
Heeft u een buitenverblijf in het buitenland? 
Dan weet u ongetwijfeld dat u hiervan mel-
ding moet maken in uw belastingaangifte. 
De Belgische fiscus is trouwens vaak op de 
hoogte van uw buitenlands onroerend goed 
omdat er al een aantal jaren een automa-
tische gegevensuitwisseling gebeurt tussen 
de verschillende fiscale administraties bin-
nen de EU. Dit gebeurt op basis van de OESO 
Common Reporting Standards, wat dus ver-
der gaat dan alleen de Europese Unie.

Voor uw inkomsten van 2020 moet u in uw be-
lastingaangifte nog een opgave doen van hetzij 
de werkelijk ontvangen huurinkomsten van uw 
buitenlands onroerend goed, of, indien u het on-
roerend goed niet verhuurde, van de huurwaarde. 
Van die aan te geven inkomsten mag u de 
buitenlandse belastingen aftrekken en wordt er 
ook nog een kostenforfait van 40% toegepast 
door de fiscus om de ‘belastbare grondslag’ te 
bepalen.

In de praktijk vallen de Belgische belastingen 
op dat buitenlands onroerend goed zelf meest-
al nog wel mee. U wordt als Belgisch rijks inwo-
ner dan wel belast op uw wereldwijd inkomen 
maar de inkomsten van uw buitenlands onroe-
rend goed zijn meestal vrijgesteld op basis van 
de verschillende dubbelbelastingverdragen die 
België wereldwijd heeft gesloten (in het land van 
ligging wordt uw onroerend goed immers ook al 
belast). Maar ook al betaal je op die inkomsten 
zélf dan wel geen Belgische belasting, het duwt 
het totaal van je andere inkomsten wel omhoog 
zodat je daardoor vlugger in hogere schijven be-
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landt en dus toch wat meer belasting be-
taalt. Dit opduweffect noemt men ook het 
‘progressievoorbehoud’.

In het verleden heeft dit al vaak tot dis-
cussies geleid met de fiscus. Voor Bel-
gisch onroerend goed bestaat er immers 
het zogenaamde kadastraal inkomen (KI). 
Dat is meestal heel wat gunstiger dan de 
werkelijk ontvangen huurinkomsten of de 
huurwaarde die men dient op te geven 
voor het buitenlands buitenverblijf. België is 
eind 2020 uiteindelijk veroordeeld voor het 
Europees Hof van Justitie wegens die dis-
criminatie.

Hoog tijd dus om er een wetgevende mouw 
aan te passen en op 17 februari 2021 heeft 
dit geresulteerd in een nieuwe wet. De fiscus 
is ook al zo vriendelijk geweest deze nieu-
we regeling verder te verduidelijken in de 
“Circulaire 2021/C/21 over de wijziging van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 op het vlak van de in het buitenland 
gelegen onroerende goederen” die gepu-
bliceerd is onder de Fisconet Plus-website 
van het Ministerie van Financiën.

We zetten de hoofdlijnen van de nieuwe 
wet hierna even op een rijtje:

1. WIE IS ER AAN ONDERWORPEN?
Het buitenlands onroerend goed moet toe-
behoren aan, ofwel:
• een Belgische rijksinwoner die onderwor-

pen is aan de personenbelasting;
• een rechtspersoon die onderworpen is 

aan de Belgische rechtspersonenbelas-
ting zoals een VZW;

• een buitenlandse juridische constructie 
die is opgericht door een Belgische rijks- 
inwoner of rechtspersoon.

Dit toepassingsgebied slaat dus niet op 
rechtspersonen die onderworpen zijn aan 
de Belgische vennootschapsbelasting zo-
als een NV of BV.

2. VOOR WELK BUITENLANDS ONROEREND 
GOED?
De wet zegt dat het moet gaan om een za-
kelijk recht op een buitenlands onroerend 
goed. Daaronder moet worden verstaan elk 
soort buitenlands recht op een onroerend 
goed dat gelijkgesteld kan worden aan het 
eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het 
opstalrecht of het recht van vruchtgebruik

3. HOE WORDT HET KADASTRAAL IN-
KOMEN OP BUITENLANDS ONROEREND 
GOED VASTGESTELD?
Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 
2021) zal het inkomen van een buitenlands 
onroerend goed nu ook bepaald worden 
zoals voor een Belgisch tweede verblijf 
namelijk door de toekenning van het Ka-
dastraal Inkomen (KI).

