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Als we deze vraag beantwoorden op het niveau 
van het investeringsproduct zelf, dan moeten we 
positief antwoorden. We leggen u uit waarom.

De eigenheid van vastgoed als reden om erin te 
investeren
Graag verwijzen we naar het boek “Dance with chance” 
geschreven door drie gedragswetenschappers van de 
universiteit INSEAD. Hierin onderzoeken de auteurs in 
hoeverre de resultaten van ons investeringsgedrag het 
gevolg zijn van geluk, dan wel of wij die resultaten met 
ons gedrag kunnen beïnvloeden. De auteurs formuleren 
vier adviezen, met name: wees geduldig, wees 
risicobewust, wees gemiddeld en wees uitgebalanceerd. 
Wie deze adviezen volgt, zal de resultaten van zijn 
investeringsgedrag kunnen sturen. De eerste twee 
adviezen zijn voor de hand liggend. 
• Met “wees gemiddeld” bedoelen de auteurs dat u 

bij het samenstellen van een investeringsportefeuille 
niet in extremen mag handelen; zorg voor een 
evenwichtige portefeuille (in waarde en volume). 

• Met “wees uitgebalanceerd” verwijzen ze naar het 
tijdsperspectief. Bij investeren staan resultaten uit 
het verleden, heden en de toekomst niet in relatie 
tot elkaar; u moet uw portefeuille durven herzien. 
Balanceer ze nu en dan opnieuw uit. Wanneer u 
nu de intrinsieke eigenschappen van investeren in 
vastgoed toetst aan de door de wetenschappers 
geformuleerde adviezen, dan moet u besluiten dat 
minstens drie van de voormelde adviezen eigen zijn 
aan vastgoedinvesteringen. 

• Laat u koop-verkoop buiten beschouwing, dan moet 
u besluiten dat investeren in vastgoed tijd vergt. Huur, 
vruchtgebruik, erfpacht, opstal worden gesloten voor 
een lange duur. Investeren in vastgoed zet ook aan 
tot het risicobewust handelen. Vastgoed is tastbaar, u 
kunt het beoordelen naar ligging, staat en markt. 

• Tot slot zijn vastgoedinvesteringen meestal 
gemiddeld. Als u in een rijwoning woont, gaat u 

geen villa kopen. De aankoop van vastgoed vergt de 
tussenkomst van een notaris en vaak een bank, die 
ook een kritische kijk op de zaak zullen hebben. Als 
u aandacht heeft voor de ligging van het onroerend 
goed, is het eigen aan investeren in vastgoed dat 
u gemiddeld handelt. Investeren in vastgoed is dus 
nuttig omdat de eigenheid van de vastgoedinvestering 
u verplicht handelingen te stellen waardoor u niet 
met uw geluk speelt, maar u het resultaat van uw 
investering beïnvloedt. 

Investeren in vastgoed kent ook barrières
Zo zijn vastgoedinvesteringen illiquide en stelt u zich 
vaak bloot aan vrij grote fiscale latenties. Daarom is het 
belangrijk elke vastgoedinvestering goed te structureren. 
Vastgoed kent tevens een geografische verankering. 
Indien u op een bepaalde locatie investeert, dan kan 
u het niet ergens anders doen. Het gaat ook meestal 
over grotere bedragen. Deze twee barrières overwint u 
door zich te verenigen. Door associaties aan te gaan, 
kan u meer fondsen mobiliseren en op meer locaties 
investeringen doen. Tot slot, financiering. De appetijt 
van de banken om vastgoed te financieren is de 
laatste tijd duidelijk geslonken. Een oplossing hiervoor 
is alternatieve financiering, via bijv. privéfondsen of 
privévastgoedcertificaten.
Yannick De Smet, Tax & Legal Services
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Investeren in vastgoed als product is nuttig omdat u 
door de eigenheid van vastgoed meer kans heeft dat 
de resultaten van de investering het gevolg zullen 
zijn van doordachte handelingen, in plaats van geluk. 
Investeringen in vastgoed kennen ook barrières. 
Daarom adviseren wij om bij dergelijke investeringen de 
structurering optimaal te maken, zich waar mogelijk te 
associëren en alternatieve financiering in overweging 
te nemen.
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Op de valreep verscheen de Wet “betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden 
inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen” in het Staatsblad.  De titel van de 
Wet toont aan dat slechts enkele verschilpunten tussen arbeiders en bedienden werden aangepakt. Niettemin is dit 
een belangrijke eerste stap naar een volledig eengemaakt statuut.

