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Samenvatting

Om de belastbare inkomsten uit een onroerend goed vast te stellen, hanteert de
wetgever als basis het jaarlijkse netto-inkomen opgebracht door dat onroerend
goed. Meestal wordt dit inkomen forfaitair geschat door de administratie van het
Kadaster, onder meer aan de hand van complexe schalen vastgesteld op basis
van de kenmerken van het goed en de huurwaarde van de vastgoedmarkt in 1975,
door vergelijking met andere gelijksoortige goederen. Het kadastraal inkomen
dient ook als grondslag voor de berekening van de onroerende voorhefﬁng, die
een bron van ontvangsten is voor de gewesten, de provincies en de gemeenten.
Voor een correcte inning van de belasting en met het oog op de ﬁscale billijkheid
zou het kadastraal inkomen moeten beantwoorden aan de reële kenmerken van
het onroerend goed (aanwezigheid van één of meer badkamers, centrale verwarming, aantal bewoonbare vertrekken, enz.). Daarom heeft de wetgever bepaald
dat de gegevens die de administratie van het Kadaster voor een onroerend goed
registreert, bij elke aanzienlijke wijziging van het goed moeten worden aangepast.
Sinds 1979 moeten de gegevens in principe minstens om de tien jaar worden
herschat in het kader van de algemene perequatie van de kadastrale inkomens.
Door het uitblijven van een algemene perequatie sinds 1981, enigszins gecompenseerd door de jaarlijkse indexering sinds 1991, is de herschatting van het
kadastraal inkomen van gewijzigde onroerende goederen van essentieel belang
geworden. Daarom heeft het Rekenhof onderzocht of de kadastrale inkomens
effectief worden herschat als een goed wordt vergroot, herbouwd of aanzienlijk
gewijzigd.
In een eerste fase werden de kenmerken van de woongebouwen geregistreerd
door de administratie globaal vergeleken met de gegevens beschikbaar over het
vastgoed. Daarbij werden verschillen vastgesteld, die erop wijzen dat de informatie van het Kadaster niet overeenstemt met de huidige, werkelijke toestand. Zo
blijkt de administratie het aantal woningen met een badkamer of centrale verwarming te onderschatten. Het grote aantal bescheiden woningen (die recht geven
op diverse ﬁscale voordelen) in het totale vastgoed (ongeveer 43 % van de woongebouwen volgens de gegevens van het Kadaster) wijst erop dat mogelijk vele
woningen werden gemoderniseerd of aangepast aan de moderne comfortnormen
zonder dat het kadastraal inkomen ervan werd herschat.
Het onderzoek van de informatiebronnen waarmee de administratie van het
Kadaster zich zou moeten kunnen informeren over aanzienlijke wijzigingen aan
onroerende goederen, brengt diverse tekortkomingen aan het licht.
Enerzijds blijkt de spontane aangifte, die de belastingplichtige moet doen als zijn
goed aanzienlijk werd gewijzigd, amper voor te komen. Om daarin verandering te
brengen zouden de gemeentebesturen bij elke bouwaanvraag automatisch het
daartoe bestemde aangiftefomulier kunnen toesturen aan de aanvrager van de
stedenbouwkundige vergunning. Ook zouden de sancties waarin het Wetboek van
Inkomstenbelastingen voorziet als er geen spontane aangifte wordt ingediend,
effectief moeten worden toegepast.
De lijsten van de eigendommen waaraan wijzigingen werden aangebracht, die de
gemeentebesturen driemaandelijks moeten indienen bij het Kadaster, zijn bovendien meestal beperkt tot de werken waarvoor een vergunning vereist is. Op dit
ogenblik vertoont de gewestelijke regelgeving bovendien de tendens om het aantal werken waarvoor een vergunning nodig is, te beperken.
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De gemeentebesturen zouden bovendien de bouwovertredingen die ze vaststellen,
aan de administratie van het Kadaster moeten melden. De administratie moet hen
eraan herinneren over welke gegevens ze in dat geval moet kunnen beschikken.
De aanwijzende schatters die de gemeenten moeten aanstellen, zouden meer
moeten samenwerken met het Kadaster, aan de hand van een werkwijze die deze
administratie bepaalt.
Tenslotte zou het Kadaster kunnen overwegen of het niet nuttig zou zijn gebruik
te maken van de informatie waarover de gewesten en de gemeenten beschikken
in het kader van de premies die ze toekennen voor de renovatie van woningen,
alsook van de ﬁscale voordelen die om soortgelijke redenen toegekend worden
door de Staat. In dat geval moet weliswaar worden onderzocht of dergelijk optreden geen afbreuk doet aan een coherent overheidsoptreden, doordat de ﬁnanciële
stimulansen voor renovatie zouden worden afgezwakt. In voorkomend geval zou
een wettelijk initiatief kunnen worden overwogen om de verhoging van het kadastraal inkomen ingevolge de renovatie van een woongebouw waarvoor een premie
of een ﬁscaal voordeel werd toegekend, voor een nader te bepalen periode uit te
stellen.

