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Vooruitblik
Geachte Confrater,

Het tweede opeenvolgende rampenjaar 2021 nadert zijn einde. Stilaan ver-
wachten we een klein lichtje aan het einde van de lange coronatunnel.

Ramp en tegenspoed, heel wat tegenvallers, … het hoeft niet uitsluitend nega-
tief te zijn. We kunnen er uit leren en dat hebben we de afgelopen twee jaar dan 
ook gedaan. De positieve ervaringen met vorming op afstand en de opgedane 
knowhow bestendigen we door onze reguliere planning voor 2022 ook in hybri-
de vorm aan te bieden. We vinden het direct contact met onze leden belangrijk 
en behouden dan ook de zeven traditionele opleidingslocaties. Elk seminarie 
wordt steeds alternerend ingericht op vier locaties, uiteraard voor zover de 
coronamaatregelen het toelaten. Op die manier vinden op jaarbasis acht se-
minaries plaats op elk van de bestaande zeven locaties. Bovendien wordt elk 
seminarie ook als webinar aangeboden, zowel “live” als “on demand”. Alle 
seminaries, ongeacht de wijze waarop ze worden gevolgd, vallen voor de 
permanente vorming onder de categorie “A”, voor zover aan alle nodige voor-
waarden is voldaan. Dat is voor webinars: het aanklikken van aandachtsvra-
gen en het beantwoorden van de toets op het einde van het webinar.

Met dit aanbod zijn we overtuigd dat we u de meeste flexibiliteit geven in het 
plannen en volgen van uw permanente vorming. U kan geheel naar eigen keu-
ze steeds terecht op één van de locaties, op een vooraf bepaald tijdstip live op 
afstand volgen, of op éénder welk ander moment uitgesteld kijken.

De attesten worden, zoals ook in 2021, rechtstreeks doorgestuurd naar het 
platform permanente vorming van het ITAA, rekening houdend met een ver-
werkingstijd van maximum 14 dagen na het verloop (of laatste kijkdag) van 
het webinar.

In 2022 mag U van ons het volgende verwachten:
1. Inbegrepen in het gewone lidgeld

 – 14 seminariereeksen met diverse topics (zie onze website www.
bbb- vzw.be)

 – 14 syllabi en 3 boeken in e- format (uitgeverij Gompel&Svacina)
 – 1 speciale en gratis reeks in het kader van management accounting, 

voorzien in het tweede kwartaal 2022, met als onderwerp: ”Kasstroom-
calculatie en financiële bedrijfsanalyse” met als auteur en spreker 
Jacques Van Der Elst. Dit wordt grondig gedocumenteerd met een 
e- boek van 230 blz. 

 – Gratis gebruik van ons intranet met diverse tools en documentatie
2. Afzonderlijke facturatie (optioneel)

 – Diverse stagereeksen voor de diverse groepen (zie onze website www.
bbb- vzw.be)

 – Diverse opleidingen die onze beroepsbeoefenaars verder kunnen bege-
leiden in hun loopbaan waaronder de speciale reeks voor de passerelle.
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Om van dit aanbod te kunnen genieten verzoeken wij u 
uw lidmaatschap te hernieuwen, voor zover nog niet ge-
beurd, ofwel u te registreren als lid via de registratiepro-
cedure die u in de bijlage kunt vinden.

Het lidgeld werd voor gewone leden behouden op 
€ 295,00 (excl. 21% btw). Deze bijdrage komt niet in aan-
merking voor de KMO- portefeuille.

Het lidgeld voor de stagiairs werd eveneens behouden 
op € 195,00 (excl. 21% Bbw). Ook deze bijdrage komt niet 
in aanmerking voor de KMO- portefeuille.

Wij hopen u weer talrijk te mogen verwelkomen in 2022 
op één van onze zeven locaties of webinars en wensen u 
alvast veilige en rustige eindejaarsmomenten toe met uw 
gezin alsook een gezond 2022.

Jean- Marie HILLEWAERE 
BBB – De Voorzitter

Aanmeldingsprocedure voor nieuwe leden 
Aanmelden op het intranet is bijzonder eenvoudig. Het 
enige dat u bij de hand dient te hebben is uw rijksre-
gisternummer (terug te vinden op uw identiteitskaart), 
uw btw/ondernemingsnummer, een beschikbare inter-
netconnectie en desgevallend het lidnummer van uw 
beroepsinstituut indien u lid bent bij ITAA of IBR. Een 
paswoord hebt u op dit moment niet nodig, deze maakt 
u zelf aan tijdens de registratie.

De registratie gebeurd online via https://intranet.bbb- 
vzw.be. In de kolom “Registreren” klikt u op het eerste 
woord “Registreren”. Na een klik op deze link start u de 
registratieprocedure. Deze bestaat uit zes stappen die u 
doorheen uw aanmelding zullen begeleiden.

Stap 1. Persoonlijke gegevens:
Na ingave van uw rijksregisternummer klikt u op de 
knop “Volgende”. Onderaan uw persoonlijke gegevens 
dient u een paswoord op te geven en te herhalen om een 
correcte ingave te garanderen zodat het vanaf nu gebruikt 
zal kunnen worden om in te loggen op het intranet van 
BBB- vzw. De velden met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Stap 2. BTW- plichtigheid
Om onze facturatie correct te laten verlopen dient u in 
stap 2 aan te geven of u al dan niet btw- plichtig bent. U 
kan dit doen door uw keuze te maken uit de dropdown-
lijst met mogelijkheden.

Stap 3. Facturatiegegevens
Op basis van uw keuze bij btw- plichtigheid en het door u 
ingegeven btw nummer of ondernemingsnummer haalt 
het systeem – indien beschikbaar – de corresponderende 
facturatiegegevens op. Gelieve deze na te zien op fouten 
en waar nodig aan te passen. Gelieve het e- mailadres 
zeer goed na te zien vermits dit het adres zal zijn waar-

op u de digitale factuur zal ontvangen. Er worden im-
mers geen facturen verstuurd per post.

