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Beleggen
in vastgoed

SPAREN ZORGT DOOR DE LAGE RENTE EN DE INFLATIE VOOR KOOPKRACHT-
VERLIES. DE BEURZEN MAKEN VROEG OF LAAT WEER BOKKENSPRONGEN.
BIEDT DE BAKSTEEN EEN UITWEG? KAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM EEN
GOEDE BELEGGING ZIJN? WE VROEGEN HET AAN ROLAND HAENTJENS,

VOORZITTER VAN DE EIGENAARSBOND.

DE EIGENAARSBOND
De Eigenaarsbond is een onafhankelijke belangengroepering die eigenaars
en mede-eigenaars juridisch en administratief bijstaat bij vastgoedproble-
men. Leden kunnen hier terecht voor bijstand, advies, up to date huurcon-
tracten, automatische indexatie en veel meer.

www.eigenaarsbond.be

Is beleggen in vastgoed voor de
verhuur een goede belegging?
Roland Haentjens: “Ja, indien
aan een aantal voorwaarden is

voldaan. De eerste is dat je beter niet
alléén in vastgoed belegt, maar
dat deze belegging deel uitmaakt van
een goed gespreide portefeuille van
bijvoorbeeld aandelen, obligaties en
fondsen. Momenteel biedt vastgoed
een mooi nettorendement van 3,5 à
4,5%, onder andere wegens de lage
rente. Maar ook vastgoedprijzen fluc-
tueren over de tijd. Momenteel zijn ze
vrij hoog. De laatste notarisbarometer
vertoont een - weliswaar snel gecor-
rigeerde - knik van 10% die tot waak-
zaamheid moet aanzetten. Wie belegt
in vastgoed, mikt op een rendement
uit de huur en uit de meerwaarde van
het pand op termijn. Het is dus om te
beginnen essentieel om het pand niet
te duur aan te kopen.”
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Beschouwt u het als risicovol om
slechts één opbrengsteigendom te
verhuren? Is het niet beter het risico
over meerdere panden te spreiden?
“Het is inderdaad aangewezen om
meerdere eigendommen te verhuren.
Het lijkt ook interessanter om meer-
dere appartementen te verhuren dan
één enkel huis. Uit het Groot Woon-
onderzoek van 2013 blijkt dat de ge-
middeldemaandelijksehuurprijs voor
appartementen 560 euro bedraagt,
terwijl dat voor huizen net geen 600
euro is. Met een appartementsblok
kan je met relatief minder kosten on-
geveer evenveel huur generen als met
een aantal huizen.”

Wat als je geen huurders vindt?
“Dat is toch eerder een hypotheti-
sche gedachte. Door de instroom van
vluchtelingen en migranten en de
verdunning van de gezinnen is er een

krapte op de markt. Er is zelfs sprake
van een stijging van de huurprijzen.
Maar u bent een belangrijk adjectief
vergeten: Hoe selecteer je een goede
huurder?”

Hoe selecteer je een goede huurder?
“Om te beginnen is dat een kwestie
van geduld. Het mag geen ramp zijn
om een maand geen huur te ontvan-
gen: kies dus niet de eerste de beste.
Verspreid ruim het bericht dat uw
eigendom te huur staat. Hoe meer
mensen erop afkomen, des te meer
keuze je hebt. Er bestaan veel mis-
verstanden over, maar je hebt wel
degelijk het recht om te vragen of een
huurder solvabel is. Dat kan bijvoor-
beeld door loonbriefjes op te vragen.
Je mag natuurlijk niemand bij voor-
baat uitsluiten. Gebruik je gezond
verstand: je mag gerust iemand wei-
geren die vier kinderen heeft en een
appartement met één slaapkamer wil
huren. Dat is ook een kwestie van de
huurder tegen zichzelf beschermen.
En last but not least: overhandig nooit
de sleutels zonder dat je het verschul-
digde voorschot hebt ontvangen en de
huurwaarborg gestort is.”

Waarmoet je op letten bij de aanschaf
of bouwvan een opbrengsteigendom?
“In de huidige omstandigheden ben
ik meer een voorstander van bou-
wen dan van kopen. Er staan immers
meerdere wetten op stapel rond da-
kisolatie, beglazing en energienor-
men. In het bestaande patrimonium

voldoen tientallen procenten van de
panden, voornamelijk eengezinswo-
ningen, niet aan de nieuwe normen.
Ook in veel oude appartementen is
er werk aan de winkel. Ook vanwege
de hoogte van de aankoopprijzen is
het momenteel wellicht beter om te
bouwen enmeteen met de toekomsti-
ge normen in orde te zijn, ook in het
belang van de huurder. Nu al mag een
huurder trouwens vragen om de da-
kisolatie te controleren. Als die niet in
orde is, riskeert de verhuurder, vanaf
2020, 15 strafpunten en mag het pand
niet meer verhuurd worden zo lang
het niet in orde is gebracht.”

