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1. Premissen

1.1. Administratieve gegevens

Dossiernaam working_v4.xlxs

Gemeente Zwevegem

Type Opstal

1.2. Investeringsbedragen en huurwaarde

Grond

Prijs 700 000.00 EUR

Onder registratierechten Ja

Onder BTW Nee

BTW tarief 21.00 %

 

Bestaand gebouw

Prijs 0.00 EUR

Onder registratierechten Ja

Onder BTW Nee

BTW tarief 21.00 %

 

Nieuwbouw

Prijs 2 000 000.00 EUR

Onder registratierechten Nee

Onder BTW Ja

BTW tarief 21.00 %

 

Verbouwing

Prijs 0.00 EUR

Onder registratierechten Nee

Onder BTW Ja

BTW tarief 21.00 %

 

Registratierechten

VG/OH/EH 10,00 %

BE/OG/EG 10,00 %

Type Gewone tarieven

 

Huurwaarde

Huurwaarde 144 000.00 EUR

Solarium 0.00 EUR

Index 0.00 %

Frequentie Periodiek

 

Eindvergoeding

Met eindvergoeding Ja

Type eindvergoeding Automatisch

 

Diversen

Ereloon notaris (zie www.notaris.be) 1 748.00 EUR

Diverse aktekosten (zie www.notaris.be) 230.00 EUR

Kosten overschrijving (zie www.notaris.be) 1 100.00 EUR

1.3. Duurtijd van het vruchtgebruik

Aantal jaar 22

1.4. Vooropgesteld rendement

Referentierentevoet/gewenst ROI (basis) opstalhouder 4.00%

Referentierentevoet/gewenst ROI (basis) opstalgever 4.00%

Risico - en illiquiditeitspremie voor de opstalgever 0.00%

1.5. Kredietfinanciering

Kredietbedrag opstalhouder 1 000 000.00 EUR

Rentevoet krediet opstalhouder 2.00%

Aantal jaren afbetaling opstalhouder 20

 

Kredietbedrag opstalgever 300 000.00 EUR

Rentevoet krediet opstalgever 2.00%

Aantal jaren afbetaling opstalgever 20

1.6. Secundaire economische waarderingsvariabelen 

1.6.1. Dossiergebonden aspecten

Kostenforfait 15.00 %

Leegstandrisico 5.00 %

Gebruikspremie 0.00 %

Aantal bouwjaren 1

 

Waardestijging/daling grond 3,00 %

Waarde gebouw na einde vruchtgebruik 83.50 %

Kans dat verkocht wordt tijdens duur vruchtgebruik 50.00 %



Verkoopkans jaar 1 0.00 %

 

Kosten groot onderhoud 0.00%

Tijdstip van het grote onderhoud 20

1.0.2. Conjuncturele aspecten

Indexatievoet 2.00%



2. Verkoopswaarde

Duur
Waarde grond na 

stijging/daling
Gebruikswaarde 

gebouw
Totale waarde

Totale waarde 
(%)

Werkberekening
Statistische 
verkoopkans

Meerwaarde
Statistische 

verkoopwaarde (SVKW)
Geactualiseerde 

SVKW

1 700.000,00 2.000.000,00 2.700.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

2 721.000,00 1.985.000,00 2.706.000,00 100,22% 2,38% 2,38% 6.000,00 142,86 132,08

3 742.630,00 1.970.000,00 2.712.630,00 100,47% 4,76% 2,38% 12.630,00 300,71 399,41

4 764.908,90 1.955.000,00 2.719.908,90 100,74% 7,14% 2,38% 19.908,90 474,02 804,61

5 787.856,17 1.940.000,00 2.727.856,17 101,03% 9,52% 2,38% 27.856,17 663,24 1.349,75

6 811.491,85 1.925.000,00 2.736.491,85 101,35% 11,90% 2,38% 36.491,85 868,85 2.036,41

7 835.836,61 1.910.000,00 2.745.836,61 101,70% 14,29% 2,38% 45.836,61 1.091,35 2.865,75

8 860.911,71 1.895.000,00 2.755.911,71 102,07% 16,67% 2,38% 55.911,71 1.331,23 3.838,47

9 886.739,06 1.880.000,00 2.766.739,06 102,47% 19,05% 2,38% 66.739,06 1.589,03 4.954,89

