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Zin in een tweede verblijf in België?  
Kijk eens op www.2HB.immo, hét online 

platform voor een tweede verblijf in België

Alle regio's, van de kust tot de Ardennen.
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Een appartement 
aan zee is fiscaal 
aftrekbaar

Volgens een recente uitspraak van het Hof van Beroep van Gent 
mogen eigenaars van een appartement aan de kust de kosten 
hiervan aftrekken van de vennootschapsbelasting. Ook als dat 
appartement enkel privé wordt gebruikt.

Met dit arrest komt er een einde aan de discussies met de fiscus of een 

appartement aan zee dat een vennootschap gratis ter beschikking stelt van 

haar bedrijfsleider nu een aftrekbare kost was of niet. Volgens het Hof van 

Beroep is elke investering van een vennootschap die eruit bestaat om waarde 

te creëren voldoende om te voldoen aan de voorwaarden voor fiscale aftrek.

Het Hof oordeelde dat de kosten in de vennootschapsbelasting afgetrokken 

kunnen worden, ook al gebruikt de bedrijfsleider het appartement alleen 

privé en nooit beroepsmatig. De argumentatie is dat elke investering van een 

vennootschap om waarde te creëren voldoet aan de voorwaarden voor een 

fiscale aftrek. Zowel de afschrijving van de aankoopwaarde als de intresten 

van de lening (moeten) worden aanvaard als aftrekbare beroepskosten.  

De algemene voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de kosten gemaakt 

zijn om een belastbaar inkomen te behouden of te verwerven. 

Het hebben van een appartement aan de Westkust wordt dus nog interessanter.

2HB is een uniek online platform voor uitsluitend tweede verblijven 
in België en dit voor alle regio’s.  Ook voor de Westkust is de 
belangstelling zeer groot.  Exclusief voor “de Zeeparel” brengt 2HB in 
iedere uitgave een column over “tweede verblijven in België”.


