u denkt aan wat er met uw belegging gebeurt, als u er niet meer zal zijn. Dat is 

voor niemand een aangename gedachte, maar het is beter er vooraf even over na te denken, in plaats van onverwacht 

voor voldongen feiten komen te staan. Als u vastgoed in portefeuille heeft, kunt u dat schenken aan uw erfgenamen. 

Dat kan zelfs in schijven, maar dan moet er wel minimaal drie jaar tussen elke schenking zijn. Het is natuurlijk ook 

mogelijk het vastgoed te verkopen, zodra het een aanzienlijke meerwaarde heeft opgeleverd. Dan kunt u de opbrengst 

aan uw erfgenamen schenken, wat lagere schenkingsrechten impliceert. Zoals bij alle schenkingen, geldt hier ook dat de 

schenking niet mag gebeurd zijn in de drie jaar voor het overlijden om te kunnen genieten van de lagere schenkingsrechten. 

Het is op lange termijn een slimme manier om minder erfbelasting of successie belasting te betalen. Je kan het vastgoed 

kopen op naam van je kinderen.

5 Voordelen Op een rijtje



10 / INVESTEREN IN VASTGOED VOOR BEGINNERS

WEES REDELIJK IN 

UW

VERWACHTINGEN 

Beleggen in vastgoed is een belegging op lange termijn. Het is dus belangrijk 

kalm te blijven en de opbrengsten over die middellange tot lange termijn te 

bekijken. Budgetbepaling is daarbij cruciaal. Maak een realistische schatting van 

de huurinkomsten. Dat zijn bruto-inkomsten, daar gaat de onroerende voorheffing 

af, de verzekeringen die u moet afsluiten, eventuele herstellingswerken of andere 

investeringen die u moet doen om het pand bewoonbaar en verhuurbaar te houden. 

Verwacht niet dat u vanaf dag één een gigantische opbrengst zult hebben, maar bekijk 

uw investering op de lange termijn.
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Zoals met alle beleggingen, weet u pas aan het einde van de rit hoeveel het u precies 

heeft opgebracht. Opbrengsten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst, 

maar op lange termijn heeft vastgoed zeker al zijn waarde bewezen. Met de grote krediet-

crisis die er geweest is in 2008, volgde ook een vastgoedcrisis in de Verenigde Staten en in 

sommige Europese landen. België ontsprong grotendeels de dans. Er mag dan een klei-

ne daling van de vastgoedprijzen geweest zijn, nauwelijks twee jaar later was daar niets 

meer van te merken. Een goede vastgoedbelegger beseft dat hij de opbrengst op lange 

termijn voor ogen moet houden. De voorbije vijftien jaar was de gemiddelde opbrengst 

van een vastgoedbelegging 8,88 procent (zie hierboven).

Bij het rendement van vastgoed, kunt u op twee manieren goede zaken doen. Er zijn 

in de eerste plaats de huuropbrengsten die u elke maand kan innen en daarnaast de  

meerwaarde die u kunt realiseren als u het pand verkoopt.

    1 / HUURPRIJS

Als u een pand kunt verhuren als woning, bent u gedurende de looptijd van het contract 

zeker van de maandelijkse huurprijs. De huurprijs kunt u bovendien een keer per jaar 

aanpassen aan de stijgende index. Kiest u voor een verblijf dat als vakantiewoning wordt 

verhuurd, kunnen er periode van leegstand zijn, al is de huurprijs, die veelal per week 

wordt berekend, wel hoger dan de maandelijkse huurprijs uit het eerste geval.

    2 / MEERWAARDE

De meerwaarde van het pand hangt af van de evolutie van de markt. De voorbije  

dertig jaar bedroeg de gemiddelde jaarlijkse meerwaarde ongeveer vijf procent.  

Natuurlijk kan niemand met zekerheid zeggen hoe de vastgoedmarkt zal evolueren de  

komende dertig jaar, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat de vastgoed- 

prijzen zullen kelderen. Of u een meerwaarde kunt realiseren, heeft u voor een deeltje 

ook zelf in de hand. Niet alleen door een goede keuze te maken op het moment van aankoop, 

zoals eerder al vermeld, maar ook door uw pand goed te onderhouden en als het nodig is  

herstellings- of renovatiewerken te doen.

RENDEMENT
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Beleggen betekent altijd: niet alle eieren 

in hetzelfde mandje leggen. In vastgoed 

beleggen is een uitstekend idee, maar hou 

altijd wat cash op een spaarboekje achter 

de hand voor het geval u dringend geld 

nodig heeft. Een beleggingsportefeuil-

le met alleen maar vastgoed is te weinig 

flexibel als u plots voor een iets grotere 

uitgave staat.

BUDGET

Een belegging in vastgoed verschilt niet van elke andere belegging als het gaat over 

het budget. Weet dat een investering in vastgoed altijd een relatief groot bedrag zal 

inhouden. Een bedrag dat u bovendien voor een bepaalde periode moet kunnen missen. 

Niets ergers dan te snel een pand te moeten verkopen, omdat u dringend geld nodig 

hebt. Beleggen in vastgoed is beleggen op lange termijn. Dat betekent echter niet dat 

u het volledige bedrag netjes op tafel moet kunnen leggen. Integendeel zelfs, met de 

lage rentes op woonkredieten, is het interessant om een lening aan te gaan, want die 

levert u fiscale voordelen op. Meer nog: met de huuropbrengsten kunt u de lening veelal 

gemakkelijk terugbetalen. Wees realistisch in de bepaling van uw budget en probeer u 

er zo strikt mogelijk aan te houden. 