10 913.341,23 1.865.000,00 2.778.341,23 102,90% 21,43% 2,38% 78.341,23 1.865,27 6.215,00

11 940.741,47 1.850.000,00 2.790.741,47 103,36% 23,81% 2,38% 90.741,47 2.160,51 7.618,43

12 968.963,71 1.835.000,00 2.803.963,71 103,85% 26,19% 2,38% 103.963,71 2.475,33 9.164,51

13 998.032,62 1.820.000,00 2.818.032,62 104,37% 28,57% 2,38% 118.032,62 2.810,30 10.852,30

14 1.027.973,60 1.805.000,00 2.832.973,60 104,92% 30,95% 2,38% 132.973,60 3.166,04 12.680,61

15 1.058.812,81 1.790.000,00 2.848.812,81 105,51% 33,33% 2,38% 148.812,81 3.543,16 14.648,00

16 1.090.577,19 1.775.000,00 2.865.577,19 106,13% 35,71% 2,38% 165.577,19 3.942,31 16.752,84

17 1.123.294,51 1.760.000,00 2.883.294,51 106,79% 38,10% 2,38% 183.294,51 4.364,15 18.993,28

18 1.156.993,34 1.745.000,00 2.901.993,34 107,48% 40,48% 2,38% 201.993,34 4.809,37 21.367,32

19 1.191.703,14 1.730.000,00 2.921.703,14 108,21% 42,86% 2,38% 221.703,14 5.278,65 23.872,78

20 1.227.454,24 1.715.000,00 2.942.454,24 108,98% 45,24% 2,38% 242.454,24 5.772,72 26.507,38

21 1.264.277,86 1.700.000,00 2.964.277,86 109,79% 47,62% 2,38% 264.277,86 6.292,33 29.268,66

22 1.302.206,20 1.685.000,00 2.987.206,20 110,64% 50,00% 2,38% 287.206,20 6.838,24 32.154,10

23 1.341.272,39 1.670.000,00 3.011.272,39 111,53% 52,38% 2,38% 311.272,39 7.411,25 35.161,04

24 1.381.510,56 1.655.000,00 3.036.510,56 112,46% 54,76% 2,38% 336.510,56 8.012,16 38.286,75

25 1.422.955,87 1.640.000,00 3.062.955,87 113,44% 57,14% 2,38% 362.955,87 8.641,81 41.528,44

26 1.465.644,55 1.625.000,00 3.090.644,55 114,47% 59,52% 2,38% 390.644,55 9.301,06 44.883,23

27 1.509.613,89 1.610.000,00 3.119.613,89 115,54% 61,90% 2,38% 419.613,89 9.990,81 48.348,21

28 1.554.902,30 1.595.000,00 3.149.902,30 116,66% 64,29% 2,38% 449.902,30 10.711,96 51.920,40

29 1.601.549,37 1.580.000,00 3.181.549,37 117,84% 66,67% 2,38% 481.549,37 11.465,46 55.596,82

30 1.649.595,85 1.565.000,00 3.214.595,85 119,06% 69,05% 2,38% 514.595,85 12.252,28 59.374,43

31 1.699.083,73 1.550.000,00 3.249.083,73 120,34% 71,43% 2,38% 549.083,73 13.073,42 63.250,18

32 1.750.056,24 1.535.000,00 3.285.056,24 121,67% 73,81% 2,38% 585.056,24 13.929,91 67.221,01

33 1.802.557,93 1.520.000,00 3.322.557,93 123,06% 76,19% 2,38% 622.557,93 14.822,81 71.283,86

34 1.856.634,67 1.505.000,00 3.361.634,67 124,50% 78,57% 2,38% 661.634,67 15.753,21 75.435,65

35 1.912.333,71 1.490.000,00 3.402.333,71 126,01% 80,95% 2,38% 702.333,71 16.722,23 79.673,32

36 1.969.703,72 1.475.000,00 3.444.703,72 127,58% 83,33% 2,38% 744.703,72 17.731,04 83.993,82

37 2.028.794,83 1.460.000,00 3.488.794,83 129,21% 85,71% 2,38% 788.794,83 18.780,83 88.394,11

38 2.089.658,67 1.445.000,00 3.534.658,67 130,91% 88,10% 2,38% 834.658,67 19.872,83 92.871,16

39 2.152.348,43 1.430.000,00 3.582.348,43 132,68% 90,48% 2,38% 882.348,43 21.008,30 97.421,99