Onderaan deze pagina kan u optionele facturatiegege-
vens meegeven. Deze laten u toe om uw factuur voor uw 
lidmaatschap verder te detailleren. Zo kan u er bvb voor 
kiezen om de factuur te richten aan een bepaalde dienst, 
afdeling, contactpersoon en kan u hier een aanvullende 
commentaarregel ingeven. Deze laat u toe om belangrij-
ke bijkomende zaken die vermeld moeten worden op uw 
factuur te definiëren zoals bvb een aankoopordernum-
mer, intern ordernummer, po- nummer, enz.

Stap 4. Lidmaatschappen beroepsinstituten
Indien u lid bent van een beroepsinstituut kan u hier uw 
hoedanigheid en lidnummer ingegeven van het desbe-
treffende beroepsinstituut. Indien u niet toebehoort tot 
één van de voorgestelde groepen dan kiest u voor de 
groep “Andere”.

Stap 5. Voorkeurlocatie seminaries
Maak uw keuze uit een van onze fysische seminarieloca-
ties. Deze vraagstelling is louter informatief en wordt in-
tern door ons gebruikt om puur logistieke redenen. Zoals 
in het verleden kunt u nog steeds vrij kiezen op welke 
locatie u de BBB- seminaries volgt, weliswaar mits aan-
vaarding van de voorafgaandelijke inschrijving.

Stap 6. Bevestiging lidmaatschap
Tijdens de laatste stap verkrijgt u een overzicht van de 
door u ingegeven informatie aangevuld met het factuur-
bedrag voor uw lidmaatschap. Na akkoord met de alge-
mene voorwaarden en de privacy disclaimer, alsook de 
bevestiging dat de bovenstaande gegevens en de wijze 
van verzending mogen gebruikt worden voor de factura-
tie kan u deze inschrijving voltooien.
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Ondernemen vergt kapitaal: 
op zoek naar financiering
Patrick Deleu, Fiscaal accountant

Veel mensen dromen ervan een eigen zaak te starten. Wie 
met een eigen onderneming wil beginnen moet niet al-
leen kennis en kunde hebben, maar vooral over voldoen-
de passie, ambitie, ondernemerstalent en een goed idee 
beschikken.

Starten met een eigen zaak is niet alleen een boeiende uit-
daging. Het is ook een stap in het onbekende, een avon-
tuur. Om het geen risicovol avontuur te laten worden, is 
het noodzakelijk dat de bedrijfsleider in spe zich bezint 
over het idee en de op te starten onderneming en die 
bevindingen idealiter neerschrijft in een businessplan. 
Ondernemen is nooit zonder risico, maar dergelijke be-
zinning heeft de verdienste een avontuur te starten met 
berekend risico.

Het businessplan of ondernemingsplan is ruim en omvat 
alle aspecten van het bedrijfsleven: de aankoop, produc-
tie, marketing, commercialisatie en verkoop, human re-
sources, het managementteam, enz. en heeft tot doel de 
grote stappen in het leven van een onderneming voor te 
bereiden. Deze voorbereiding omvat het bepalen van de 
strategie, het formuleren van duidelijke en precieze doel-
stellingen, het inschatten van alle risico’s, het opstellen 
van een actieplan en het bijeenbrengen van de nodige 
middelen om het project te doen slagen.

Alhoewel de nodige middelen veel ruimer zijn dan de 
loutere geldmiddelen zal het businessplan voorname-
lijk bij de onderhandelingen voor het verwerven van de 
noodzakelijke financiële middelen bij aandeelhouders 
(investeerders) en kredietverschaffers het sleuteldocu-
ment blijken te zijn. Naast het beschrijvend gedeelte van 
het ondernemingsplan zal vooral het sluitstuk, het finan-
cieel plan dat een objectieve cijfermatige weerslag is van 
al deze beschreven elementen, inzage geven in de renta-
biliteit en vooral het nodige kapitaal om van het idee een 
succes te maken.

Het spreekt voor zich dat de voorafgaande bezinning en 
de bepaling van het noodzakelijke kapitaal ook in ande-
re fases dan de start van een onderneming wenselijk of 
noodzakelijk is. Het op de markt brengen van nieuwe 
producten, het aanboren van nieuwe markten, de herori-
entering van de onderneming, het ontwikkelen van nieu-
we activiteiten, het aangaan van belangrijke samenwer-
kingsverbanden, zowel industrieel als commercieel, de 
overname, fusie of splitsing, de herstructurering of nog 
de vooropgestelde belangrijke investeringen; ze hebben 
de zoektocht naar kapitaal gemeen.

Om een bedrijf op te starten, over te nemen, uit te bou-
wen om te vormen en te laten groeien zijn er uiteraard fi-
nanciële middelen nodig. Wellicht heeft de oprichter wat 
eigen geld, heeft de bestaande onderneming wat reserves 
opgebouwd en kan een bank aangesproken worden voor 
een lening. Maar er bestaan ook andere bronnen voor fi-
nanciële steun. Zo zijn er talrijke regionale, federale en 
Europese steunmaatregelen en incentives waarop een 
ondernemer eventueel beroep kan doen. Ook kunnen ex-
terne investeerders aangetrokken worden of kunnen niet- 
bancaire financieringsvormen aangesproken worden.

Waar de meeste ondernemers een goed beeld hebben 
over de klassieke financieringsmogelijkheden is dat min-
der het geval voor alternatieven zoals private equity, ven-
ture capital, crowdfunding of het vriendenaandeel.

Niet getreurd echter: Vlaanderen beschikt over een aan-
tal aanspreekpunten die de ondernemer op weg helpen.

VLAIO

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is 
hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle 
ondernemers in Vlaanderen.

Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en onderne-
merschap en dragen bij aan een gunstig ondernemerskli-
maat. Ze doen dit in samenwerking met tal van partners, 
waaronder ook de bedrijfsrevisoren, accountants en be-
lastingadviseurs.

