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De gouden jaren om te investeren in vastgoed zouden voorbij zijn. De 

grote “boom” waarbij de waarde van vastgoed steeg met gemiddeld 

7% per jaar ligt inderdaad achter ons.  

Een groot déél van de bevolking kijkt teleurgesteld terug op op de 

periode voor het jaar 2000: “had ik toen maar geïnvesteerd…”  

Het is vandaag altijd gemakkelijk om te spreken over vroeger. Vanuit dit 

perspectief is het duidelijk welke beslissingen je wel of niet had moeten 

nemen.  

Maar wat zou je werkelijke meerwaarde zijn geweest als je pakweg 10 

jaar geleden een opbrengsteigendom hebt gekocht? 

Over de laatste 9 jaar steeg vastgoed met gemiddeld 3,13%.  

Dat wil zeggen dat een appartement gekocht voor 250.000 EUR 

vandaag 331.341 EUR waard is: een nominale stijging van 81.341 EUR. 

Wie tien jaar geleden geïnvesteerd heeft beklaagt zich deze keuze dus 

allerminst.  

1. Is investeren in vastgoed 
nog steeds interessant?
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Wat de toekomst brengt kan men nooit met zekerheid zeggen. Een echte 

vastgoedbubbel lijkt echter uitgesloten gezien er in België relatief 

conservatief wordt omgegaan met het verstrekken van hypotheken voor 

de aankoop van onroerend goed.  

Men kan echter wel spreken over een zekere “overprijzing” in sommige 

gebieden.  

Experts raden aan om erg objectief te blijven indien u wilt investeren in 

vastgoed. Laat je dus niet leiden door emoties wanneer hiermee zou 

beginnen. Ervaren beleggers en investeerders weten héél erg goed dat 

emoties geen goede raadgevers zijn bij éénder welke investering. 

Minder ervaren beleggers moeten hier bijzonder alert voor zijn. Wanneer 

u meer uit uw spaargeld wilt halen is het zeer gezonde oefening om uw 

perceptie op geld in het algemeen in kaart te brengen.    

Is investeren in vastgoed 
nog steeds interessant?
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Map of Europe

Investeren in vastgoed kan op verschillende manieren en op 

verschillende plaatsen.  

Wanneer u investeert in een vakantiewoning voor eigen gebruik in 

het buitenland, dan gelden er andere parameters om de rentabiliteit 

te berekenen dan wanneer u in België een appartement aankoopt 

voor verhuur. 

Zo zal er bij aankoop in het buitenland sprake zijn van emotionele 

waarde. Investeren in het buitenland is vaak een jarenlange droom 

waardoor rendement misschien wel een ondergeschikte plaats 

krijgt. Wij adviseren u om daar in de mate van het mogelijke toch 

objectief onder te blijven. 

Tot 5 jaar geleden werd er binnen België vooral geïnvesteerd in de 

grootsteden. Antwerpen, Brussel en eventueel de kust waren de 

plaatsen waar u uw geld moest beleggen.  

We merken momenteel echter dat er een beweging op komst is, 

waarbij minder bekende regio’s in opmars zijn. Daar slim in te 

spelen op deze trends kan u mogelijk toch nog een zeer 

aantrekkelijk rendement realiseren op uw vastgoedinvestering.    

    

2. Waar investeert u 
vandaag het best?



Er zijn doorgaans 2 mogelijkheden om geld te ontlenen bij de bank. 

99% van de woningen in België zijn gefinancierd d.m.w. een klassiek krediet. 

Er bestaat echter ook een bulletkrediet dat doorgaans interessanter is om uw 2de 

verblijf of opbrengsteigendom te financieren.  

Het loont om een zo groot mogelijk bedrag te ontlenen. U creëert namelijk een 

hefboomeffect op uw spaargeld aangezien u rendement krijgt op “geleende 

gelden”. 

3. Welk type krediet? 6

1. Het klassiek krediet

Bij een klassiek krediet betaalt u interesten en lost u kapitaal af.  

Indien u een krediet aangaat van een bepaald bedrag voor een bepaalde looptijd 

dan zal u op het einde het kapitaal volledig afgelost hebben.  

Voor een bedrag van €250.000 euro op 25 jaar zal u aan een rentevoet van 1,5% 

maandelijks €1000 betalen. 

2. Het bulletkrediet

Bij een bulletkrediet betaalt u enkel interesten en lost u geen kapitaal af.  

Indien u een krediet aangaat van een bepaald bedrag voor een bepaalde looptijd 

dan zal u op het einde het géén kapitaal afgelost hebben.  

U speelt hier dus in op de meerwaarde van de huur en op de meerwaarde van het 

vastgoed. 

Voor een bedrag van €250.000 zal u aan een rentevoet van 2% maandelijks €416,67 

betalen.  



De quotiteit is de procentuele verhouding tussen de waarde van een onroerend 

goed en het kapitaal dat ontleend wordt om dat onroerend goed te financieren. 

Hoe lager de quotiteit, hoe minder “risico” een bank neemt.  

Bijvoorbeeld: de quotiteit bedraagt 80%. 

Om 240.000 EUR te financieren wilt een bank 300.000 EUR aan waarde in pand 

nemen. 
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Wat telt allemaal mee voor een inpandgave om de quotiteit te verlagen?
- reeds afbetaald bestaand vastgoed in volle eigendom 

- opgebouwde reserves in 

- spaarplannen 

- beleggingen  

- reserves van pensioenspaarcontracten 

- de waarde van de “nieuwe” opbrengsteigendom zelf 

Véél Belgen voorbij de leeftijd van 45 hebben reeds afbetaald vastgoed. Ze hebben 

bijgevolg de mogelijkheid om met relatief weinig eigen middelen een investering te 

kunnen doen in vastgoed.



Als zelfstandige is het interessant om uw 2de pijler contracten (VAPZ, 

GROEPSVERZEKERING, RIZIV, IPT, POZ) te betrekken in de constructie om 

een opbrengsteigendom aan te kopen.  

De “betere” financieel adviseur is hierin onderlegd en kan u deze mogelijkheid 

uiteenzetten en afwegen of dit een goed keuze is.  

Het vergroot uw hefboom om een krediet te verkrijgen en verlaagt uw quotiteit. 

5. In combinatie met 2de pijler
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Stel dat u 75.000 EUR ter beschikking hebt om te investeren. U 

twijfelt tussen een belegging op de beurs en vastgoed.  

Deze twijfel is niet nodig aangezien u beide kan combineren. Er 

zijn instanties die het toelaten om de gelden die u belegt per 

direct voor 100% terug te ontlenen om te investeren in vastgoed. 

Op deze manier kan u op beide gebieden van een rendement 

genieten en focust u zich ook op voldoende spreiding. 

Het is belangrijk om u goed te laten begeleiden inzake 

vermogensopbouw. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden die u 

vandaag waarschijnlijk nog niet kent en dus bijgevolg ook onbenut 

laat.  

6. In combinatie met 
beleggingen
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Columbus Group levert maatwerk. Gaat niet 

bestaat niet is ons motto. Hierdoor moeten we vaak 

out of the box denken en creatief zijn. Maar dat is 

onze core-business.

Columbus zoekt en onderzoekt dagdagelijks de 

financiële markten om u als investeerder van het 

beste advies te voorzien. Columbus Group heeft 

géén eigen producten. 

100% onafhankelijk
Columbus Group biedt als dienst “echte” 

begeleiding in functie van uw noden en behoeftes. 

We willen weten wie u bent en wat u drijft om zo 

samen te timmeren aan uw financiële gemoedsrust. 
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Columbus Group

Echte begeleiding Maatwerk


