
Voor installaties in het gebouw (bv. HVAC 
installaties) is een opstalrecht minder geschikt. 
Hier kan het wenselijk zijn om de voornaamste 
schuldeisers van de gebruiker van de installatie 
in kennis te stellen van de opzet, zodat zij niet 
ter goeder trouw kunnen stellen niet op de 
hoogte te zijn van de eigendomstitel van de 
leverancier. Daarnaast is het aanbrengen van 
zichtbare kenmerken (bv. ‘eigendomsplaatjes’) 
aan de installatie aanbevolen om zo te 
duiden dat de installatie eigendom is van 
de leverancier. Ook een inschrijving in het 
pandregister kan een oplossing bieden.  

GEVOLGEN OVERDRACHT EIGENDOM  
AAN DERDEN
Gezien de installaties doorgaans onlosmakelijk 
verbonden zijn met het gebouw, is het voor 
beide partijen van belang te voorzien in de 
gevolgen wanneer de eigendom van het 
onroerend goed (of het gebruik ervan, indien 
de huurder van het pand de installaties heeft 
geplaatst) zou worden overgedragen aan een 
derde. Zo heeft de leverancier er belang bij 
dat de installaties blijvend worden gebruikt, 
zodat de door hem gedane investering wordt 
terugbetaald en heeft ook de gebruiker 
er belang bij niet gehouden te zijn aan 
verplichtingen met betrekking tot installaties 
van een pand dat hij niet langer betrekt.  

Meerdere juridische modellen zijn denkbaar, 
waaronder financiële leasing (on balance), 
operationele leasing (off balance) of huurkoop.

BESCHERMING VAN HET 
EIGENDOMSRECHT
Gezien in deze modellen de installaties 
worden geïnstalleerd bij de eindgebruiker, 
maar de leverancier doorgaans eigenaar 
blijft, is het van belang het eigendomsrecht 
van de leverancier te beschermen. Het risico 
bestaat immers dat de verhuurde installatie 
haar roerend karakter zal verliezen. Hierdoor 
zou de eigendom van de installatie overgaan 
op de eigenaar van het onroerend goed ten 
gevolge van natrekking. 

Het vestigen van een recht van opstal 
ten voordele van de leverancier (al dan 
niet onderhands) kan aangewezen zijn 
om dit te vermijden. Hierdoor worden  
de eigendomsrechten tijdelijk gesplitst. 
De huurder/opstalgever blijft eigenaar 
van het onroerend goed. De leverancier 
behoudt als verhuurder/opstalhouder 
gedurende de duurtijd van het opstalrecht 
de volle eigendom van de installatie. Voor 
zonnepanelen wordt vaak met deze 
structuur gewerkt. 
 

Energy as a Service: Juridische modellen in 
volle ontwikkeling 

INCENTIVES EN TEGEMOETKOMINGEN 
Zowel voor de gebruiker als voor de 
leverancier van de installaties is het van 
belang na te gaan of en voor welke incentives 
en tegemoetkomingen hij in aanmerking komt, 
teneinde een zicht te hebben op het volledige 
economische plaatje.

Het juridische model zal hierin vaak 
leidinggevend zijn. Zo kan een gebruiker van 
een installatie geen gebruik maken van een 
investeringsaftrek, indien de investering niet 
op haar balans staat. De fiscale impact voor 
elke partij moet derhalve mee in overweging 
genomen worden om te beoordelen welke 
opzet het meest wenselijk is. 

Het belang van dergelijke modellen zal 
enkel maar toenemen. Hierbij zullen nog 
meer complexe samenwerkingsstructuren 
ontstaan, waarbij ook de overheid, financiële 
partijen, investeringsvehikels (ESCO), 
energieleveranciers en investeerders 
betrokken zijn en waarvoor het regelgevend 
kader nog in volle ontwikkeling is.
Katrien Willoqué, kwilloque@deloitte.com 

Duurzame investeringen inzake onroerend goed brengen vaak omvangrijke kosten met zich mee. Vandaar de sterke opgang 
van leveranciers van energiebesparende installaties (warmtesystemen, zonnepanelen, verlichting, etc.) die hun producten 
aanbieden als dienst (‘product / energy as a service’), waarbij de gebruiker geen (of niet onmiddellijk) eigenaar wordt van de 
installatie, maar deze ter beschikking krijgt tegen betaling van een periodieke vergoeding. Vaak voorziet de overeenkomst 
dat de gebruiker op het einde van het contract de installatie kan verwerven. De leverancier staat tijdens de looptijd van het 
contract doorgaans in voor het onderhoud ervan. Ook op de particuliere markt krijgen  dergelijke structuren meer en meer 
ingang. 
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tot werknemers waarvoor het wettelijk 
pensioenbedrag op 50 % van de bruto 
jaarbezoldiging wordt bepaald (= 50 % 
-vuistregel). 