40 2.216.918,89 1.415.000,00 3.631.918,89 134,52% 92,86% 2,38% 931.918,89 22.188,54 102.043,63

41 2.283.426,45 1.400.000,00 3.683.426,45 136,42% 95,24% 2,38% 983.426,45 23.414,92 106.733,12

42 2.351.929,25 1.385.000,00 3.736.929,25 138,40% 97,62% 2,38% 1.036.929,25 24.688,79 111.487,56

43 2.422.487,13 1.370.000,00 3.792.487,13 140,46% 100,00% 2,38% 1.092.487,13 26.011,60 116.304,08

44 2.495.161,74 1.355.000,00 3.850.161,74 142,60% 102,38% 2,38% 1.150.161,74 27.384,80 121.179,84

45 2.570.016,59 1.340.000,00 3.910.016,59 144,82% 104,76% 2,38% 1.210.016,59 28.809,92 126.112,06

46 2.647.117,09 1.325.000,00 3.972.117,09 147,12% 107,14% 2,38% 1.272.117,09 30.288,50 131.097,96

47 2.726.530,60 1.310.000,00 4.036.530,60 149,50% 109,52% 2,38% 1.336.530,60 31.822,16 136.134,86

48 2.808.326,52 1.295.000,00 4.103.326,52 151,98% 111,90% 2,38% 1.403.326,52 33.412,54 141.220,07

49 2.892.576,32 1.280.000,00 4.172.576,32 154,54% 114,29% 2,38% 1.472.576,32 35.061,34 146.350,98

50 2.979.353,60 1.265.000,00 4.244.353,60 157,20% 116,67% 2,38% 1.544.353,60 36.770,32 151.525,03
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3. Onderhoud

Duur Waarde gebouw na stijging/daling + index Onderhoudskosten Total waar ifv aanvangswaarde (%)

1 2.000.000,00 0,00 0,00%

2 1.985.000,00 0,00 0,00%

3 1.970.000,00 0,00 0,00%

4 1.955.000,00 0,00 0,00%

5 1.940.000,00 0,00 0,00%

6 1.925.000,00 0,00 0,00%

7 1.910.000,00 0,00 0,00%

8 1.895.000,00 0,00 0,00%

9 1.880.000,00 0,00 0,00%

10 1.865.000,00 0,00 0,00%

11 1.850.000,00 0,00 0,00%

12 1.835.000,00 0,00 0,00%

13 1.820.000,00 0,00 0,00%

14 1.805.000,00 0,00 0,00%

15 1.790.000,00 0,00 0,00%

16 1.775.000,00 0,00 0,00%

17 1.760.000,00 0,00 0,00%

18 1.745.000,00 0,00 0,00%

19 1.730.000,00 0,00 0,00%

20 1.715.000,00 0,00 0,00%

21 1.700.000,00 0,00 0,00%

22 1.685.000,00 0,00 0,00%

23 1.670.000,00 0,00 0,00%

24 1.655.000,00 0,00 0,00%

25 1.640.000,00 0,00 0,00%

26 1.625.000,00 0,00 0,00%

27 1.610.000,00 0,00 0,00%

28 1.595.000,00 0,00 0,00%

29 1.580.000,00 0,00 0,00%

30 1.565.000,00 0,00 0,00%

31 1.550.000,00 0,00 0,00%

32 1.535.000,00 0,00 0,00%

33 1.520.000,00 0,00 0,00%

34 1.505.000,00 0,00 0,00%

35 1.490.000,00 0,00 0,00%

36 1.475.000,00 0,00 0,00%

37 1.460.000,00 0,00 0,00%

38 1.445.000,00 0,00 0,00%

39 1.430.000,00 0,00 0,00%

40 1.415.000,00 0,00 0,00%

41 1.400.000,00 0,00 0,00%

42 1.385.000,00 0,00 0,00%

43 1.370.000,00 0,00 0,00%

44 1.355.000,00 0,00 0,00%

45 1.340.000,00 0,00 0,00%

46 1.325.000,00 0,00 0,00%

47 1.310.000,00 0,00 0,00%

48 1.295.000,00 0,00 0,00%

49 1.280.000,00 0,00 0,00%

50 1.265.000,00 0,00 0,00%
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4. Beoordelingen