VLAIO legt de focus op:
 – het stimuleren van groei en innovatie door onder-

nemingen financieel te ondersteunen via subsidies 
om te kunnen groeien, transformeren of innoveren. 
Voorbeelden van dergelijke subsidies zijn de kmo- 
portefeuille, de kmo- groeisubsidie en onderzoeks- & 
ontwikkelingsprojecten.

 – het bevorderen van ondernemerschap en werkt hier-
voor samen met sterke partners die kmo’s kunnen be-
geleiden van (pre)start over groei tot overname. Ze on-
dersteunen ook netwerking gericht op groeibedrijven.

 – het ondersteunen van clusters door het steunen van 
organisaties die samenwerking en dynamiek op gang 
brengen binnen een groep van ondernemingen en 
kennisinstellingen.
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 – het bevorderen van omgevingsfactoren door het facili-
teren van o.a. de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.

Vanuit hun informatierol naar het bedrijfsleven, maken 
ze ook het aanbod aan alternatieve financieringskanalen 
in Vlaanderen kenbaar. De brug naar sterker onderne-
merschap wordt door het VLAIO gelegd via één geïnte-
greerd loket.

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Ondernemerschap is cruciaal voor de toekomst van 
Vlaanderen. PMV is een doe- en durfbedrijf en geeft de 
toekomst van de Vlaamse economie mee vorm met aan-
gepaste financieringsformules voor elk beloftevol onder-
nemersproject, van bij de prille start tot en met de groei 
en internationalisering. Met en voor de overheid, en an-
dere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn 
voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Financiering voor ondernemers kan verschillende vor-
men aannemen. Een starter bijvoorbeeld met een lang 
ontwikkelingstraject voor de boeg, waarbij niet direct in-
komsten genereerd worden is wellicht het beste gebaat bij 
een deelname van PMV in het kapitaal. Bij de overname 
van een bestaande kmo met een vast klantenbestand, is 
een lening allicht een betere oplossing.

PMV kan op verschillende wijzen investeren: via equi-
ty, achtergestelde leningen en waarborgen van bankkre-
dieten. Een lening, kapitaal, of een combinatie van bei-
de, PMV bepaalt met de ondernemer in functie van het 
ondernemingsdossier wat de meest gepaste oplossing is 
voor de financierings- en kapitaalbehoefte. Bovendien 
kan PMV ook andere financiers mee over de streep trek-
ken door hun financiering te waarborgen. Op die manier 
verkleint hun risico en vergroten de financiële mogelijk-
heden voor de ondernemer. Ten slotte neemt PMV ook 
minderheidsbelangen in private fondsen die op hun 
beurt investeren in beloftevolle kmo’s.

De steun is niet beperkt tot ondernemingen in een welbe-
paalde fase van hun levenscyclus of met en welbepaald 
doel voor ogen. Ze ondersteunen zowel starters als groei-
bedrijven, tot zelfs de meer matuurdere bedrijven. Ook 
het doel van de ondersteuning is vrij breed; van de op-
start tot de overname van een bedrijf.

Business Angels Netwerk Vlaanderen

Business Angels Netwerk Vlaanderen vzw brengt onder-
nemers en investeerders samen, bereidt hen voor op kapi-
taalfinanciering en zorgt steeds voor een persoonlijke be-
geleiding. Bij uitstek dus het platform waar investeerders 
en ondernemers elkaar in optimale omstandigheden vin-

den. De persoonlijke aanpak wordt binnen BAN Vlaan-
deren hoog in het vaandel gevoerd. Vandaag kunnen ze 
rekenen op een on- en offline gebalanceerd aanbod, op 
maat van de ondernemer én investeerder.

BAN Vlaanderen onderscheidt zich dankzij de A van de 
Angels. Het zijn privé- investeerders die niet alleen hun 
kapitaal ter beschikking stellen, maar ook hun knowhow, 
hun netwerk en hun ervaring die ze zelf jarenlang heb-
ben opgebouwd. Dat engagement vormt een belangrijke 
meerwaarde ten opzichte van andere investeerders. On-
dernemers zijn vaak mensen met een sterk technisch ont-
wikkelde kennis, die een sterk product of dienst hebben 
bedacht of ontworpen. De vraag is: hoe zet je dat dan in 
de markt, hoe bouw je de business rond het product op? 
Dat zijn juist dingen waar business angels goed in zijn, 
dat hebben ze al bewezen in hun carrière en kunnen an-
dere ondernemers dan ook helpen om hun bedrijfsvoe-
ring te professionaliseren, om niet alleen qua investering 
maar ook financieel- administratief en inhoudelijk naar 
een hoger niveau te groeien. Ze tonen geduld en bren-
gen wijsheid.

BAN Vlaanderen wordt gesteund door de Vlaamse over-
heid en is voor ondernemers een uniek kanaal om hun 
bedrijf met ‘vriendelijk’ kapitaal en ‘wise deals’ naar een 
hoger niveau te tillen. Business angels gaan – als onder-
nemer – heel vroeg mee in het verhaal zonder een contro-
lerende positie te claimen, zonder meteen te denken in 
termen van rendement of exit. De business angels hebben 
vaak een uitgebreide ervaring als investeerder en parti-
ciperen als privé- investeerder, telkens voor een beperkt 
aandeel, in meerdere bedrijven. Hierdoor netwerken ze 
de onderneming ook in het ecosysteem.

De focus van het netwerk ligt op gedeelde kennis. Het 
wise aspect is leidend. BAN Vlaanderen levert een uniek 
begeleidingstraject waar dealguides alle aspecten van 
een duurzame wise deal bewaken, en de belangen van 
beide partijen in het oog houden. Via hun WISE Acade-
my, het gratis e- learningplatform voor ondernemers en 
investeerders, kunnen nieuwkomers zich op eigen ritme 
verdiepen in de materie van de investeringswereld. Zo 
kan de ondernemer goed voorbereid een traject bij BAN 
Vlaanderen opstarten. Door zich niet louter naar de basics 
maar ook naar de evoluties binnen de investeringswereld 
te richten, blijven de WISE Academici steeds up- to- date.