HERVORMING WETTELIJK PENSIOEN 
ZELFSTANDIGEN 
In het kader van de hervorming van het 
wettelijk pensioen, is midden 2021 beslist 
om het wettelijk pensioen voor zelfstandigen 
gradueel op te trekken tot op het hoger 
niveau van werknemers. 

Als gevolg hiervan stijgt ook het in de 80 % 
-grens te verrekenen wettelijk pensioen. De 
belastingadministratie heeft de implicaties 
hiervan verduidelijkt.

Concreet moet vanaf 1 januari 2021 het 
wettelijk pensioen in de berekening van de  
80 %-grens proportioneel bepaald worden:

 • Voor de jaren vóór 1 januari 2021 waarin de 
bedrijfsleider zelfstandig was: toepassing 
van de 25 %-vuistregel (bevroren op de 
bruto jaarbezoldiging van kalenderjaar 2020 
met een jaarlijks te respecteren minimum 
en maximum).

 • Andere jaren (zijnde jaren waarin de 
activiteit werd uitgeoefend als werknemer 
en de jaren vanaf 2021 als zelfstandige): 
toepassing van de 50 %-vuistregel.

De nieuwe berekeningswijze gaat retroactief 
in vanaf aanslagjaar 2022. 

VOORBEELD
Om de concrete gevolgen aan te tonen, 
hebben wij de impact berekend voor iemand 

EXTRALEGAAL PENSIOENKAPITAAL
Als bedrijfsleider van een vennootschap 
kan u via de ‘tweede pensioenpijler’ uw 
vennootschap op een fiscaal interessante 
manier laten bijdragen in een aanvulling 
van uw wettelijk pensioen. Dit kan door de 
storting van een premie groepsverzekering of 
een premie individuele pensioentoezegging 
(IPT).

80 %-GRENS
Op voorwaarde dat de ’80 %-regel’ wordt 
nageleefd, zijn deze premies aftrekbaar als 
beroepskost in de vennootschap. De 80 % 
-grens bepaalt dat het wettelijk en het 
aanvullend pensioen van de bedrijfsleider 
niet hoger mag zijn dan 80 % van de laatste 
‘normale’ bruto jaarbezoldiging. Indien 
deze grens wordt overschreden is het 
excedent niet-aftrekbaar als beroepskost. 
Bij de bepaling van het maximaal op te 
bouwen aanvullend pensioenkapitaal, zijn 
de volgende parameters van belang: de 
bezoldiging, het reeds opgebouwd extralegaal 
pensioenkapitaal (al dan niet via de huidige 
vennootschap), de beroepsloopbaan van de 
bedrijfsleider en het wettelijk rustpensioen. 
Aangezien het exacte bedrag van het wettelijk 
pensioen slechts gekend is bij pensionering 
en de 80 %-grens jaarlijks gecontroleerd moet 
worden, accepteert de belastingadministratie 
echter een vuistregel.

RAMING WETTELIJK PENSIOEN
Voor bedrijfsleiders werd tot eind 2020 
het wettelijk pensioenbedrag geraamd 
op 25 % van de bruto jaarbezoldiging 
(= 25 %-vuistregel). Dit in tegenstelling 

Hervorming wettelijk pensioen: impact 
op 80 %-grens

die zijn loopbaan als zelfstandige aanvat op 
22-jarige leeftijd, een eigen vennootschap 
opricht na 10 loopbaanjaren en op 67-jarige 
leeftijd op wettelijk pensioen gaat. Deze 
bedrijfsleider heeft een bruto jaarbezoldiging 
van 60.000 EUR. In casu zal de gewijzigde 
berekening van de 80 %-grens ertoe leiden 
dat hij 95.178,87 EUR minder extralegaal 
pensioenkapitaal kan opbouwen via de 
vennootschap. 

ACTIE
Rekening houdend met het voorafgaande, 
dringt een herberekening van het maximaal 
aanvullend pensioenkapitaal zich op indien u 
de volledig fiscale aftrek van de premie in uw 
vennootschap wenst te behouden. 