4.1. Gemiddelde

Vruchtgebruik 25,89 % 2.000.865,35 2.000.865,35
1

Blote eigendom 25,89 % 699.134,65 699.134,65

4.2. Gelijk rendement (zonder financieel hefboomeffect) met eindvergoeding

Vruchtgebruik 25,89 % 2.000.865,35 2.000.865,35
1

Blote eigendom 25,89 % 699.134,65 699.134,65

4.3. Vergelijking huur

Netto huur 1.891.784,34 59,24 % maximumbijdrage vruchtgebruiker obv netto-huur

Bruto huur 2.364.730,42 74,04 % maximumbijdrage vruchtgebruiker obv bruto huur



5. Samenvatting

5.1. Vergelijking Return on Investment (Opstal)

Type van beoordeling met eindvergoeding Opstalhouder Opstalgever

ROI op investering 3.91 % 3.91 %

ROI op eigen inbreng (na financieel hefboomeffect) 4.63 % 4.27 %

 



6. Opstal methodes

6.1. Gelijk rendement (zonder financieel hefboomeffect)

De methode van het gelijk rendement houdt in dat berekend wordt welk totaal rendement een project oplevert, door de opbrengsten van een project (restwaarde na het einde van het opstal - of erfpachtrecht, huur – of 

gebruikswaarde van het project en beleggingsrendement op vervallen huur – of gebruikswaardes doorheen de periode van het opstal - of erfpachtrecht) te vergelijken met de totale investeringskost.

Vervolgens wordt berekend hoeveel de grondeigenaar/trefonciér resp. de opstalhouder/erfpachter moeten investeren teneinde, rekening houdend met hun aandeel in de opbrengsten, allebei jaarlijks dat berekende rendement te 
behalen.

Beide partijen behalen met andere woorden een identiek rendement waardoor dit, statisch gerekend, een perfecte en evenwichtige methode is die op zich kan gebruikt worden. De lat wordt immers volledig gelijk gelegd. 

Dynamisch gezien kan deze methode onvoldoende zijn indien de omstandigheden eigen aan het dossier leiden tot een verschillende rendementseis in hoofde van de grondeigenaar/trefonciér resp. de 

opstalhouder/erfpachter.

6.2. Gelijk rendement (zonder financieel hefboomeffect) met eindvergoeding

De methode van het gelijk rendement houdt in dat berekend wordt welk totaal rendement een project oplevert, door de opbrengsten van een project (restwaarde na het einde van het opstal - of 

erfpachtrecht, huur – of gebruikswaarde van het project en beleggingsrendement op vervallen huur – of gebruikswaardes doorheen de periode van het opstal - of erfpachtrecht) te vergelijken met 

de totale investeringskost.

Vervolgens wordt berekend hoeveel de grondeigenaar/trefonciér resp. de opstalhouder/erfpachter moeten investeren teneinde, rekening houdend met hun aandeel in de opbrengsten, allebei 

jaarlijks dat berekende rendement te behalen.

Beide partijen behalen met andere woorden een identiek rendement waardoor dit, statisch gerekend, een perfecte en evenwichtige methode is die op zich kan gebruikt worden. De lat wordt immers 

volledig gelijk gelegd. Dynamisch gezien kan deze methode onvoldoende zijn indien de omstandigheden eigen aan het dossier leiden tot een verschillende rendementseis in hoofde van de 

grondeigenaar/trefonciér resp. de opstalhouder/erfpachter.

Bijkomend wordt ermee rekening gehouden dat de opstalhouder/erfpachter een natrekkingsvergoeding krijgt en worden alle cijfers dermate berekend, ook rekening houdend met de temporele 

aspecten en de gewijzigde bijdrage in de kosten, dat het rendement opnieuw gelijk is.

6.3. Gelijk rendement met financieel hefboomeffect

De methode van het gelijk rendement houdt in dat berekend wordt welk totaal rendement een project oplevert, door de opbrengsten van een project (restwaarde na het einde van het opstal - of 

erfpachtrecht, huur – of gebruikswaarde van het project en beleggingsrendement op vervallen huur – of gebruikswaardes doorheen de periode van het opstal - of erfpachtrecht) te vergelijken met 

de totale investeringskost.

Vervolgens wordt berekend hoeveel de grondeigenaar/trefonciér resp. de opstalhouder/erfpachter moeten investeren teneinde, rekening houdend met hun aandeel in de opbrengsten, allebei 

jaarlijks dat berekende rendement te behalen.

