
Historisch lage intresten op spaarrekeningen, beurskoersen die alle kanten heen 
gaan, onzekerheid over obligatiebeleggingen, om nog niet te spreken over 
de stabiliteit van de euro: hiermee hebben we in één keer een aantal goede 
redenen opgesomd om te beleggen in bakstenen. Maar waar kan je best je 
geld insteken en welk rendement levert het op? 

Wat brengt 
een investering 
in stenen op? 

We nemen een voorbeeld met volgende parameters: 

Inflatie: 2%
Looptijd belegging: 180 maanden (15j)
Rentevoet lening: 3.7% (mensualiteiten)
Aankoopbedrag:  180.000 EURO
Huuropbrengst: 600 EURO/maand
Kosten: 2 maanden huur per jaar

FEIT 3:   DE bruTo huuropbrEngsT bEDraagT cIrca 4% van DE InvEsTErIng

Met een belegging van 180.000 EURO haal je een huuropbrengst van circa 7200 EURO per 
jaar. Dit is 4% bruto. We rekenen 2 maanden kosten per jaar om de onroerende voorheffing 
te dragen, verzekering en eventuele kosten van wederverhuur. De huur wordt met 2% per jaar 
geïndexeerd. Op 15 jaar tijd ontvangen we dus 103.761 EURO netto huur na voorziening van 
2 maanden huur voor onkosten. Deze huuropbrengsten zijn onbelast. 

FEIT 4:   hET rEnDEmEnT van EEn vasTgoEDbElEggIng zIT In DE sTaarT

Als je aandelen koopt, weet je ook pas wat je verdiend hebt na de wederverkoop. Dit geldt ook 
voor een vastgoedbelegging. We hanteren in ons voorbeeld een inflatie van 2%. Alle goederen 
worden dus 2% per jaar duurder. We gaan ervan uit dat dit ook met ons appartement zal ge-
beuren. Vergeleken met de laatste 40 jaar is dit een sterke onderschatting maar we willen ons 
niet rijk rekenen. Na 15 jaar is het appartement dus 242.256 EURO waard. 

FEIT 5:   rEnDEmEnTEn van vasTgoEDbElEggIngEn WorDEn onDErschaT

Wat is nu het totale rendement van onze belegging? We zijn gestart met 180.000 EURO en 
na 15 jaar hebben we 103.761 EURO huur ontvangen en is het appartement 242.256 EURO 
waard. Bij verkoop hebben we dus 354.664 EURO op de rekening staan. Een rendement van 
6.47% op jaarbasis. 

FEIT 6:   EEn lEnIng WErkT als EEn hEFboom voor uW rEnDEmEnT

Als we alle gegevens gelijk laten maar we verminderen de eigen inbreng tot 120.000 EURO en 
vullen aan met een lening van 60.000 EURO, dan zien de getallen er opeens nog aantrekkelij-
ker uit. Uiteraard moet de lening en de rente betaald worden maar deze bedragen 5.196 EURO 
per jaar en dus minder dan de netto huurinkomsten. De huurder betaalt met andere woorden 
de lening. We ontvangen op 15 jaar 34.462 EURO huur bovenop de afbetaling van de lening. 
Samen met de 242.256 EURO verkoopwaarde hebben we met een eigen inbreng van 120.000 
EURO na 15 jaar 276.718 EURO op de rekening staan ofwel 8.71% rendement op jaarbasis. 

FEIT 7:   hEErEn & hIllEWaErE zorgT voor EEn zorgElozE bElEggIng In sTEnEn

Wil u meer weten over hoe uw geld meer kan renderen dan op een bankrekening? Kom eens 
praten met Heeren & Hillewaere en wij bezorgen u een gedetailleerde berekening van het ren-
dement van uw vastgoedbelegging. Wij begeleiden uw aankoop van begin tot einde: financieel 
advies, aankoop, zoeken van een geschikte huurder met uitgebreide screening, afsluiten van een 
verzekering tegen wanbetaling door de huurder (indien gewenst), huurindexatie en opvolging. 

FEIT 1:   bElEg In klEInE, goED vErhuurbarE apparTEmEnTEn

Door de bevolkingsaangroei en de daling van de gemiddelde gezinsgrootte is er meer behoefte 
aan kleine wooneenheden. Hierdoor is er grote vraag op de huurmarkt voor appartementen en 
studio’s tussen 500 en 750 EURO per maand. Koop liever 2 kleine appartementen dan 1 groot. 
Door de vergrijzing en fiscale stimulansen van de overheid (vrijstelling onroerende voorheffing, 
slechts 12% BTW ipv 21%) is een belegging in erkende serviceflats ook interessant. 

FEIT 2:   koop nIEuWE apparTEmEnTEn

Een nieuwbouwappartement wordt geleverd met 10 jaar aansprakelijkheid voor aannemer 
en architect. Hierdoor ben je zeker dat je jaren zorgeloos kan verhuren. Best verkoop je ook 
terug na circa 15 jaar. Vanaf dan bestaat de mogelijkheid dat de eerste herstellingen aan een 
gebouw moeten gebeuren wat tot kosten leidt en daling van je rendement. Een koper die het 
zelf gaat bewonen op dat moment zal het minder erg vinden om enkele opfrissingwerken te 
moeten uitvoeren. 