Het kadastraal inkomen wordt vastge-
steld door de Administratie Opmetingen en 
Waarderingen (het vroegere Kadaster), die 
het kadastraal inkomen ook betekent aan 
de burger.

De Administratie zal zich voor de bepaling 
van het KI baseren op 5,3% van de verkoop-
waarde die onder normale marktomstan-
digheden kan worden bekomen (exclusief 
bijkomende kosten zoals belastingen). 
Aangezien het basis-KI al in 1975 werd 
vastgesteld, wordt dan volgende reken-
formule gehanteerd: actuele normale ver-
koopwaarde / correctiefactor x 5,3 %. 
Volgend rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk: 
Stel uw buitenlands onroerend goed heeft 
een actuele verkoopwaarde van 400.000 
EUR dan wordt het KI als volgt bepaald: 
400.000 EUR / 15,018 (correctiefactor 2021) 
x 5,13% = 1.366,36 EUR.

Indien de huidige normale verkoopwaar-
de niet bekend is, mag men de waarde 
op het moment van verwerving gebruiken 
op voorwaarde dat deze waarde onder 
normale omstandigheden werd bepaald 
(bijvoorbeeld de aankoopprijs of de waar-
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de vermeld in een aangifte van nalaten-
schap). Stel dat u een onroerend goed 
had gekocht in 2016, dan mag u de aan-
koopprijs van 2016 opgeven en daarop de 
correctiefactor van 2016 toepassen. 

Indien u toch over de normale huurwaar-
de of aankoopwaarde van 1975 zou be-
schikken, kan u aan de fiscus vragen om 
deze toe te passen in de plaats van de 
huidige waarde aangepast met een cor-
rectiefactor.

Eénmaal de fiscus het KI van uw buiten-
lands tweede verblijf heeft vastgesteld, 
dan wordt dit u betekend. U zal het 
buitenlandse KI trouwens ook kunnen te-
rugvinden op de website MyMinfin. Bent u 
niet akkoord met uw toegekende KI, dan 
heeft u twee maanden de tijd om een 
bezwaarschrift in te dienen en zelf een te-
genvoorstel van KI te formuleren.

4. VERPLICHTING OM DE FISCUS OP DE 
HOOGTE TE STELLEN
Was u op 31 december 2020 al eigenaar 
van een buitenlands onroerend goed dan 
heeft u tot 31 december 2021 de tijd om de 
fiscus hiervan op de hoogte te stellen. Als 
u uw buitenlandse onroerende inkomsten 
al aangaf in uw aangifte personenbelas-
ting, dan zal u door de fiscus worden uit-
genodigd om alle gegevens mee te delen 
zodat de fiscus het KI kan vaststellen. 
Verwerft of verkoopt u een onroerend 
goed, dan dient u de fiscus daarvan op 
de hoogte te brengen binnen een termijn 
van 4 maanden. U kan dit als volgt doen:
• door een gewone brief, gericht aan Ad-

ministratie Opmetingen en Waarderin-
gen – Cel buitenlands KI, Koning Albert 
II-laan 33, bus 459, 1030 Brussel

• via e-mail: foreigncad@minfin.fed.be, of
• door de gegevens in te vullen op de site 

www.myminfin.be

U moet de fiscus minstens van het vol-

gende op de hoogte stellen:
• een korte beschrijving van het goed
• de ligging (land + adres)
• de normale verkoopwaarde voor be-

bouwde goederen of de oppervlakte 
voor onbebouwde goederen. Indien de 
normale verkoopwaarde niet gekend is, 
moet de belastingplichtige de prijs en 
het jaar van verwerving opgeven. Even-
als de kosten van eventuele werken uit-
gevoerd na de verwerving en het jaar 
waarin die werken zijn voltooid.