Als je toch een pand wil kopen: hoe
schat je eventuele renovatiekosten in?
“Een goede zoektocht op internet
brengt u toch al een eind op weg.
Het is niet zo moeilijk om te ontdek-
ken welke volgorde van ingrepen
je best volgt, welke materialen het
meest geschikt zijn en welke premies
er beschikbaar zijn. Er zijn ook door
de overheid gesteunde projecten en
energiebedrijven op de markt die bij-
na energieneutrale renovatie met de
eigenaar bekijken en hem daarin be-
geleiden.”

Hoe weet je of een locatie geschikt is
en of je de juiste prijs betaalt voor een
pand of een bouwgrond?
“Opnieuw: het best via het inter-
net, meen ik. Sites als Hebbes en Im-
moweb geven een goede indicatie
van gangbare prijzen in een bepaalde
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straat of regio. Een site als Realo plakt
zelfs prijzen op panden die niet eens
te koop of te huur staan.”

Hoe bepaal je een correcte huurprijs
en hoe bereken je het rendement?
“Dat is al wat ingewikkel-
der, maar via de Huurschatter
(www.woninghuurprijzen.be) krijg
je alvast een objectieve en realistische
inschatting van de mogelijke huur-
prijs. Het hierboven genoemde rende-
ment is onder andere afhankelijk van
de heersende rente en de inflatie, die
moeilijk op lange termijn te voorspel-
len zijn.”

Wat als een huurder niet betaalt?
“Dankom je bij ons terecht (lacht).Wij
staan onze ledenmet raad en daad bij.
Voor een minimale bijdrage kunnen
eigenaars onder andere een beroep
doen op onze ter zake gespecialiseer-
de juristen. De beste raad is: wacht
niet te lang om stappen te zetten. Laat
er geen maand overheen gaan. Wan-

neer het geld niet voor het begin van
de maand is betaald zoals contractu-
eel voorzien, informeer dan na een
week eens vriendelijk of er een pro-
bleem is. Stuur vervolgens een aange-
tekende brief met een ingebrekestel-
ling en een uiterste betaaltermijn. Als
dat niet in orde komt kunnen wij een
verzoekschrift neerleggen bij de vre-
derechter. Maar je bent snel drie à vier
maanden verder voor de zaak op de
rol staat. Alleen daarom zou het goed
zijn om de huurwaarborg op te trek-
ken tot drie maanden, maar dat zal
er wellicht niet doorkomen. Helaas
moeten we nog altijd vaststellen dat
huurders veel beter beschermd zijn
dan eigenaars.”

Wat zijn de grootste fouten die ver-
huurders maken?
“Zoals eerder gezegd: niet selectief ge-
noeg zijn bij het kiezen van huurders,
niet lang genoeg afwachten om een
goede huurder te vinden, onvoldoen-
de informatie over de huurder inwin-

nen, de sleutels overhandigen zonder
voorschot. Voorts: geen up to date
contract gebruiken dat volledig wet-
telijk in orde is. Geen plaatsbeschrij-
ving laten opmaken, iets dat 250 à
300 euro kost, maar dat eigenlijk een
verzekering is die je aangaat voor 9
jaar of meer. Vermeld in het contract
zeker ook dat u jaarlijks de eigendom

mag inspecteren. In de praktijk moet
je dat waarschijnlijk alleen de eerste
paar jaar ook effectief doen, dan weet
je welk vlees je in de kuip hebt. Ver-
geet ook niet de huur jaarlijks te in-
dexeren. Ten slotte: zorg voor een tij-
dige registratie van het contract. Als
je dat binnen de twee maand doet na
ondertekening, is het gratis. Wanneer
je het contract niet registreert, heeft
de huurder het recht om eender wan-
neer te vertrekken zonder voorop-
zeg.”

Zijn sommige mensen beter geschikt
om te verhuren dan anderen?
“Je hoeft niet gestudeerd te hebben
om een goede verhuurder te zijn. Het
is een kwestie van een goede houding,
een correcte verstandhouding en het
nodige gezond verstand. Enige asser-
tiviteit is aangewezen – vandaar dat
sluitend contract. Het is belangrijk
om, zeker in het begin, op je strepen
te staan en de zaken altijd snel en cor-
rect op te volgen.”

