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Rob Smulders, directeur Mondi:  
“Dit boek is als naslagwerk inderdaad onmisbaar voor Nederlanders die een woning in België willen 
kopen. Voorzien van veel praktische achtergrondinformatie kan Mondi het boek 'Wonen en kopen in 
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Welk land betaalt de gezinsbijslag?                                                                             
Belgische kinderbijslag is vervangen door het Groeipakket                                     
Voorwaarden en hoogte bedragen                                                                               
Startbedrag (voormalige kraamgeld/geboortepremie)                                                 
Adoptie                                                                                                                               
Belgische studietoelagen                                                                                                
 
26. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in België 
Uw (tweede) huis in het buitenland en de Nederlandse box 3 heffing                  
Vrijstelling in box 3 over uw 2e huis niet meer volledig                                                                                                    
Drie schijven in box 3                                                                                                      
Tabel berekening rendement op vermogen over 2019                                              
Rekenvoorbeeld oude situatie (voor 2017)                                                                  
Belastingberekening                                                                                                        
Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing voor 2017                               
Rekenvoorbeeld nieuwe situatie na 2017                                                                   
Bezwaar tegen aanslag tweede huis in box 3                                                             
Waarde tweede woning in het buitenland                                                                   
Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit                                                                                      
 
27. Huur en verhuur van Belgisch onroerend goed 
Inleiding                                                                                                                             
Vlaams Woninghuurdecreet                                                                                          
Waarborg                                                                                                                            
Huurovereenkomsten van korte duur                                                                           
Vervreemding/verkoop van het gehuurde goed                                                                     
Medehuur                                                                                                                          
Waals huurdecreet                                                                                                           
Brusselse huisvestingscode                                                                                          
Verplichtingen verhuurder                                                                                                          
Levering van het goed                                                                                                     
Herstellingen                                                                                                                                 
Verplichtingen van de huurder                                                                                      
Huurprijs betalen                                                                                                              
Herstellingen uitvoeren                                                                                                   
Teruggave van het goed                                                                                                 
Duur van de huur                                                                                                             



 

Einde van de huur                                                                                                           
Huurovereenkomst van 9 jaar                                                                                         
Vroegtijdige beëindiging door de verhuurder                                                              
Vroegtijdige beëindiging door de huurder                                                                   
Huurovereenkomst van korte duur                                                                                
Onderhuur                                                                                                                         
Student                                                                                                                               
Vakantieverhuur                                                                                                               
De Verhuurorganisatie                                                                                                    
Het contact met de verhuurorganisatie                                                                         
Verhuur beperkende clausules in het koopcontract                                                  
Verhuren via een touroperator                                                                                       
Maximaal rendement uit uw vakantiehuis                                                                   
 
28. Bankzaken, Sepa en Informatie-uitwisseling 
Gezamenlijke betaalmarkt (SEPA)                                                                                
Openen van een bankrekening in België                                                                    
(Automatische) incasso-opdrachten                                                                             
Circulaire cheques                                                                                                           
Dienstencheques                                                                                                             
Europese Spaarrenterichtlijn vervangen door CRS (Common Reporting Standard)                                           
Uitwisseling gegevens                                                                                                    
Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats?                                                      
Welke informatie wordt uitgewisseld?                                                                          
Een ingezetene vs. een niet-ingezetene rekening                                                    
Strong Customer Authentication  (SCA) / Tweetrapsauthenticatie bij 
Betalingen                                                                                                                         
Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn                                                                          
Europees akkoord over betere bescherming spaarders                                            
Bankenunie                                                                                                                       
Wet op het financieel toezicht                                                                                        
Vergelijkingssites voor financiële producten in België                                                          
Kredietregistratie in België                                                                                                          
 
29. Het Belgisch belastingstelsel 
Inleiding Belgische personenbelasting                                                                        
Belasting en het gezin                                                                                                     
Gehuwd, wettelijk samenwonend of alleenstaand?                                                 
Wie is wat?                                                                                                                        
Wat zijn wettelijk samenwonenden?                                                                            
Alleenstaanden                                                                                                                
Hoe worden gehuwden en wettelijk samenwonenden belast?                              
Geen cumul maar wel een gezamenlijke aanslag                                                     
Alleenverdiener                                                                                                               
Tweeverdieners                                                                                                   
Inkomstenbelasting                                                                                                                        



 

Belasting op het jaarinkomen                                                                                         
Indexatie van de bedragen                                                                                               
Wie is belastbaar voor de personenbelasting                                                              
Belastbare inkomsten                                                                                                      
Overzicht belastingschijven                                                                                            
Schijven tarieven                                                                                                              
Belastingvrij minimum                                                                                                     
Aanslagjaar                                                                                                                        
Verhoging belastingvrije som bij kinderen ten laste                                                   
Persoonlijke aftrekposten                                                                                                
Verminderingen op federaal niveau                                                                             
Heffing op roerende inkomsten                                                                                      
Vermogensbelasting                                                                                                        
Vennootschapsbelasting                                                                                                
BTW tarieven                                                                                                                     
Meerwaardebelasting bij verkoop van een huis in België                                         
Doorverkoop van uw woning                                                                                         
Uitzonderingen                                                                                                                 
Belastingtarief                                                                                                                   
Doorverkoop van onbebouwde onroerende goederen                                                         
Verkoop van onroerend goed na erfenis                                                                                 
Schattingsmogelijkheden                                                                                                
Eigen waardering                                                                                                             
Beroep doen op een erkend schatter-expert                                                                
Een voorafgaande bindende schatting aan Vlabel (Vlaamse Belastingdienst)   
 
30. Belgische successie- en schenkingsrechten 
Wie zijn de wettelijk erfgenamen?                                                                                
Plaatsvervulling                                                                                                                
Kloving                                                                                                                               
Tarieven successierechten Vlaams Gewest                                                                
Splitting in het Vlaams Gewest                                                                                      
Successierechten Waals Gewest                                                                                              
Successierechten Brussel Gewest                                                                               
Vrijstelling gezinswoning                                                                                                
Vrijstelling gezinswoning in Vlaanderen                                                                                 
Vrijstelling gezinswoning in het Brussels Gewest                                                     
Vrijstelling gezinswoning in het Waals Gewest                                                                      
Schenken                                                                                                                          
Fiscale woonplaats van de schenker                                                                           
Vlaams Gewest / Tarieven schenkingsrecht                                                                
Waals Gewest / Tarieven schenkingsrecht                                                                  
Brussels Gewest / Tarieven schenkingsrecht                                                             
Emigratie en de Nederlandse schenk- en erfbelasting                                                         
Dubbele belastingheffing                                                                                               
Europese Erfrechtverordening (EEV)                                                                           



 

Toepasselijk recht                                                                                                             
Rechtskeuze                                                                                                                                 
 
BIJLAGEN 
 

▪ Waar wordt uw uitkering/pensioen belast? 
▪ Checklist bouwkundige staat/staat van onderhoud 
▪ Checklist Bouwproces (in vogelvlucht) 
▪ België Info Service 