Wat voorziet de wet?
Eengemaakte opzeggingstermijnen vanaf 1/01/2014
De berekening van de opzeggingstermijn dient vanaf 1 januari te 
gebeuren volgens onderstaand stappenplan:
Stap 1: berekening opzeggingstermijn voor anciënniteit 
verworven tot en met 31/12/2013: ‘vastklikken verworven 
rechten: opzeggingstermijn wordt nagenoeg berekend conform 
de regelgeving die bestond tot en met 31/12/2013’ 
+ Stap 2: berekening opzeggingstermijn voor anciënniteit 
verworven vanaf 01/01/2014: ‘nieuwe uniforme 
opzeggingstermijnen: opzeggingstermijn wordt zowel voor 
arbeiders als bedienden op dezelfde wijze berekend’
= Totale opzeggingstermijn.

Arbeiders zijn historisch benadeeld ten opzichte van bedienden 
als het gaat om de duurtijd van de opzeggingstermijn. Omdat 
de invloed van het verleden in stap 1 voorlopig behouden blijft, 
zal dit nog lange tijd een rol blijven spelen voor werknemers die 
bij u in dienst zijn getreden vóór 1 januari 2014. Voor arbeiders 
compenseert de RVA (niet de werkgever!) stapsgewijs via een 
nettocompensatievergoeding dit nadeel. In 2014 komt de RVA 
tussen voor arbeiders met een anciënniteit van minstens 20 
jaar op 1/1/2014 om uiteindelijk vanaf 2017 tussen te komen 
voor alle arbeiders. Voor arbeiders met een hoge anciënniteit 
gaat het om aanzienlijke bijpassingen. In ruil zal de arbeider 
voor de periode gedekt door de compensatievergoeding geen 
werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen. 

Voor hogere bedienden dient de opzeggingstermijn uit stap 1 
niet langer tussen partijen overeengekomen te worden, noch 
bij gebrek aan overeenkomst door de rechtbank vastgesteld te 
worden. Deze wordt forfaitair berekend à rato van 1 maand 
opzeg per begonnen jaar anciënniteit (minimaal 3 maanden). 

Opzeggingstermijn start op maandag
Voor arbeiders en bedienden gaat de opzeggingstermijn in de 
maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn 
werd betekend. Tenzij er een feestdag tussenkomt, dient uw 
aangetekend schrijven uiterlijk verstuurd te zijn op woensdag om 
de opzeggingstermijn op maandag te kunnen laten starten. 

Wegvallen van de proefperiode voor nieuwe contracten 
vanaf 01/01/2014
Gezien de opzeggingstermijn uit stap 2 slechts gradueel 
opgebouwd wordt (met bijvoorbeeld een opzeggingstermijn van 
2 weken bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende 
de eerste 3 maanden dienst), werd de proefperiode afgeschaft. 

U kan dus geen proeftijd meer voorzien voor een werknemer 
die in dienst komt na 1 januari 2014. Bestaande proefperiodes 

uit een arbeidsovereenkomst afgesloten in 2013 blijven wel 
hun uitwerking behouden. Een proeftijd blijft wel bestaan voor 
studenten, tijdelijke en uitzendarbeiders (eerste 3 arbeidsdagen = 
automatisch proeftijd).

Nieuwe regeling outplacement vanaf 01/01/2014
Outplacement moet voortaan aangeboden worden aan 
elke ontslagen werknemer van minstens 45 jaar met één 
jaar anciënniteit. Ook elke ontslagen werknemer met een 
opzeggingstermijn van meer dan 30 weken komt in aanmerking, 
ongeacht diens leeftijd. Het outplacement kan gedeeltelijk 
worden toegerekend op de opzeggingstermijn of -vergoeding.

Afschaffing carenzdag vanaf 01/01/2014
De eerste onbetaalde ziektedag die bestond voor bedienden in 
proef en arbeiders in bepaalde sectoren wordt afgeschaft. De 
werkgever dient vanaf de eerste dag ziekte gewaarborgd loon 
te betalen. Als ‘tegenprestatie’ kan in het arbeidsreglement 
voorzien worden dat werknemers gedurende elke dag 
afwezigheid verplicht zijn om zich op een bepaald tijdstip thuis 
(of op een andere vooraf meegedeelde plaats) ter beschikking 
te houden voor een controlearts. Dit gedurende maximaal vier 
opeenvolgende uren tussen 7 uur en 20 uur. De werknemer 
verliest dit recht op gewaarborgd loon indien hij te laat meedeelt 
dat hij arbeidsongeschikt is, zijn ziektebriefje te laat voorlegt of 
zich onwettig aan de controle onttrekt. Duidelijke afdwingbare 
afspraken met het personeel zijn hierin onontbeerlijk.