Het rendement wordt in deze hypothese wel niet berekend op de totale investeringskost maar wel op de geïnvesteerde eigen middelen (= investeringskost - vreemd vermogen). Dit impliceert dat 

hiermee rekening gehouden wordt met het financieel hefboomeffect, dat een positief of negatief effect kan hebben op het netto-rendement.

Beide partijen behalen met andere woorden een identiek rendement waardoor dit, statisch gerekend, een perfecte en evenwichtige methode is die op zich kan gebruikt worden. De lat wordt immers 

volledig gelijk gelegd, zij het ditmaal op het niveau van de eigen inbreng. Dynamisch gezien kan deze methode onvoldoende zijn indien de omstandigheden eigen aan het dossier leiden tot een 

verschillende rendementseis in hoofde van de grondeigenaar/trefonciér resp. de opstalhouder/erfpachter.

6.4. Gelijk rendement met financieel hefboomeffect en eindvergoeding

De methode van het gelijk rendement houdt in dat berekend wordt welk totaal rendement een project oplevert, door de opbrengsten van een project (restwaarde na het einde van het opstal - of 

erfpachtrecht, huur – of gebruikswaarde van het project en beleggingsrendement op vervallen huur – of gebruikswaardes doorheen de periode van het opstal - of erfpachtrecht) te vergelijken met 

de totale investeringskost.

Vervolgens wordt berekend hoeveel de grondeigenaar/trefonciér resp. de opstalhouder/erfpachter moeten investeren teneinde, rekening houdend met hun aandeel in de opbrengsten, allebei 

jaarlijks dat berekende rendement te behalen.

Het rendement wordt in deze hypothese wel niet berekend op de totale investeringskost maar wel op de geïnvesteerde eigen middelen (= investeringskost - vreemd vermogen). Dit impliceert dat 

hiermee rekening gehouden wordt met het financieel hefboomeffect, dat een positief of negatief effect kan hebben op het netto-rendement.

Beide partijen behalen met andere woorden een identiek rendement waardoor dit, statisch gerekend, een perfecte en evenwichtige methode is die op zich kan gebruikt worden. De lat wordt immers 

volledig gelijk gelegd, zij het ditmaal op het niveau van de eigen inbreng. Dynamisch gezien kan deze methode onvoldoende zijn indien de omstandigheden eigen aan het dossier leiden tot een 

verschillende rendementseis in hoofde van de grondeigenaar/trefonciér resp. de opstalhouder/erfpachter.

Bijkomend wordt ermee rekening gehouden dat de opstalhouder/erfpachter een natrekkingsvergoeding krijgt en worden alle cijfers dermate berekend, ook rekening houdend met de temporele 

aspecten en de gewijzigde bijdrage in de kosten, dat het rendement opnieuw gelijk is.

6.5. ROI opstalhouder/erfpachter

Deze methode houdt in dat de waarde van het opstal - of erfpachtrecht wordt bepaald aan de hand van de verwachte kasstroom aan ontvangen huurinkomsten (of uitgespaarde huurkosten), waarbij een financiële korting of 
disconto (actualisatie) wordt gerekend per jaar uitstel van ontvangst. Voorts wordt ook rekening gehouden met btw-effecten, etc. De investering (prijs + kosten van aankoop) die de opstalhouder of erfpachter aldus wil 

verrichten is gelijk aan het geactualiseerde bedrag van de toekomstige kasstroom. De opbrengst die de opstalhouder of erfpachter realiseert is gelijk aan de actualisatievoet die is gehanteerd. 

De waarde van de grond belast met opstal resp. erfpacht wordt vervolgens bepaald op het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van het opstal - of erfpachtrecht zoals hierboven berekend.

6.6. ROI opstalhouder/erfpachter met eindvergoeding

Deze methode houdt in dat de waarde van het opstal - of erfpachtrecht wordt bepaald aan de hand van de verwachte kasstroom aan ontvangen huurinkomsten (of uitgespaarde huurkosten), waarbij 

een financiële korting of disconto (actualisatie) wordt gerekend per jaar uitstel van ontvangst. Voorts wordt ook rekening gehouden met btw-effecten, etc. De investering (prijs + kosten van 

aankoop) die de opstalhouder of erfpachter aldus wil verrichten is gelijk aan het geactualiseerde bedrag van de toekomstige kasstroom. De opbrengst die de opstalhouder of erfpachter realiseert is 

gelijk aan de actualisatievoet die is gehanteerd. 