In de huidige
omstandigheden
ben ikmeer een
voorstander van
bouwen dan van
kopen.
Roland Haentjens, voorzitter Eigenaarsbond

Je werkte vroeger in loondienst,
nu ben je zelfstandige. Heeft dat
je houding tegenover geld veran-
derd?

“Toch wel. Het zelfstandigenstatuut
verplicht je om anders over financiën
na te denken. Je moet naar de lange
termijn kijken en bepalen hoeveel geld
je wilt hebben op je 65ste, hoe raar ik
dat ook vind. Ik luister naarmijn boek-
houder en probeer hem te begrijpen.
Af en toe moet ik zelfs vragen van hem
beantwoorden waar ik liever niet over
nadenk.”

Zou ermeer aandachtmoeten zijn voor
financiële opvoeding op school?
“Ik denk dat financiële opvoeding van
twee kanten moet komen. Consumen-
ten moeten zich zeker beter informe-
ren, maar vooral: financiële instellin-
gen, politici en de fiscus zouden veel
eenvoudiger en helderder moeten le-
ren communiceren. Ik weiger ook te
aanvaarden dat een belastingaangifte
zo hopeloos ingewikkeld moet zijn.
Dat is toch je reinste luiheid van de po-
litiek en de fiscus?”

Ben je een spaarder of eerder een big
spender?

“Ik ben een spaarder: ik heb weinig
dingen echt nodig en er is niet veel
waar ik veel geld kan aan uitgeven. Ik
ga nauwelijks uit, want ik moet bijna
elke avond werken. We hebben twee
kindjes en gaan graag op reis, dus daar
sparen we wel voor. Wat ik ook nog
doe is geld weggeven aan goede doe-
len enmensen die het nodig hebben. Ik
ken de wereld van de ngo’s een beetje
en heb er vertrouwen in dat mijn geld
goed wordt gebruikt.”

Spaar je een vast maandelijks bedrag?
“Dat nu ook weer niet, dat zou te veel
organisatie en planning vergen. Maar
ik heb wel graag wat opzij staan. Waar
komt dat vandaan? Mijn vader was
een boer en gaf liefst geen geld uit, be-
halve dan aan grond. Spullen kopen,
dat vond hij een beetje zonde van het
geld.”

Maak je je soms zorgen over je pensi-
oen?
“Ikbeneenkindvandefinanciële crisis
en vertrouwdie instanties en systemen
die mijn pensioenpotten beheren toch
niet voor de volle honderd procent.
Het zou me niet echt verwonderen als
ze op het einde van de rit zouden toe-

geven dat het geld allemaal weg is en ik
dus helemaal geen pensioen heb.”

Wat is je beste aankoop of investering
ooit en wat is de slechtste?
“De dag dat de bank een huis verwierf
dat ze ooit aan mij zullen geven, was
een hoogtepunt. Mijn allerslechtste
aankoop ooit was een zeer goedkope
tweedehands Citroën XS van een paar
honderd euro. Die heeft me uiteinde-
lijk zeker 1.000 euro gekost aan onder-
houd en herstellingen. Het is een echte
catch-22: er komen kosten aan en je
blijft dan toch met zo’n wrak rijden
omdat je er kosten aan gedaan hebt.”

Heb je een hypothecaire lening? Heb je
die heronderhandeld?
“Ja, nadat het een jaar op mijn to-
dolijst had gestaan. Zo bijdehand zijn
we nog.”

Wat zou je doen als je enkele tientallen
miljoenen zou winnen met de Loterij?
“Iets goeds. Als ik echt mag dromen,
koop ik een school waar ik een nieuw
onderwijssysteem invoer dat veel be-
ter blijkt te zijn dan al de rest. Ik zou
daarvoor samen met experts vertrek-
ken vanuit de vraag: als we een bete-
re wereld willen over vijftig jaar, wat
voor onderwijs hebben we dan nodig?
Fijn om van te dromen, maar wellicht
verschrikkelijk om te doen.”

www.bertgabriels.be

“Misschien krijg ik wel helemaal geen pensioen”
IS BERT GABRIËLS EEN SPAARDER OF EEN BIG SPENDER? EEN GESPREK
MET DE COMEDIAN ONDER MEER BEKEND VAN DE TV-PROGRAMMA’S
ZONDE VAN DE ZENDTIJD EN TERUG NAAR EIGEN LAND.
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