Alternatieve financieringsoplossingen zijn nog te weinig 
gekend, niettegenstaande ze in belangrijke mate kunnen 
bijdragen tot het samenbrengen van het nodige kapitaal 
om een onderneming op starten, om te vormen of te la-
ten groeien.

Omdat onbekend, onbemind is, heeft BBB dit onderwerp 
opgenomen in de kalender van 2022. Tijdens het semi-
narie ‘Alternatieve financieringsoplossingen: wat zijn de ver-
schillende mogelijkheden, dankzij de Vlaamse Overheid, ook na 
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een moeilijke periode’ worden de rol, de mogelijkheden en 
het aanbod van deze organisaties en de resultaten daar-
van uitgebreid toegelicht. Uiteraard wordt ook de nodige 

aandacht gegeven aan de rol van de accountant en belas-
tingadviseur en hoe deze organisaties en hun tools ons 
daarbij kunnen helpen.

Reeks Beroepsvereniging voor  
Boekhoudkundige Beroepen – BBB

Praktische boeken met informatie voor u op maat  
geschreven door experts in elk specialisatiedomein.

In de reeks verschenen bij Gompel&Svacina de volgende publicaties.

Bestel rechtstreeks bij de uitgever:  
www.gompel-svacina.eu | info@gompel-svacina.eu

Gompel&Svacina
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Speciale Seminariereeks 

‘Kasstroomanalyse en financiële 
bedrijfsanalyse, management- 
accounting technieken voor 
de accountant van kleine 
vennootschappen’ 
Naast het uitvoeren van voornamelijk boekhoudkundige 
en fiscale taken moet een accountant vandaag ook meer 
en meer onderlegd zijn in bedrijfskundige materies. In-
derdaad, zijn klanten verwachten dat hij in staat is om 
het ondernemingssturen steeds meer in belangrijke mate 
mee vorm te geven. Met andere woorden: deze ontwikke-
ling vereist van de accountant een degelijke scholing in 
management accounting.

In het buitenland hebben accountantsinstituten aan deze 
evolutie al aandacht geschonken door in hun opleidin-
gen tot accountant het belang van het vak management 
accounting sterk te laten toenemen.Ten bewijze hiervan 
verwijs ik hiervoor naar onder andere de opleidingen 
die georganiseerd worden door de Nederlandse (NBA), 
de Franse (Ordre National des Experts Comptables) en 
de Engelse (CIMA) instituten. Op het internet zijn de in-
houden van deze beroepsopleidingen gemakkelijk terug 
te vinden. 

In het kader van deze uitbreiding van acountantsacti-
viteiten brengen wij in deze seminariereeks, gepland in 
de loop van het tweede kwartaal van 2022, dan ook een 

tweetal fundamentele management accounting technie-
ken onder de aandacht: kasstroomanalyse en financiële 
bedrijfsanalyse. 

In het eerste gedeelte van deze seminariereeks behan-
delen we een aantal kasstroom- calculatietools die de 
accountant moet beheersen om zijn klanten te kunnen 
adviseren inzake financiële beleidsbeslissingen die van 
invloed zijn op de waarde van hun onderneming. 

Het tweede gedeelte handelt specifiek over de doorlich-
ting van de financiële toestand van een kleine vennoot-
schap. We illustreren hoe de accountant, aan de hand 
van een aantal analysetechnieken, de informatie in de 
jaarrekeningen van zijn klanten omzet in indicatoren die 
een duidelijk beeld geven van de financiële prestaties van 
hun onderneming. 

Met deze seminariereeks tonen we aan hoe belangrijk de 
kennis van management accounting is met betrekking tot 
de bedrijfsadviesfunctie van de accountant.

dr. J. A. Van Der Elst 
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Vruchtgebruik, erfpacht- en 
opstalrecht in het nieuwe 
goederenrecht
Philippe Salens, Senior Counselor EY Tax Consultants

De wet van 4 februari 2020 voerde in het nieuw Burgerlijk 
Wetboek (NBW) het Boek 3 Goederenrecht in1. In dit boek 
worden onder meer de zogenaamde zelfstandige zake-
lijke gebruiksrechten geïntegreerd en gemoderniseerd. 
Voorheen werd het erfpacht- en opstalrecht geregeld door 
twee verschillende afzonderlijke wetten van 10 februari 
1824. Het nieuw goederenrecht is in werking getreden op 
1 september 2021 en is van toepassing op alle rechtshan-
delingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden na 
zijn inwerkingtreding. Tenzij partijen anders zijn over-
eengekomen, is deze wet niet van toepassing op:
 – de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en 

rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden voor haar 
inwerkingtreding;

 – rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsge-
vonden na haar inwerkingtreding die betrekking heb-
ben op zakelijke rechten die ontstaan uit een rechtshan-
deling of rechtsfeit dat heeft plaatsgevonden voor haar 
inwerkingtreding.

De bepalingen van deze wet kunnen geen afbreuk doen 
aan de rechten die zouden zijn verworven voor de inwer-
kingtreding van deze wet2.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste wijzigingen 
inzake het vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrecht. 