De waarde van de grond belast met opstal resp. erfpacht wordt vervolgens bepaald op het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van het opstal - of erfpachtrecht ?zoals 



hierboven berekend. 

Bijkomend wordt ermee rekening gehouden dat de opstalhouder/erfpachter een natrekkingsvergoeding krijgt en worden alle cijfers dermate berekend, ook rekening houdend met de temporele 

aspecten en de gewijzigde bijdrage in de kosten, dat het rendement van de opstalhouder/erfpachter opnieuw gelijk is aan het vooropgestelde rendement.

6.1. ROI opstalhouder/erfpachter met financieel hefboomeffect

Deze methode houdt in dat de waarde van het opstal - of erfpachtrecht wordt bepaald aan de hand van de verwachte kasstroom aan ontvangen huurinkomsten (of uitgespaarde huurkosten), waarbij 

een financiële korting of disconto (actualisatie) wordt gerekend per jaar uitstel van ontvangst. Voorts wordt ook rekening gehouden met btw-effecten, etc. De investering (prijs + kosten van 

aankoop) die de opstalhouder of erfpachter aldus wil verrichten is gelijk aan het geactualiseerde bedrag van de toekomstige kasstroom. De opbrengst die de opstalhouder of erfpachter realiseert is 

gelijk aan de actualisatievoet die is gehanteerd. 

De waarde van de grond belast met opstal resp. erfpacht wordt vervolgens bepaald op het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van het opstal - of erfpachtrecht zoals 

hierboven berekend.

Bijkomend wordt wel het financiële hefboomeffect in rekening gebracht. Van de (theoretisch) ontvangen huurwaarde wordt immers de kredietaflossing in hoofde van de opstalhouder of erfpachter afgetrokken. Zodoende 
verkrijgt met een netto-opbrengst. Deze netto-opbrengst zal dus lager zal liggen dan de bruto-opbrengst van de equivalente ROI-methode zonder financieel hefboomeffect. Echter wordt dit rendement dan berekend op de eigen 
inbreng. Omgekeerd wordt dus berekend hoeveel eigen inbreng de opstalhouder/erfpachter bereid is te investeren, rekening houdend met de bankaflossingen, de verwachte inkomstenstromen en de rendementseis. Eenmaal de 
eigen inbreng is berekend, wordt de totale investeringskost berekend die men bereid is te betalen door het bedrag van de eigen inbreng te verhogen met het bedrag van het voorziene krediet. 

6.2. ROI opstalhouder/erfpachter met financieel hefboomeffect en eindvergoeding

Deze methode houdt in dat de waarde van het opstal - of erfpachtrecht wordt bepaald aan de hand van de verwachte kasstroom aan ontvangen huurinkomsten (of uitgespaarde huurkosten), waarbij 

een financiële korting of disconto (actualisatie) wordt gerekend per jaar uitstel van ontvangst. Voorts wordt ook rekening gehouden met de statistische kans op een aandeel in de meer – of 

minwaarde bij verkoop, met btw-effecten, etc. De investering (prijs + kosten van aankoop) die de opstalhouder of erfpachter aldus wil verrichten is gelijk aan het geactualiseerde bedrag van de 

toekomstige kasstroom. De opbrengst die de opstalhouder of erfpachter realiseert is gelijk aan de actualisatievoet die is gehanteerd. 

De waarde van de grond belast met opstal resp. erfpacht wordt vervolgens bepaald op het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van het opstal - of erfpachtrecht zoals 

hierboven berekend.

Bijkomend wordt wel het financiële hefboomeffect in rekening gebracht. Van de (theoretisch) ontvangen huurwaarde wordt immers de kredietaflossing in hoofde van de opstalhouder of erfpachter 

afgetrokken. Zodoende verkrijgt met een netto-opbrengst. Deze netto-opbrengst zal dus lager zal liggen dan de bruto-opbrengst van de equivalente ROI-methode zonder financieel hefboomeffect. 

Echter wordt dit rendement dan berekend op de eigen inbreng. Omgekeerd wordt dus berekend hoeveel eigen inbreng de opstalhouder/erfpachter bereid is te investeren, rekening houdend met de 

bankaflossingen, de verwachte inkomstenstromen en de rendementseis. Eenmaal de eigen inbreng is berekend, wordt de totale investeringskost berekend die men bereid is te betalen door het 

bedrag van de eigen inbreng te verhogen met het bedrag van het voorziene krediet. 