Voor de jongere bedrijfsleiders die nog 
een groot deel van hun loopbaan moeten 
doorlopen, zal de impact op het op te 
bouwen aanvullend pensioenkapitaal groter 
zijn. Tijdens hun toekomstige activiteitsjaren 
zullen zij immers een hoger wettelijk pensioen 
opbouwen wat een beperking vormt op 
het toekomstig op te bouwen aanvullend 
pensioenkapitaal via de vennootschap.

Voor de bedrijfsleiders die reeds een groter 
aantal loopbaanjaren op de teller hebben, 
zal de impact hoogstwaarschijnlijk beperkt 
blijven. Tijdens hun resterende activiteitsjaren 
zullen zij slechts gedurende een korte periode 
kunnen genieten van het hoger wettelijk 
pensioen.
Charlotte Alleweireldt,  
calleweireldt@deloitte.com 

De hervorming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen heeft een impact op het aanvullend  pensioenkapitaal (ook 
wel extralegaal pensioenkapitaal genoemd) dat via een vennootschap opgebouwd kan worden. Teneinde de fiscale aftrek in 
hoofde van de vennootschap blijvend te garanderen, dringt zich op korte termijn een herberekening van de 80 %-grens op.
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De verhuur van onroerend goed is in principe vrijgesteld van btw. Dit betekent ook dat de kosten die 
worden gemaakt door de verhuurder met betrekking tot het onroerend goed niet in aftrek kunnen 
worden gebracht. Gezien dit de kostprijs van een onroerend goed kan doen stijgen, loont het de moeite 
te onderzoeken of er een afwijking op deze btw-vrijstelling van toepassing kan zijn zodat deze kosten 
toch in aftrek kunnen worden genomen.

Ten eerste geldt er een verplichte btw-heffing bij verhuur op korte termijn (max. 6 maanden) in een 
B2B-relatie. Ook wordt er verplicht btw geheven op onroerende leasing van een nieuw gebouw, dan 
wel vernieuwbouw in een B2B-relatie. Hierbij moet wel aan een aantal strenge voorwaarden worden 
voldaan. Tot slot is ook het verschaffen van gemeubeld logies een vermeldenswaardige uitzondering (zie 
het artikel hieronder). 

Naast deze verplichte btw-heffingen is sinds 1 januari 2019 de optionele verhuur van bergruimte in een 
B2B-relatie flexibeler onderworpen aan btw. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de ruimte voor 
minstens 50 % moet worden gebruikt voor het opslaan van goederen.

Een andere recente wetswijziging betreft de onroerende verhuur in een B2B-verhouding die nu ook 
optioneel aan btw kan onderworpen worden. Het moet hierbij wel gaan om de verhuur van gebouwen 
opgericht of verbouwd tot nieuwbouw na 1 oktober 2018. Deze voorwaarde maakt dat btw op verhuur 
in een B2B-context niet algemeen toepasbaar is. Het akkoord tussen huurder en verhuurder om de 
huur aan btw te onderwerpen moet worden opgenomen in de huurovereenkomst. Verder mag het 
onroerend goed uitsluitend gebruikt worden voor een economische activiteit.

Naast deze uitzonderingen is ook het uitbaten van een dienstencentrum steeds onderworpen aan btw. 
Dit betreft een actieve verhuur waarbij de verhuur gepaard gaat met bepaalde diensten.

Tot slot biedt een btw-eenheid een mogelijke oplossing om kosten alsnog te kunnen aftrekken bij 
een onroerende verhuur in een B2B-relatie. Deze wordt voornamelijk gebruikt bij verhuur in een 
intragroepscontext. 
Kim D’Hooge, kdhooge@deloitte.com

Btw en de verhuur van onroerend goed

Sinds 1 juli 2022 zijn de btw-regels die bepalen of de verhuur van een vakantiewoning onderworpen is aan btw 
gewijzigd.
De verhuur van een vakantiewoning is voortaan verplicht onderworpen aan btw (6 %) indien volgende 
voorwaarden cumulatief zijn voldaan:

 • Het betreft de verhuur van een gemeubeld logies; 

 • Voor een periode van minder dan drie maanden; 

 • En er wordt minstens één van volgende diensten aangeboden: 
 – Fysiek onthaal van de gasten en dit ten minste gedurende een deel van de dag;
 – Terbeschikkingstelling van huishoudlinnen aan het begin van het verblijf en de vervanging ervan 
tenminste eenmaal per week (als het logies minstens zo lang duurt);

 – Dagelijks ontbijt. 
Het feit dat er (al dan niet) sprake is van een globale prijs, is niet langer belangrijk.