Zeker op het vlak van de vergoeding voor natrekking lijkt 
de nieuwe wetgeving duidelijker en op fiscaal vlak waar-
schijnlijk ook interessanter dan het oude recht. Er moet 
daarom overwogen worden het nieuwe recht ook al toe 
te passen op overeenkomsten gesloten voor 1 september 
2021. Daartoe moeten partijen een addendum opstellen. 
Aangezien het een wijziging van de initiële overeen-
komst betreft, moet dit addendum in zijn geheel worden 
overgeschreven op het bevoegde kantoor van de Algeme-
ne Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (het 
vroegere hypotheekkantoor)3. Daartoe is een authentieke 
akte vereist4. Wordt het addendum onderhands gemaakt 
en niet overgeschreven dan is het gevolg daarvan alleen 

1 BS, 17 maart 2020
2 Art. 37, §1 van de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het 

Burgerlijk Wetboek
3 Art. 3.30, §1, 1° NBW
4 Art. 3.31, §1 NBW

dat de partijen zich niet op het addendum kunnen be-
roepen ten aanzien van derden te goeder trouw die een 
concurrent recht op het onroerend goed hebben5. De be-
lastingadministratie is evenwel geen derde in voormelde 
zin6. Wordt tot anticipatieve toepassing van het nieuw 
recht enkel besloten om fiscale redenen, dan kan het ad-
dendum bijgevolg perfect onderhands opgesteld worden. 

Aanvullend recht

Het nieuwe goederenrecht is van aanvullend recht, be-
halve indien het om definities gaat of indien de wet uit-
drukkelijk anders bepaalt7. Wanneer contractueel afge-
weken wordt van het gemeenrecht en een bedrijfsleider 
zich door deze afwijking verrijkt, ligt in principe een be-
lastbaar voordeel van alle aard in zijn hoofde voor. 

Zakelijke subrogatie

Een zakelijk recht strekt zich van rechtswege uit tot alle 
goederen die in de plaats komen van het oorspronkelijke 
voorwerp van het zakelijk recht, waaronder de schuld-
vorderingen die in de plaats van het goed zijn gekomen, 
zoals de vergoeding die door derden verschuldigd is 
wegens het tenietgaan, de beschadiging of het waarde-
verlies van het goed, voor zover het zakelijk recht nuttig 
op het nieuwe voorwerp kan worden uitgeoefend en er 
geen andere manier is om het recht te vrijwaren8. Zakelijk 
subrogatie wordt bijgevolg de ‘default’-oplossing onder 
het nieuw goederenrecht. Onder het oude recht werd dit 
wettelijk niet geregeld en kon discussie ontstaan indien 
één en ander niet contractueel geregeld was. Zo oordeel-
de het hof van beroep te Brussel dat bij de verkoop van 
het onroerend goed door de vruchtgebruiker en de blote 
eigenaar samen er geen zakelijke subrogatie optreedt en 
de verkoopprijs derhalve moest opgesplitst worden tus-
sen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar9. 

5 Art. 3.30, §2 NBW
6 Cass., 14 mei 2020, FJF, 2020/272
7 Art. 3.1. NBW
8 Art. 3.10 NBW
9 Brussel, 9 maart 1988, RW 1988-89, 650; Rec.gén.enr.not., 1989, 413
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Tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten

Het nieuwe goederenrecht somt thans de algemene wij-
zen waarop zakelijke rechten en de bijzondere wijzen 
waarop zakelijke gebruiksrechten tenietgaan, op10. Hoe-
wel dit onder het oud recht in de rechtsleer werd verde-
digd, kan er onder het nieuw recht geen discussie meer 
bestaan omtrent de mogelijkheid om opzegmodaliteiten 
te voorzien. De opzegging in minnelijke overeenstem-
ming wordt thans expliciet als een algemene wijze waar-
op zakelijke rechten tenietgaan, genoemd. De wettelijke 
opsomming is evenwel van aanvullend recht en niet limi-
tatief, waardoor er evenmin twijfel kan bestaan omtrent 
de mogelijkheid om contractueel een eenzijdige opzeg-
mogelijkheid toe te staan. Enkel voor wat het erfpacht-
recht betreft, heeft de wetgever voorzien dat het niet te-
niet kan gaan vooraleer de minimumtermijn van vijftien 
jaar is verstreken op grond van de enkele wil van één van 
de partijen11.

Het voorzien van een eenzijdige opzegmogelijkheid voor 
de vruchtgebruiker of erfpachter kan interessant zijn, 
aangezien er bij de waardering van deze gebruiksrechten 
dan geen (of minder) rekening moet gehouden worden 
met het leegstandsrisico. 

Door het zakelijk gebruiksrecht op te zeggen wordt dis-
cussie inzake het al dan niet verschuldigd zijn van het 
verkooprecht bij een vroegtijdige beëindiging vermeden. 
Door de opzegging gaat het zakelijk gebruiksrecht teniet, 
maar wordt het niet overgedragen naar de bezwaarde 
eigenaar. De bezwaarde eigenaar wordt volle eigenaar 
louter ten gevolge van de elasticiteit van het eigendoms-
recht. Onder het vigerend fiscaal recht kan er volgens 
ons daarom geen verkooprecht opeisbaar worden bij de 
opzegging. 

Op het vlak van de inkomstenbelasting moet er wel re-
kening mee gehouden worden dat bij de aanvankelijke 
waardering van het vruchtgebruik of erfpachtrecht (in 
handen van een vennootschap) nooit rekening gehouden 
wordt met het risico dat het zakelijk recht kan tenietgaan 
vooraleer de overeengekomen bepaalde duurtijd is ver-
streken. Dit houdt in dat bij het voortijdig tenietgaan de 
bezwaarde eigenaar zich verrijkt ten koste van de vrucht-
gebruiker of erfpachter, aangezien hij eerder dan waar-
mee bij de waardering rekening werd gehouden opnieuw 
het gebruiksrecht over het onroerend goed verkrijgt. Is 
de bezwaarde eigenaar bedrijfsleider van de vruchtge-
bruiker,² dan vormt deze verrijking in principe een in zijn 
hoofde belastbaar voordeel van alle aard. Dit kan verme-
den worden door contractueel een schadevergoeding te 
voorzien voor alle gevallen waarin het zakelijk recht te-
nietgaat vooraleer de initieel overeengekomen duurtijd is 
verstreken. 