Bijkomend wordt ermee rekening gehouden dat de opstalhouder/erfpachter een natrekkingsvergoeding krijgt en worden alle cijfers dermate berekend, ook rekening houdend met 

de temporele aspecten en de gewijzigde bijdrage in de kosten, dat het rendement van de opstalhouder/erfpachter opnieuw gelijk is aan het vooropgestelde rendement.

6.3. ROI opstalgever/erfpachtgever

Deze methode berekent de waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht op autonome wijze, dus niet als het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van het opstal - of erfpachtrecht. Het is in dit 

geval net het omgekeerde, waarbij de waarde van het opstal - of erfpachtrecht wordt berekend als zijnde het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de (autonoom berekende) waarde van de eigendom 

belast met opstal of erfpacht.

Deze methode houdt in dat de totale investeringskost wordt vastgesteld, rekening houdend met de per definitie niet-aftrekbare btw in hoofde van de opstalgever/erfverpachter en dat van daaruit berekend wordt hoeveel de 

opstalgever/erfverpachter bereid is te investeren (in prijs en bijkomende kosten). Deze berekening wordt uitgevoerd als een beleggingsoefening. De opstalgever/erfverpachter investeert immers in de volle 

eigendom, zij het op termijn (= de termijn van het opstal - of erfpachtrecht). De waarde van de eigendom op die datum is ook gekend/geraamd. Op die manier is de eindwaarde van de investering gekend, net als de 

duurtijd van de investering en het gewenste rendement uit hoofde van de opstalgever/erfverpachter (cf. het opgegeven gewenste rendement in hoofde van de opstalgever/erfverpachter). Op basis van deze drie 

elementen wordt dan berekend hoeveel de opstalgever/erfverpachter in totaliteit wenst te investeren. Finaal worden de bijkomende kosten hieruit geabstraheerd en zodoende wordt de waarde van de eigendom belast 

met opstal of erfpacht bekend.

6.4. ROI opstalgever/erfpachtgever met eindvergoeding

Deze methode berekent de waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht op autonome wijze, dus niet als het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van het 

opstal - of erfpachtrecht. Het is in dit geval net het omgekeerde, waarbij de waarde van het opstal - of erfpachtrecht wordt berekend als zijnde het verschil tussen de waarde van de volle eigendom 

en de (autonoom berekende) waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht.

Deze methode houdt in dat de totale investeringskost wordt vastgesteld, rekening houdend met de per definitie niet-aftrekbare btw in hoofde van de opstalgever/erfverpachter en dat van daaruit 

berekend wordt hoeveel de opstalgever/erfverpachter bereid is te investeren (in prijs en bijkomende kosten). Deze berekening wordt uitgevoerd als een beleggingsoefening. De 

opstalgever/erfverpachter investeert immers in de volle eigendom, zij het op termijn (= de termijn van het opstal - of erfpachtrecht). De waarde van de eigendom op die datum is ook 

gekend/geraamd. Op die manier is de eindwaarde van de investering gekend, net als de duurtijd van de investering en het gewenste rendement uit hoofde van de opstalgever/erfverpachter (cf. het 

opgegeven gewenste rendement in hoofde van de opstalgever/erfverpachter). Op basis van deze drie elementen wordt dan berekend hoeveel de opstalgever/erfverpachter in totaliteit wenst te 

investeren. Finaal worden de bijkomende kosten hieruit geabstraheerd en zodoende wordt de waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht bekend. 

Bijkomend wordt ermee rekening gehouden dat de opstalhouder/erfpachter een natrekkingsvergoeding krijgt en worden alle cijfers dermate berekend, ook rekening houdend met 

de temporele aspecten en de gewijzigde bijdrage in de kosten, dat het rendement van de opstalgever/erfverpachter opnieuw gelijk is aan het vooropgestelde rendement.

6.5. ROI opstalgever/erfpachtgever met financieel hefboomeffect

Deze methode berekent de waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht op autonome wijze, dus niet als het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van het 

opstal - of erfpachtrecht. Het is in dit geval net het omgekeerde, waarbij de waarde van het opstal - of erfpachtrecht wordt berekend als zijnde het verschil tussen de waarde van de volle eigendom 

en de (autonoom berekende) waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht.