4
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1
1.1.1

Onderzoek
Draagwijdte

De audit wil onderzoeken of de kadastrale inkomens, vastgesteld door de administratie van de Patrimoniumdocumentatie, worden herschat zoals de wet bepaalt, met
name als een onroerend goed wordt vergroot, herbouwd of aanzienlijk gewijzigd.
Het onderzoek werd vooral toegespitst op woongebouwen, die een belangrijk deel
van de kadastrale inkomens van de gebouwde onroerende goederen vertegenwoordigen.
Deze audit past in de grondwettelijke opdracht van het Rekenhof van algemeen
toezicht op de verrichtingen met betrekking tot de vaststelling en de invordering
van de door de Staat verkregen rechten1.
1.1.2

Verloop

Het Rekenhof heeft bij brief van 6 augustus 2003 zijn onderzoek aangekondigd bij
de minister van Financiën en de administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie.
De audit werd uitgevoerd van mei 2004 tot december 2005.
In een eerste fase werden de cijfers onderzocht uit het jaarverslag 2003 van de
administratie van de Patrimoniumdocumentatie (beschikbaar in december 2004).
Daarna verzamelde het Rekenhof door middel van een vragenlijst, opgesteld op
grond van vaststellingen gedaan bij een buitendienst van het Kadaster, via de
regionale directies de nodige gegevens bij alle buitendiensten van het Kadaster.
Op 7 juni 2006 heeft het Rekenhof een voorontwerp van verslag voorgelegd aan
de administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie. Die heeft zijn
opmerkingen aan het Rekenhof bezorgd op 5 juli 2006.
Bij brief van 23 augustus 2006 heeft het Rekenhof het ontwerp van verslag aan
de minister van Financiën bezorgd. Die heeft bij brief van 27 september 2006
(zie bijlage) zijn opmerkingen toegestuurd.

1.2
1.2.1

Juridisch kader
Algemeen overzicht

Artikel 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92) deﬁnieert vier
soorten belastingen:
1.

een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners, personenbelasting
geheten (PB);

2.

een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen,
vennootschapsbelasting geheten (VenB);

1

Artikel 180 van de Grondwet en wet van 4 april 1995 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846
op de inrichting van het Rekenhof.
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3.

een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen, rechtspersonenbelasting geheten (RPB);

4.

een belasting op de inkomsten van niet-inwoners, zowel rechtspersonen als
natuurlijke personen, belasting van niet-inwoners geheten (BNI).

Artikel 6 WIB 92 preciseert dat het belastbare inkomen wordt gevormd door het
totale netto-inkomen, verminderd met de aftrekbare bestedingen2.
1.2.2

Deﬁnitie van het kadastraal inkomen

Titel IX van het WIB 92 handelt over het kadastraal inkomen (KI) van onroerende
goederen. Volgens artikel 471 WIB 92 wordt onder kadastraal inkomen verstaan
het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar.
De rechtsleer heeft deze begrippen als volgt gepreciseerd:
•

gemiddeld inkomen: vermoedelijk inkomen bepaald door vergelijking met
het inkomen toegekend aan bepaalde referentiepercelen die door de administratie zijn gekozen volgens regels uiteengezet in hoofdstuk 2;

•

normaal: de administratie weert de abnormaal hoge en abnormaal lage
huurprijzen bij de keuze van de referentiepercelen;

•

van één jaar: het KI vertegenwoordigt een jaarinkomen;

•

netto: het gaat om een inkomen verminderd met de lasten die eraan verbonden zijn en die forfaitair worden bepaald (kort samengevat: 40 % voor
de gebouwde goederen en 10 % voor de ongebouwde goederen).