10 Art. 3.15 en 3.16 NBW
11 Art. 3.174, tweede lid NBW

Vergoeding voor de natrekking

Tijdens de looptijd van het opstalrecht blijft de opstalhou-
der eigenaar van de door hem aangebrachte bouwwerken 
en beplantingen12. Het opstalrecht kan ook ontstaan als 
gevolg van een gebruiksrecht (zoals het vruchtgebruik en 
het erfpachtrecht) op een onroerend goed verleend met 
bevoegdheid om er bouwwerken of beplantingen op te 
plaatsen (het zgn. accessoir opstalrecht)13. 

Door het tenietgaan van het zakelijk gebruiksrecht komt 
meteen ook een einde aan het (accessoir) opstalrecht 
en wordt de eigenaar van het onroerend goed door na-
trekking (en dus van rechtswege) eigenaar van de door 
de titularis van het zakelijk gebruiksrecht aangebrachte 
bouwwerken en beplantingen. De eigenaar van het on-
roerend goed moet de titularis van het zakelijk gebruiks-
recht evenwel vergoeden voor de bouwwerken en be-
plantingen die hij binnen de grenzen van zijn recht heeft 
uitgevoerd. Voor wat het vruchtgebruik betreft, is boven-
dien vereist dat de blote eigenaar ingestemd heeft met de 
werken, opdat hij een vergoeding verschuldigd zou zijn. 
Deze instemming kan volgens ons stilzwijgend zijn.

Tot de betaling van de vergoeding heeft de titularis van 
het zakelijk gebruiksrecht een retentierecht op de bouw-
werken en beplantingen. 

De vergoeding wordt ongeacht de aard van het zakelijk 
gebruiksrecht bepaald op grond van de ongerechtvaar-
digde verrijking14. 

Volgens de memorie van toelichting impliceert dit dat de 
titularis van het zakelijk recht een vergoeding moet be-
talen gelijk aan de laagste van twee bedragen – de meer-
waarde die het gebouw aan de grond heeft gegeven en 
de kost van het gebouw 15. Dit stemt overeen met het ont-
werp van artikel 5.140 in boek 5 “Verbintenissen” van het 
nieuw Burgerlijk Wetboek dat stelt: “Hij die ongerecht-
vaardigd is verrijkt, moet aan de verarmde het laagste 
bedrag van de verrijking en de verarming teruggeven, 
geraamd op de dag van de restitutie” en met rechtsleer16. 

Het komt ons evenwel voor dat de verarming van de titu-
laris van het zakelijk recht niet gelijk is aan de kost van de 
door hem uitgevoerde werken. 

12 Art. 3.177 NBW
13 Art. 3.182 NBW
14 Art. 3.160 NBW (vruchtgebruik); art. 3.176 NBW (erfpachtrecht) en art. 3.188 NBW 

(opstalrecht)
15 Gedr.St., Kamer, DOC 55, 173/001, p. 300
16 S. Stijns, Leerboek verbintenissenrecht, 1bis, Brugge, die Keure, 2013, p. 27, nr. 39; 

R. Dekkers, A. Verbeke, N. Carette en K. Vanhove, Handboek burgerlijk recht, 
III, Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 
2007, p. 207, nr. 349; V. Sagaert, Wat als het vermogen gaat schuiven? Casuïstiek 
rond zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrij-
king, in Themis Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2007, p. 93, nr. 34; J. Rood-
hoofdt, De quasi – contracten, in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, afl. 18, 
Antwerpen, Kluwer, 30, nr. 2287
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Enerzijds heeft de titularis van het zakelijk recht gedu-
rende de looptijd van zijn zakelijk recht ook het gebruik 
en genot van zijn werken gehad, waardoor de waarde 
van dit gebruik en genot volgens ons in mindering van 
de kost moet worden gebracht. Het extra gebruiksgenot 
is volgens ons het resultaat van de kapitaalkost (gespreid 
over de vermoedelijke technische of economische ge-
bruiksduur) en de financiële kost (interest). 

Anderzijds heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een 
schuldvordering die ontstaan is uit een verrijking zonder 
oorzaak een waardeschuld is17. Het komt ons dan ook 
voor dat de financiële kost (interest) eveneens in rekening 
moet worden gebracht. 

Verlenging en vernieuwing

Zowel het vruchtgebruik, het erfpachtrecht als het opstal-
recht kan worden verlengd, evenwel zonder dat zijn tota-
le duurtijd meer mag bedragen dan de wettelijke maxi-
mum duurtijd. Deze zakelijke gebruiksrechten kunnen 
ook worden hernieuwd met het uitdrukkelijk akkoord 
van de partijen18.

Onder het oude recht was Vlabel van oordeel dat elke 
verlenging van het vruchtgebruik de vestiging van een 
nieuw vruchtgebruik impliceert, waardoor het verkoop-
recht (over ten minste de – forfaitair bepaalde – verkoop-
waarde) verschuldigd was19. Volgens ons kan dit stand-
punt niet langer gehandhaafd worden onder het nieuwe 
recht, nu de wet expliciet de mogelijkheid tot verlengen 
voorschrijft. 

Vruchtgebruik

Onder het nieuwe recht wordt vruchtgebruik als volgt ge-
definieerd. Vruchtgebruik verleent aan zijn titularis het 
tijdelijk recht op het gebruik en genot van een goed van 
de blote eigenaar, zoals een voorzichtig en redelijk per-
soon, in overeenstemming met de bestemming van dat 
goed en onder de verplichting om het goed bij het einde 
van zijn recht terug te geven20.

De bestemming van het goed is deze die daar bij contract 
aan is gegeven of die, bij gebreke aan contract, volgens 
de aard van de goederen en het eerdere gebruik door de 
blote eigenaar, vermoed wordt21.

17 Cass., 27 september 2012, Rev.trim.dr.fam., 2013, p. 512
18 Art. 3.141, vierde lid NBW (vruchtgebruik); art. 3.169 NBW (erfpachtrecht); art. 