Wat is nog op korte termijn te verwachten?
Motivering ontslag vanaf …?
Arbeiders konden vroeger in tegenstelling tot bedienden 
willekeurig ontslag inroepen (sanctie: 6 maanden loon). 
In de toekomst zullen werkgevers, zoals in de rest van de EU, 
ontslag moeten motiveren. Als tegenprestatie verdwijnt het 
willekeurig ontslag.
Valerie Devos en Anneleen Terryn, Tax & Legal Services
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Voor de anciënniteit opgebouwd vanaf 1 januari 2014 heeft een 
arbeider recht op een even grote opzeggingstermijn als bedienden. 
Voor de anciënniteit uit het verleden worden de historische tekorten 
gecompenseerd door de RVA. Ook al dient uw arbeidsreglement dringend 
aangepast te worden aan de nieuwe wetgeving, het onder de knie krijgen 
van de nieuwe ontslagregels zal wat tijd vergen. 
U kunt al proactief de opzeggingstermijnen uit stap 1 voor elk van uw 
werknemers berekenen. Bij een eventueel ontslag dient u dan enkel 
nog de nieuwe uniforme termijnen erop na te slaan om tot een finale 
opzeggingstermijn te komen.
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Kwartaaldrempels btw verhoogd vanaf 1/1/2014 
De drempel voor kwartaalaangevers verhoogt van 
1.000.000 EUR naar 2.500.000 EUR. Concreet betekent dit 
dat ondernemingen met een jaaromzet die lager ligt dan 
2.500.000 EUR slechts per kwartaal een btw-aangifte moeten 
indienen. Voor leveranciers van energieproducten, mobiele 
telefonie & computers en landvoertuigen met motor bedraagt 
deze drempel voortaan 250.000 EUR (i.p.v. 200.000 EUR 
vroeger). Naast de drempelverhoging voor kwartaalaangevers 
werd ook de periodiciteit van de btw-aangifte afgestemd 
op de IC-opgave. Hierdoor loopt een onderneming die 
intracommunautaire leveringen verricht het risico sneller te 
moeten overschakelen naar maandelijkse btw-aangiftes. Een 
belastingplichtige moet immers een maandelijkse IC-opgave 
indienen zodra zijn intracommunautaire leveringen (vak 46) 
gedurende één kwartaal meer bedragen dan 50.000 EUR. 
De overgang van het stelsel van maandaangiftes naar 
kwartaalaangiftes is mogelijk voor zover de belastingplichtige 
er uitdrukkelijk om verzoekt, en de overgang door de 
Administratie wordt toegestaan.  
Dit verzoek gebeurt via een gemotiveerd verzoekschrift, in te 
dienen bij het btw-controlekantoor waaronder u ressorteert. 
De overgang heeft pas uitwerking op de eerste dag van het 
aangiftetijdvak volgend op de datum van aanvaarding van 
de aanvraag door de betrokken administratie. De eerste 
in te dienen kwartaalaangifte voor belastingplichtigen die 
maandaangever waren in 2013 en die wensen over te 
schakelen naar het stelsel van kwartaalaangiftes zal dus ten 
vroegste die van het tweede kwartaal 2014 zijn. 
David Goncé, Tax & Legal Services

De vrijgestelde bedragen geïndexeerd voor 2014
De voornaamste daarin zijn:

Bruno Teirlynck, Tax & Legal Services

Voordelen alle aard (VAA) toegekend aan derden
Bij wie moet het VAA belastbaar gesteld worden dat 
voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een firmawagen (of 
enig ander voordeel) die een vennootschap ter beschikking 
stelt aan de echtgeno(o)t(e)/partner van een bedrijfsleider 