Deze methode houdt in dat de totale investeringskost wordt vastgesteld, rekening houdend met de per definitie niet-aftrekbare btw in hoofde van de opstalgever/erfverpachter en dat van daaruit 

berekend wordt hoeveel de opstalgever/erfverpachter bereid is te investeren (in prijs en bijkomende kosten). Deze berekening wordt uitgevoerd als een beleggingsoefening. De 

opstalgever/erfverpachter investeert immers in de volle eigendom, zij het op termijn (= de termijn van het opstal - of erfpachtrecht). De waarde van de eigendom op die datum is ook 

gekend/geraamd. Op die manier is de eindwaarde van de investering gekend, net als de duurtijd van de investering en het gewenste rendement uit hoofde van de opstalgever/erfverpachter (cf. het 



opgegeven gewenste rendement in hoofde van de opstalgever/erfverpachter). Op basis van deze drie elementen wordt dan berekend hoeveel de opstalgever/erfverpachter in totaliteit wenst te 

investeren. Finaal worden de bijkomende kosten hieruit geabstraheerd en zodoende wordt de waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht bekend.

Ook hier wordt de financieringswijze in de waardering betrokken en wordt het rendement niet berekend op de totale investeringskost maar wel op het geïnvesteerde eigen vermogen. 

Omgekeerd wordt dus berekend hoeveel eigen inbreng de opstalgever/erfverpachter bereid is te investeren, rekening houdend met de bankaflossingen, de verwachte 

inkomstenstromen en de rendementseis. Eenmaal de eigen inbreng is berekend, wordt de totale investeringskost berekend die men bereid is te betalen door het bedrag van de 

eigen inbreng te verhogen met het bedrag van het voorziene krediet. 

6.6. ROI opstalgever/erfpachtgever met financieel hefboomeffect en eindvergoeding

Deze methode berekent de waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht op autonome wijze, dus niet als het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van het 

opstal - of erfpachtrecht. Het is in dit geval net het omgekeerde, waarbij de waarde van het opstal - of erfpachtrecht wordt berekend als zijnde het verschil tussen de waarde van de volle eigendom 

en de (autonoom berekende) waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht.

Deze methode houdt in dat de totale investeringskost wordt vastgesteld, rekening houdend met de per definitie niet-aftrekbare btw in hoofde van de opstalgever/erfverpachter en dat van daaruit 

berekend wordt hoeveel de opstalgever/erfverpachter bereid is te investeren (in prijs en bijkomende kosten). Deze berekening wordt uitgevoerd als een beleggingsoefening. De 

opstalgever/erfverpachter investeert immers in de volle eigendom, zij het op termijn (= de termijn van het opstal - of erfpachtrecht). De waarde van de eigendom op die datum is ook 

gekend/geraamd. Op die manier is de eindwaarde van de investering gekend, net als de duurtijd van de investering en het gewenste rendement uit hoofde van de opstalgever/erfverpachter (cf. het 

opgegeven gewenste rendement in hoofde van de opstalgever/erfverpachter). Op basis van deze drie elementen wordt dan berekend hoeveel de opstalgever/erfverpachter in totaliteit wenst te 

investeren. Finaal worden de bijkomende kosten hieruit geabstraheerd en zodoende wordt de waarde van de eigendom belast met opstal of erfpacht bekend.

Ook hier wordt de financieringswijze in de waardering betrokken en wordt het rendement niet berekend op de totale investeringskost maar wel op het geïnvesteerde eigen vermogen. 

Omgekeerd wordt dus berekend hoeveel eigen inbreng de opstalgever/erfverpachter bereid is te investeren, rekening houdend met de bankaflossingen, de verwachte inkomstenstromen en de 

rendementseis. Eenmaal de eigen inbreng is berekend, wordt de totale investeringskost berekend die men bereid is te betalen door het bedrag van de eigen inbreng te verhogen met het bedrag van 

het voorziene krediet. 

Bijkomend wordt ermee rekening gehouden dat de opstalhouder/erfpachter een natrekkingsvergoeding krijgt en worden alle cijfers dermate berekend, ook rekening houdend met 

de temporele aspecten en de gewijzigde bijdrage in de kosten, dat het rendement van de opstalgever/erfverpachter opnieuw gelijk is aan het vooropgestelde rendement.