3.180 NBW (opstalrecht)
19 Voorafgaande beslissingen nr. 16045 van 5 september 2016 en nr. 17005 van 20 

maart 2017
20 Art. 3.138, eerste lid NBW
21 Art. 3.143 NBW

Inhoudelijk verandert er in feite weinig tot niets in verge-
lijking met het oude recht.

Een vruchtgebruik kan worden gevestigd voor bepaalde 
of onbepaalde duur.

Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan het 
vruchtgebruik:

 – maximaal negenennegentig jaar duren, behalve in-
dien de natuurlijke persoon op wiens hoofd het is ge-
vestigd, langer leeft; en

 – niet voortbestaan na het overlijden van de persoon op 
wiens hoofd het vruchtgebruik is gevestigd22.

Onder het oude recht gold een maximale duur van 30 jaar 
wanneer de titularis van het vruchtgebruik een vennoot-
schap was23. Deze maximumtermijn wordt nu dus ver-
lengd tot 99 jaar. 

De faillietverklaring of de vrijwillige, wettelijke of ge-
rechtelijke ontbinding van de rechtspersoon zijn even-
eens beëindigingsgronden in voormelde zin. Behoudens 
andersluidend beding eindigt het recht van vruchtge-
bruik niet in geval van fusie, splitsing of gelijkgestelde 
verrichting24.

Onder het nieuwe recht wast, behoudens andersluidend 
beding, het onverdeeld of gemeenschappelijk vruchtge-
bruik gevestigd op het hoofd van twee of meer personen 
bij het einde van het bestaan van één van hen bij dat van 
de anderen aan, naar evenredigheid van hun aandeel25. 

De vruchtgebruiker is ertoe gehouden om onderhouds-
herstellingen ten aanzien van het goed te verrichten die, 
op korte of lange termijn, nodig zijn om de waarde van 
het goed te vrijwaren, onder voorbehoud van norma-
le slijtage, ouderdom of overmacht26. De blote eigenaar 
moet de grove herstellingen uitvoeren na overleg met de 
vruchtgebruiker27. Grove herstellingen zijn herstellingen 
die betrekking hebben op de structuur van het goed of 
van zijn inherente bestanddelen of waarvan de kosten 
manifest de vruchten van het goed te boven gaan28. De 
blote eigenaar die de grove herstellingen uitvoert, kan 
van de vruchtgebruiker eisen dat hij proportioneel bij-
draagt in de kosten van deze herstellingen. Deze bijdra-
ge wordt bepaald in verhouding tot de waarde van het 
vruchtgebruik tegenover de waarde van de volle eigen-
dom, berekend overeenkomstig artikel 745sexies, § 3, van 
het oude Burgerlijk Wetboek29.

22 Art. 3.141, eerste en tweede lid NBW
23 Artikel 619 oud BW.
24 Art. 3.141, derde lid NBW
25 Art. 3.141, vierde lid NBW
26 Art. 3.153 NBW
27 Art. 3.154, §2 NBW
28 Art. 3.154, §1 NBW
29 Art. 3.154, §3 NBW
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Erfpachtrecht

Het erfpachtrecht is een zakelijk gebruiksrecht dat een 
vol gebruik en genot verleent van andermans goed dat 
onroerend is uit zijn aard of door incorporatie.

De erfpachter mag niets doen dat de waarde van het on-
roerend goed vermindert, onder voorbehoud van norma-
le slijtage, ouderdom of overmacht. Hij kan, behoudens 
andersluidend beding, de bestemming van het onroe-
rend goed wijzigen30.

Ook hier is inhoudelijk weinig veranderd. Voortaan kan 
een recht van erfpacht om niet worden gevestigd; volgens 
de oude definitie moest een jaarlijkse vergoeding (canon) 
worden betaald. 

Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de 
duurtijd van een erfpachtrecht niet korter dan vijftien 
jaar en niet langer dan negenennegentig jaar zijn. Het erf-
pachtrecht kan eeuwigdurend zijn wanneer en zolang het 
voor doeleinden van het openbaar domein door de eige-
naar van het onroerend goed gevestigd is31.

De minimumtermijn van het erfpachtrecht werd terug-
gebracht van 27 jaar tot 15 jaar. De maximumduur blijft 
onveranderd op 99 jaar. 

Opstalrecht

Het opstalrecht is een zakelijk gebruiksrecht dat het ei-
gendomsrecht verleent op al dan niet gebouwde volumes, 
voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans 
grond om er bouwwerken of beplantingen te hebben32.

Een belangrijke innovatie binnen het nieuw goederen-
recht is de driedimensionale opvatting die thans gehan-
teerd wordt. Onroerend uit hun aard zijn voortaan de 
grond en de samenstellende volumes, die in drie dimen-
sies zijn bepaald33. Het is dus mogelijk opstalrechten te 
stapelen. 

30 Art. 3.167 NBW
31 Art. 3.169 NBW
32 Art. 3.177 NBW
33 Art. 3.47, eerste lid NBW

Het KB van 30 augustus 2021 past het KB van 30 juni 2018 
(inzake kadastrale documentatie) en het KB van 18 no-
vember 2013 (inzake prekadastratie) aan, aan het nieuw 
goederenrecht34. Zo wordt volgende definitie van een 
kadastraal volume ingevoerd: “een deel van het Belgisch 
grondgebied dat in drie dimensies wordt bepaald, aan 
hetwelk een volume- identificatie wordt toegekend door 
de administratie en waarvan de geografische weergave 
op het kadastraal percelenplan een projectie op de grond 
is die zich situeert op één of meerdere kadastrale plan-
percelen”35. Een kadastraal volume waarvan de projectie 
op de grond zich situeert op één kadastraal planperceel 
wordt gekadastreerd door een kadastraal patrimonium-
perceel te creëren afgescheiden van het kadastraal patri-
moniumperceel dat overeenstemt met de grond. Een ka-
dastraal volume waarvan de projectie op de grond zich 
situeert op meer dan één kadastraal planperceel wordt 
gekadastreerd door voor elk deelvolume een kadastraal 
patrimoniumperceel te creëren afgescheiden van het ka-
dastraal patrimoniumperceel dat overeenstemt met de 
grond36. Wanneer een volume wordt gecreëerd, moet dit 
volume met het oog op de overschrijving op het bevoegd 
kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimo-
niumdocumentatie eerst worden geïdentificeerd. Daartoe 
moet voorafgaand aan de notariële akte een plan van af-
bakening bij de Algemene Administratie van de Patrimo-
niumdocumentatie worden neergelegd, die vervolgens 
binnen de twintig dagen de referte aflevert37. De informa-
tie omtrent het volume die het plan van afbakening moet 
bevatten werd door de minister bepaald38. 

Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de 
duurtijd van een opstalrecht niet langer dan negenenne-
gentig jaar zijn39. De maximale duurtijd van het recht van 
opstal wordt dus verlengd van 50 tot 99 jaar. 

Het opstalrecht kan eeuwigdurend zijn wanneer en zo-
lang het door de eigenaar van de grond gevestigd is:
1. hetzij voor doeleinden van het openbaar domein;
2. hetzij om de verdeling in volumes mogelijk te maken 

van een complex en heterogeen onroerend geheel dat 
verschillende volumes omvat die in aanmerking ko-
men voor zelfstandig en verscheiden gebruik en on-
derling geen enkel gemeenschappelijk deel hebben40.

34 BS, 31 augustus 2021
35 Art. 9, 7° van het KB van 30 augustus 2021
36 Art. 15/1 van het KB van 30 juli 2018, ingevoerd door art. 17 van het KB van 30 

augustus 2021
37 Art. 3 van het KB van 18 november 2013, gewijzigd door art. 5 van het KB van 30 

augustus 2021
38 Art. 4bis, ter en quater van het MB van 18 november 2013 ingevoerd door art. 8 van 

het MB van 31 augustus 2021 
39 Art. 3.180, eerste lid NBW
40 Art. 3.180, tweede lid NBW
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Planning werkingsjaar 2022
Seminaries en Live- webinars vangen steeds aan om 19:15 uur. 

Inschrijven is altijd verplicht, zowel op fysieke locaties als op webinars.

Onderwerp Spreker(s) Affligem- 
Essene (1*)

Kortrijk 
(2*)

Nazareth 
(3*)

Brugge 
(4*)

Edegem 
(5*)

Beringen 
(6*)

Leuven 
(7*) 

Leveringen met installatie of 
montage versus werk in on-
roerende staat: een grondige 
btw-analyse (+ e-boek)

Stefan  
Ruysschaert

24/01/2022 25/01/2022 27/01/2022
 �  

31/01/2022

Onroerende zakelijke ge-
bruiksrechten in het nieuwe 
goederenrecht. Fiscale 
implicaties.

Philippe 
Salens

14/02/2022 9/02/2022
 �  

8/02/2022 16/02/2022

Alternatieve financierings-
oplossingen: wat zijn de 
verschillende mogelijkhe-
den, dank zij de Vlaamse 
Overheid, ook na een moei-
lijke periode.

PMV-BAN 
Vlaanderen- 
VLAIO

15/02/2022 24/02/2022 
 �  

21/02/2022 23/02/2022

Anti witwas anno 2022 Bart Van 
Coile &  
Kaat Colen

7/03/2022 9/03/2022
 �  

14/03/2022 15/03/2022

Btw update Tim Van 
Sant

8/03/2022 24/03/2022
 �  

29/03/2022 23/03/2022

Case-gerichte rechtspraak Frank  
Vanbiervliet

25/04/2022 27/04/2022
 �  

2/05/2022 4/05/2022

Update Vennootschapsbelas-
ting (+ e-boek)

Thomas 
Vanhaecke

10/05/2022 19/05/2022
 �  

9/05/2022 17/05/2022

Update Personenbelasting 
(+ e-boek)

Filip Van-
denberghe

23/05/2022 25/05/2022 2/06/2022
 �  

8/06/2022

Inkoop eigen aandelen & 
inbreng in nijverheid

Gislenus 
Bats

19/09/2022 6/09/2022
 �  

12/09/2022 13/09/2022

Fiscale topics Yves  
Verdingh

14/09/2022 15/09/2022 
 �  

20/09/2022 21/09/2022

Bitcoins & cryptomunten. 
Wat moeten we hiervan 
weten?

Noël De 
Rudder & 
Brecht Van 
Craen

26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022
 �  

3/10/2022

“Help, mijn klant wil een 
fusie doorvoeren”: de essen-
tie van fusies en splitsingen 
voor accountants”

Patrick  
Huybrechts

25/10/2022 27/10/2022 
 �  

29/11/2022 26/10/2022

Aandachtspunten jaarreke-
ning & CBN-adviezen

Patrick 
Valckx

14/11/2022 15/11/2022 16/11/2022 
 �  

21/11/2022

De maatschap: pragmatische 
benadering voor de cijferbe-
roeper 

Filip Mees 30/11/2022 24/11/2022
 �  

8/11/2022 7/12/2022

(1*) De Montil – Moortelstraat 8 te 1790 Affligem-Essene
(2*) VIVES Kortrijk – Aula The Cube Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk
(3*) Qubiz – Auditorium- Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth
(4*) VIVES Brugge – Lokaal D012, Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge (GPS Koningin Astridlaan ingeven)
(5*) Congrescentrum Ter Elst – Kattenbroek 1 te 2650 Edegem
(6*) Hotel & Business Center MEZZO, Paalsesteenweg 170 te 3583 Beringen
(7*) Brabanthal – zaal Terra, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven

 �   Opname met cameraploeg is voorzien ter plaatse alsook Live-webinar  
(na 8 dagen is dit webinar on-demand te bekijken tot 7 weken na de opnamedag met een maximum tot 31/12/22.)