als die geen enkele beroepsmatige band heeft met de 
vennootschap? Als er geen oorzakelijk verband is met het 
uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, is dat VAA voor 
deze derde persoon geen belastbaar beroepsinkomen. Een 
dergelijk voordeel kan maar een belastbare bezoldiging zijn 
in hoofde van de bedrijfsleider (of werknemer) wanneer deze 
een rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk voordeel haalt 
uit deze toekenning. Dit moet de administratie aantonen. 
Men kan aannemen dat de terbeschikkingstelling van bijv. 
een wagen aan bijv. zijn echtgenote, de bedrijfsleider (of 
werknemer) in staat stelt om zelf privé geen uitgaven te 
moeten doen om een wagen te financieren. Het voordeel 
aan zijn echtgenote verrijkt de vermogenstoestand van 
de bedrijfsleider omdat dit in het gemeenschappelijk 
vermogen terechtkomt. Bijgevolg wordt dit voordeel dan 
bij de bedrijfsleider (of werknemer) op fiche gezet. Ook 
wanneer een bedrijfsleider (of werknemer) het gebruik van 
deze wagen doorgeeft aan een naaste zonder er uiteindelijk 
persoonlijk gebruik van te maken wordt hij geacht het 
voordeel zelf te hebben verkregen. 

Als blijkt dat het voordeel in kwestie niet belastbaar is bij 
de werknemer of de bedrijfsleider, stelt de administratie dat 
de vennootschap zal belast worden op een abnormaal of 
goedgunstig voordeel dat werd verleend aan deze derde. 
Dimitri Samyn, Tax & Legal Services 

Geen aanslag geheime commissielonen op 
restaurantkosten
De restaurantkosten die uitsluitend een beroepsmatig 
karakter hebben, maar overdreven zijn, moeten niet als 
voordeel alle aard (VAA) worden aangemerkt. Deze kosten 
moeten niet op een fiche worden gerapporteerd en 
kunnen geen aanleiding geven tot de toepassing van de 
bijzondere aanslag geheime commissielonen. Het onredelijke 
gedeelte van dergelijke kosten moet wel ten name van de 
vennootschap verworpen worden. 
Restaurantkosten met privékarakter die gekwalificeerd 
worden als VAA moeten in principe onderworpen worden 
aan de personenbelasting in hoofde van de genieter. Het 
feit dat een dergelijk VAA niet in de personenbelasting zou 
zijn belast, geeft op geen enkele wijze aanleiding tot de 
toepassing van de 309 % afzonderlijke aanslag ‘geheime 
commissielonen’. Deze restaurantkosten, die het karakter 
hebben van een VAA, moeten dan wel in de verworpen 
uitgaven van de vennootschap worden opgenomen. 

De aanslag geheime commissielonen kan per definitie niet 
worden toegepast op restaurantkosten. De restaurantkosten 
met privékarakter moeten in principe bij de verkrijger van 
het voordeel worden belast in de personenbelasting. Enkel 
wanneer dit niet meer mogelijk is, zal de vennootschap het 
voordeel moeten opnemen in de verworpen uitgaven. De 
bijzondere aanslag van 309 % zal niet van toepassing zijn. 
Anjulie De Wit, Tax & Legal Services
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Maximumbedragen voor vermindering eigen/enig woonhuis:
• Basisbedrag
• Verhoging tijdens de eerste 10 jaar
• Verhoging tijdens de eerste 10 jaar, indien minstens 3 kinderen 

2.280 EUR
760 EUR

80 EUR

Vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer 380 EUR

Vrijgestelde niet-recurrente resultaatgebonden voordelen 2.722 EUR

Vrijgestelde winst voor diensthoofd ‘Uitvoer’ en ‘Kwaliteitszorg’ 15.220 EUR

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito’s 1.900 EUR

Auteursrechten - grensbedrag roerende inkomsten 57.080 EUR

Maximumbedrag aan premies voor een IPT/werknemers 2.320 EUR

Minimumbedrag vrijgestelde giften 40 EUR

Maximumbedrag pensioensparen 950 EUR
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Wettelijke terugkeer vrijgesteld van 
successierechten 
Met het decreet van 6 december 2013 heeft het 
Vlaams Parlement een nieuwe vrijstelling op het vlak 
van successierechten ingevoerd, namelijk ingeval 
van wettelijke terugkeer. Deze is van toepassing 
wanneer ouders of grootouders hun kinderen of 
kleinkinderen, aan wie zij bepaalde goederen hebben 
geschonken, overleven. In dat geval zullen de (groot)
ouders de door hen geschonken goederen van hun 
vooroverleden afstammelingen erven, met uitsluiting 
van alle andere personen. Deze wettelijke terugkeer 
werkt enkel indien, ten eerste, het (klein)kind overlijdt 
zonder afstammelingen na te laten, en ten tweede, de 
geschonken goederen nog in natura aanwezig zijn in de 
nalatenschap. Indien de goederen vervreemd werden, 
maar de prijs ervoor door de koper nog niet betaald 
werd aan het (klein)kind, dan erven de (groot)ouders de 
vordering op de koper.