Zo zal de verhuur van een vakantiewoning voor korte termijn sneller onder de btw-heffing vallen dan voorheen. 
Een vakantiewoning vrijgesteld van btw verhuren op een korte termijn (minder dan 3 maand) zal enkel nog 
kunnen als u kan aantonen dat er geen enkele ‘samenhangende dienst’ wordt aangeboden.

BIJKOMENDE AANDACHTSPUNTEN
De verhuur van een gemeubeld logies is uitgesloten van de btw-vrijstellingsregeling voor ‘kleine ondernemingen’. 
Ook particulieren die een vakantiewoning verhuren, zullen zich mogelijk moeten registreren voor btw-
doeleinden; tenzij de btw-vrijstelling in het kader van de deeleconomie kan worden toegepast.

Victor Joos, vijoos@deloitte.com

Verhuur vakantiewoning 
Belangrijke wijziging btw-regels 
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Bepaalde roerende goederen kunnen onderhands en dus zonder 
notariële tussenkomst worden geschonken. Indien bijvoorbeeld bij een 
hand- of bankgift een bewijsdocument wordt opgemaakt, hebben de 
partijen de keuze om deze documenten al dan niet aan te bieden ter 
registratie. 

Indien de begiftigde opteert om de schenking niet te laten registreren, 
is er geen schenkbelasting verschuldigd. In dat geval geldt er een 
risicotermijn van drie jaar (vijf jaar voor het Waals Gewest voor 
schenkingen vanaf 01/01/2022). Indien de schenker binnen deze 
termijn overlijdt, is de begiftigde erfbelasting verschuldigd (aan hogere 
oplopende tarieven). Kiezen de partijen ervoor om dit risico niet te 
lopen, kunnen zij de schenking laten registreren. Bij de registratie is 
de begiftigde schenkbelasting verschuldigd maar nadien is er geen 
erfbelasting meer verschuldigd, ook al overlijdt de schenker binnen de 
risicotermijn.

De registratie van roerende schenkingen gebeurde in het verleden 
per post, fysiek op het registratiekantoor tijdens de beperkte 
openingsuren of door een Belgische notaris. Voortaan is het ook 
mogelijk om deze bewijsdocumenten online te laten registreren via 
MyMinfin. De registratie kan ook worden gedaan door een derde 
persoon en is dus niet beperkt tot de partijen bij de schenking.

De online registratie heeft als voordeel dat dit de klok rond mogelijk is. 
Een aandachtspunt hierbij is het tijdstip van de registratie. Indien de 
bewijsdocumenten tijdens de kantooruren worden aangeboden, wordt 
de schenking geregistreerd op datum van ontvangst. Indien zij buiten 
de kantooruren worden aangeboden, zal de registratie plaatsvinden op 
de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet in het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
de schenkbelasting betaald zijn alvorens er tot registratie wordt 
overgegaan. In het Vlaams Gewest geldt deze voorwaarde niet en 
volstaat het aanbieden van de documenten. De afrekening komt 
achteraf.

De online registratie is een eenvoudige en meer flexibele manier om 
een schenking te laten registreren. Toch biedt dit geen volwaardig 
alternatief. Voorlopig kunnen er geen buitenlandse schenkingsakten 
worden aangeboden en blijft er een risico bij een in extremis registratie 
(Wat als een schenker overlijdt tussen het tijdstip van verzenden via 
MyMinFin en de volgende werkdag?). Om dit laatste te vermijden, blijft 
het in deze situatie aangewezen om de bewijsdocumenten te laten 
neerleggen onder de minuten van een notaris. Op deze manier kan er 
immers geen twijfel zijn over het tijdstip van registratie.
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com 

Actualiteiten  |  Nieuwsbrief van Deloitte Accountancy  |  Nummer 7  |  Juli 2022

Registratie van roerende schenkingen 
voortaan ook online
Sinds 1 mei 2022 biedt de overheid de mogelijkheid om niet-notariële schenkingen digitaal te registreren via MyMinfin. 
Voorheen gebeurde de registratie per post of fysiek op het registratiekantoor (mits afspraak). Deze alternatieven blijven 
bestaan, maar de registratie van schenkingen kan voortaan ook online. Door de digitalisering is de registratie 24u op 24u, 7 
dagen op 7 mogelijk.
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