De gemiddelde verkoopprijs van een woonhuis in België bleef stabiel tegenover 2014 (+0,1 

procent) op 234.699 euro. Een appartement werd verkocht voor gemiddeld 205.148 euro 

(+1,9 procent). In Vlaanderen was er in beide categorieën een stijging van bijna 3 procent 

(tot gemiddeld 259.642 euro voor een woonhuis en 209.433 euro voor een appartement).

Recente cijferS

De notarissen in België hebben in 2015 6,4 procent meer woningen verkocht dan in 2014. 

Het is het zevende jaar op rij dat het aantal vastgoedtransacties toeneemt. Dat blijkt uit 

de Notarisbarometer voor 2015 van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

bron: Moneytalk
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Tal van 

mogelijkheden

Vaak gaan de gedachten bij een belegging in vastgoed naar een appartementje aan de 

kust, voor eigen gebruik en voor verhuur in de periodes dat u zelf dat pand niet betrekt. 

Daar is niets mis mee, de kust blijft in ons land een heel aantrekkelijke plek om in 

vastgoed te beleggen. Er zijn echter nog meer mogelijkheden: huizen, appartementen, 

chalets in vakantieparken, hotelkamers, studentenkoten, serviceflats, buitenlands 

vastgoed, vastgoedfondsen, garages, commercieel vastgoed of zelfs parkeerplaatsen. 

Laat u bijstaan door een professioneel expert om hierbij een goede keuze te maken. 

Vaak kunt u voor de exploitatie ook een beroep doen op dezelfde professional. Ook is het 

belangrijk, al u van plan bent om in meerdere vastgoedprojecten te investeren, om niet 

alles in dezelfde buurt of stad te kopen. Heeft u al een woning in Gent, dan is het beter 

om niet ook een appartement in Gent in kopen. Of koop niet alleen maar studenten 

kamers in één studentenstad, maar spreid ook hier uw belegging.
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RENDEMENT VOOR GEVORDERDEN

De voorbije vijftien jaar bracht vastgoed gemiddeld 8,8 procent op, maar dat is geen 

garantie voor de toekomst. De marktomstandigheden zijn veranderd. Vroeger was de 

inflatie hoger, waren de hypothecaire leningen duurder en brachten spaarboekjes een 

veelvoud op van vandaag. Nu is de situatie zowat omgekeerd: lage inflatie, goedkope 

woonkredieten en haast geen rente meer op de spaarboekjes.

Als we het plaatje vandaag leggen, ligt het huurrendement tussen een en drie procent 

en bedraagt de meerwaarde nul tot drie procent. Een vastgoedinvestering klokt volgens 

die cijfers dus af op een rendement van een tot zes procent, wat zeker niet onaardig is. In 

werkelijkheid zal het rendement veeleer tussen vier en acht procent liggen. De huurprijs 

kunt u vrij bepalen, maar bij een langlopend contract, mag u die maar een keer per jaar 

aanpassen aan de index. Bij exploitatievastgoed valt u niet onder de huurwetgeving en 

kunt u gemakkelijker de huurprijzen aanpassen aan de marktomstandigheden.

Hou er bij de berekening van het rendement van uw vastgoedinvestering wel rekening 

mee dat er nog extra kosten bijkomen:

De fiscus: onroerende voorheffing, maar ook lokale belastingen zijn mogelijk.

Onderhoudskosten: een goede schatting is een maand huur per jaar om die kosten 

te dragen.

Leegstand: een huis dat leegstaat, brengt geen geld op. Probeer dus leegstand te 

beperken.

Makelaarskosten: als u een makelaar inschakelt om uw huis te verhuren, betaalt 

u die gauw een of twee maanden huur.

Daarnaast speelt ook de tijd die u erin steekt een rol. Dat is moeilijk becijferbaar, 

maar ook een factor die u voor ogen moet houden.
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EENVOUDIG VOORBEELD 

Om het rendement van een vastgoedbelegging te berekenen, spelen heel wat factoren 

een rol. Hierbij vindt u een vereenvoudigd voorbeeld, waarbij onder meer geen rekening 

is gehouden met indexeringen.

U koopt een appartement voor 200.000 euro en verhuurt dat voor 500 euro per maand. 

Voor u een eerste huurder vindt, staat het twee maanden leeg. Na enkele jaren neemt 

een nieuwe huurder intrek in het appartement, ook dan staat het twee maanden leeg. 

Daardoor verliest u 2.000 euro aan huurinkomsten. U betaalt een makelaar voor de 

verhuring, die u telkens een maand huur betaalt, en de onderhoudskosten lopen op tot 

een maand huur per jaar. Het kadastraal inkomen bedraagt 1.000 euro.

EENVOUDIG VOORBEELD 

OPBRENGSTEN

 Huuropbrengsten 

 Totale opbrengsten 

KOSTEN

 Leegstaand 

 Makelaar

 Onderhoudskosten

 KI

 Totale kosten

RESULTAAT 

60.000

60.000

2.000

1.000

5.000

10.000

18.000

= 42.000

Op de aankoopprijs van 200.000 euro komt die 42.000 euro neer op een 
nettorendement van 2,1 procent per jaar. Het brutorendement ligt met 

een huurprijs van 500 euro per maand op 3 procent.



VASTGOED 

•  is een zorgeloze belegging.

•  is een belegging voor iedereen die bereid is het te zien als een belegging op
    lange termijn.

•  biedt een aanzienlijke meerwaarde op diezelfde lange termijn.

•  is vandaag een interessante belegging door de lage rentevoeten voor 
    leningen.

•  is een toegankelijke belegging.
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