5. EN WAT ALS IK NIETS DOORGEEF AAN 
DE FISCUS?
Dan krijgt u een boete. Deze bedraagt 
minimaal 250 EUR en maximaal 3.000 
EUR. Let wel, dat is enkel de boete wegens 
niet-aangifte. Indien naderhand wordt 
vastgesteld dat u het ‘vergeten bent’ en u 
bij een eerste aanslag daardoor te weinig 
belastingen heeft betaald dan zal u nor-
maliter ook nog een bijkomende aanslag 
en eventuele belastingverhogingen aan-
gerekend krijgen.

6. LET OP: DIT NIEUWE KADASTRAAL 
INKOMEN IS ENKEL DE BASIS VOOR 
DE BEREKENING VAN DE BELASTBARE 
GRONDSLAG
Net zoals het KI op uw Belgisch onroerend 
goed, zal het KI op uw buitenlands onroe-
rend goed door de fiscus ook nog ver-
hoogd worden met 40% en geïndexeerd 
worden om de uiteindelijke belastbare 
grondslag te bepalen. 

Nemen we terug ons voorbeeld van het 
buitenlands onroerend goed dat in 2021 
een verkoopwaarde heeft van 400.000 
EUR, dan hebben we berekend dat het 
basis-KI gelijk is aan 1.366,36 EUR.  Als 
belastbare grondslag geeft dit dan: 
1.366,36 EUR x 1,8630 (indexatie voor het 
inkomstenjaar 2021) x 1,40 = 3.563,74 EUR 
dat als buitenlands onroerend inkomen 
in aanmerking wordt genomen. Zoals 
gezegd, zal dit normaliter wel zijn vrijge-

steld op basis van het dubbelbelasting-
verdrag maar het zal er wel voor zorgen 
dat uw andere inkomsten door het pro-
gressievoorbehoud wel aan hogere ta-
rieven zullen belast worden.

7. ENKEL BUITENLANDS KI WANNEER 
OOK IN BELGIË KI VAN TOEPASSING 
ZOU ZIJN
Indien u een buitenlands onroerend goed 
zou verhuren aan een vennootschap of 
aan een huurder die dit onroerend goed 
gebruikt voor zijn beroep, dan zal u, net 
zoals voor Belgisch onroerend goed, niet 
belast worden op basis van uw KI maar 
wel op basis van uw werkelijke huuront-
vangsten, verminderd met 40 % als forfai-
taire kosten voor een bebouwd of met 10% 
voor een onbebouwd onroerend goed.

Conclusie: waarom makkelijk maken 
als het ook moeilijk kan?

Onder druk van zware Europese boe-
tes heeft onze minister van Financiën nu 
een wet door het parlement gejaagd die 
eindelijk komaf maakt met de ongelij-
ke behandeling tussen tweede verblijven 
die in België en in het buitenland worden 
aangehouden. Op zich is het een verdien-
ste dat deze discussie hiermee eindelijk 
wordt afgesloten. 

We blijven ons echter afvragen of de 
inspanningen die hiervoor worden ge-
vraagd van de belastingplichtigen én de 
fiscale administratie, wel opwegen tegen 
de zeer beperkte extra-inkomsten voor de 
schatkist. Bovendien wordt buitenlands 
onroerend goed toch al belast in het land 
van ligging. Was het dan niet veel een-
voudiger geweest de opgave van het 
(artificieel berekend) buitenlands onroe-
rend inkomen gewoon af te schaffen? Of 
is fiscale symboliek belangrijker dan een 
efficiënt gevoerde staatshuishouding…? •

Vanaf aanslagjaar 2022 zal het inkomen van een buitenlands 
onroerend goed nu ook bepaald worden zoals voor een Belgisch 
tweede verblijf.
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Disclaimer
LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-
schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-
bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 
mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-
heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 
Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.
Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 
Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-
nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 
overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-
antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 
kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 
belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 
die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 
deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 
geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-
bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 
zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-
wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-
schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 
informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-
melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 
Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 
kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 
gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-
den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 
deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 
is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.
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