Het kadastraal inkomen is dus een raming van de jaarlijkse netto-opbrengst van
een onroerend goed. Hierbij wordt opgemerkt dat het KI dat sinds 1 januari 1980
van toepassing is, de normale jaarlijkse netto huurwaarde vertegenwoordigt van
een goed op 1 januari 19753. Het KI is bijgevolg een raming door het Kadaster en
niet het resultaat van een berekening aan de hand van een schaalindeling van de
nuttige oppervlakte.
De onderstaande tabellen vermelden de verdeling, in de loop van de laatste jaren,
van het aantal kadastrale inkomens van de gebouwde en ongebouwde percelen,
van het aantal eigenaars, alsmede van de evolutie van het totale kadastraal inkomen van het Rijk, van het belastbaar kadastraal inkomen van het Rijk en van het
kadastraal inkomen “gewoon gebouwd” van het Rijk. Het gewoon gebouwd goed
bevat onder meer de woongebouwen.

2

Het belastbaar inkomen in de PB bestaat uit de som van de netto-inkomens van de vier inkomstencategorieën opgesomd in artikel 6 WIB 92, verminderd met de aftrekbare bestedingen bepaald in
de artikelen 104 tot 116 WIB 92. Om het belastbaar inkomen in de PB te berekenen, moet eerst
het nettobedrag van de vier inkomstencategorieën worden berekend aan de hand van de speciﬁeke regels die gelden voor elke categorie, waarna de bedoelde bestedingen in mindering worden
gebracht (Administratief commentaar nr. 6/1).

3

De geldwaarde bedroeg in 2005 ongeveer het drievoud van die in 1975. Daar het KI een “netto”karakter heeft, kan de jaarlijkse huurwaarde (althans de theoretische, niet de marktwaarde) die dat
KI vertegenwoordigt worden geraamd door vermenigvuldiging met een coëfﬁciënt 140/100 (huurprijs + kosten forfaitair geraamd op 40 %).

8
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Aantal KI volgens
het type percelen

2001

2002

2003

2004

Gewoon gebouwd

4.700.703

4.739.696

4.779.343

4.821.750

Nijverheid gebouwd

136.815

138.336

139.335

139.869

Materieel & outillage
gebouwd

59.703

60.546

60.717

60.645

Gewoon ongebouwd

4.481.983

4.465.620

4.449.520

4.435.640

Nijverheid ongebouwd

18.651

18.657

18.644

18.561

Materieel en outillage
ongebouwd

245

248

245

256

Aantal eigenaars

2001

2002

2003

2004

6.228.335

6.282.292

6.360.924

6.458.041

Waarde van het totale KI
van het Rijk

2001

2002

2003

2004

(in miljoen euro)

7.030

7.109

7.245

7.309

Waarde van het belastbaar
KI van het rijk

2001

2002

2003

2004

(in miljoen euro)

6.1824

6.329

6.451

6.502

Waarde van het KI van het
“gewoon gebouwd goed”

2001

2002

2003

2004

(in miljoen euro)

5.0625

5.194

5.270

5.333

Bron: Jaarverslagen 2003 en 2004 van de Patrimoniumdocumentatie.

Deze cijfers geven aan dat het aantal eigenaars elk jaar met ongeveer 1,5 % toeneemt, dat het bedrag van het totale kadastraal inkomen van het Rijk stijgt met
ongeveer 1 % per jaar, dat nagenoeg 90 % van het totale kadastraal inkomen
belastbaar is en dat meer dan 70 % van het totale kadastraal inkomen betrekking
heeft op gewone gebouwde goederen.