De wettelijke terugkeer is een wettelijk erfrecht 
en had aldus het vervelende gevolg dat (groot)
ouders met successierechten belast werden op 
goederen welke ze in eerste instantie zelf hadden 
geschonken. Recent werd aldus het Vlaams Wetboek 
van Successierechten gewijzigd, in die zin dat er een 
vrijstelling van successierechten werd ingeschreven in 
geval van vererving door wettelijke terugkeer. Hoewel 
deze wetswijziging uiteraard toe te juichen is, zal het 
praktische nut ervan wellicht beperkt blijven.

In de praktijk kon op de belastbaarheid van de 
wettelijke terugkeer immers geanticipeerd worden, 
door aan de schenking aan de (klein)kinderen een 
ontbindende voorwaarde van kinderloos vooroverlijden 
van de begiftigde te koppelen (ook wel ‘conventioneel 
terugkeerbeding’ genoemd). Indien de begiftigde in dat 
geval vóór de schenker zou overlijden zonder kinderen na 
te laten, dan werd de schenking retroactief ontbonden 
en keerden de geschonken goederen integraal terug naar 
het vermogen van de schenker, vrij van successierechten. 
Een bijkomend voordeel aan het conventioneel 
terugkeerbeding is dat er ook bijkomende voorwaarden 
aan kunnen worden verbonden (de terugkeer van de 
goederen welke in de plaats zouden gekomen, de 
terugkeer afhankelijk van bijvoorbeeld de leeftijd van 
de begiftigde bij zijn vooroverlijden). Om deze redenen 
zullen we in de praktijk nog steeds sneller gebruik maken 
van de conventionele terugkeer dan van de eerder 
beperkte wettelijke terugkeer.

In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft 
de wetgeving onveranderd en zal de wettelijke terugkeer 
alsdus nog steeds belast worden met successierechten. 
Brendan Kerremans, Tax en Legal Services

Deloitte Private 
Governance

Het bodemattest is (nog) niet voorhanden:  
mag dan een compromis ondertekend worden?
Vaak willen partijen een onderhandse 
verkoopovereenkomst ondertekenen, terwijl de verkoper 
nog niet over een bodemattest beschikt. Aangezien de 
verkoper niet kan voldoen aan deze verplichting wordt 
in praktijk gewerkt met een opschortende voorwaarde.

Evenwel legt het Bodemdecreet volgende verplichtingen 
op aan de overdrager voor het sluiten van een 
overeenkomst betreffende de overdracht van gronden:
• aanvraag van een bodemattest;
• de inhoud ervan meedelen aan de koper;
• de inhoud van het bodemattest opnemen in de akte 

waarin de overdracht wordt vastgelegd.

Uit recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en 
de Hoven van beroep te Antwerpen en Gent, moet 
besloten worden dat de techniek van de opschortende 
voorwaarde niet veilig is voor de verkoper. De koper kan 
immers de nietigheid vorderen van een overdracht die 
plaatsvindt in strijd met het Bodemdecreet.

Uit deze rechtspraak blijkt zelfs dat als de verkoper 
laattijdig een bodemattest voorlegt, en zijn 
informatieplicht voorgeschreven door het Bodemdecreet 
vooralsnog naleeft, de koper niet kan verplicht worden 
om aan de nietigheidsvordering te verzaken; hij kan 
de nietigheid - met succes - vorderen zonder dat dit 
misbruik uitmaakt. De inhoud van het bodemattest 
speelt daarbij geen rol. Wil de verkoper de nietigheid 
vermijden, zal hij het bewijs moeten leveren dat de 
koper geen schade heeft geleden door de laattijdige 
mededeling van de inhoud van het bodemattest. 

Partijen mogen dus enkel tot ondertekening van een 
compromis overgaan als de verkoper in het bezit is 
van het nodige bodemattest. Het inlassen van een 
opschortende voorwaarde is geen sluitende oplossing. 
Volledigheidshalve dient vermeld dat - indien nog geen 
bodemattest voorhanden is - partijen kunnen opteren 
om gekruiste opties te ondertekenen.
Hilde Vandemaele, Tax & Legal Services