1.3

Administratieve organisatie

Door de Coperﬁnhervorming heet het ﬁscaal bestuur bevoegd voor de kadastrale
inkomens sinds 1 december 2000 “Administratie van de Patrimoniumdocumentatie”. Deze administratie bestaat uit een hoofdbestuur en buitendiensten.
De buitendiensten van het Kadaster6 zijn onderverdeeld in negen regionale directies van de diensten Mutaties en Schattingen, in een directie Grote Opmetingen
en Algemene Plannen, een Centrum voor Informatieverwerking (CIV) en een
Centrum voor Beroepsopleiding (CB).
4

6.276 miljoen euro volgens de administratie, die daarvoor verwijst naar een zgn. “statistiek 118 van
het Rijk”.

5

5.158 miljoen euro volgens de administratie, die daarvoor verwijst naar een zgn. “statistiek 118 van
het Rijk”.

6

Er bestaan ook buitendiensten bij de Registratie en Domeinen.
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Artikel 472 WIB 92 bepaalt dat de administratie van het Kadaster belast is
met de schatting van de kadastrale percelen om het inkomen ervan te bepalen
volgens de regelen en de vormen die zijn vastgelegd bij koninklijk besluit van
10 oktober 19797.
De opdrachten van het Kadaster kunnen worden ondergebracht in drie grote categorieën: de technische opdracht, de ﬁscale opdracht en de juridische opdracht.
•

De technische opdracht bestaat uit de opmetingen om de topograﬁsche
voorstelling van de kadastrale percelen te maken die het kadastraal percelenplan vormen en om landmeetkundige schetsen op te maken.

•

De ﬁscale opdracht, die het voorwerp uitmaakt van deze audit, heeft tot
doel de huurwaarde van de onroerende goederen te bepalen die nodig is
om de diverse belastingen vast te stellen die in de eerste plaats ontvangsten opleveren voor de Staat, en vervolgens voor de gewesten, de provincies en de gemeenten8. Deze opdracht wordt uitgevoerd aan de hand van
de kadastrale legger, een soort ﬁscaal grootboek van de onroerende eigendommen. Deze legger wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat per eigendomsrecht een genummerde ﬁche (het artikel). Die ﬁche vermeldt onder de
identiteitsgegevens en het adres van een eigenaar of groep van eigenaars
die samen een eigendomsrecht uitoefenen (de hoofding), alle percelen die
hun toebehoren in een gemeente of een kadastrale onderverdeling ervan
(het corpus), waarbij de gemeente de geograﬁsche eenheid vormt.

•

De juridische opdracht vormt een opdracht die de administratie probeert
uit te voeren9, hoewel op dit ogenblik haar gegevens alleen een indicatieve
waarde10 hebben. Dit betekent dat ze geen bewijs leveren doch slechts
een vermoeden in de zin van artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek11.
Het Kadaster heeft niet als opdracht rechten te doen ontstaan. Het bewijs
van het eigendomsrecht kan alleen voortvloeien uit de eigendomstitel, die
bovendien pas aan derden kan worden tegengeworpen als hij in het register van de hypotheekbewaarder is overgeschreven.

Naast zijn personeel, dat ter plaatse controles kan uitvoeren, beschikt het Kadaster
om de kadastrale inkomens vast te stellen, te schatten en op te meten over een
“constructiecode”, d.w.z. een geheel van gedetailleerde normen die het mogelijk
maken de kadastrale waarde van een gebouw vast te stellen.
De constructiecode is een erg belangrijk instrument voor de schatting van de
kadastrale inkomens. Deze constructiecode geeft de essentiële kenmerken weer
van elk gebouw. Ze bestaat momenteel uit veertien “termen”, ingedeeld in drie
groepen (algemene kenmerken van het gebouw, uitrusting en samenstelling).

7

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op het stuk van
onroerende ﬁscaliteit.

8

De onroerende voorhefﬁng is een gewestbelasting die als grondslag dient voor de berekening van
de opcentiemen van de provincies en de gemeenten.

9

Er is sprake van het huidige kadastraal percelenplan, dat hoofdzakelijk van ﬁscale oorsprong is, te
laten evolueren naar een “authentiek kadastraal plan” (artikelen 1317 tot 1321 van het Burgerlijk
Wetboek) waarin de houders van onroerende rechten en de onroerende goederen in kwestie zullen
worden geïdentiﬁceerd op basis van de juridische akten en documenten. Voor zover die akten op
tegensprekelijke wijze zijn opgesteld en bijgevolg niet betwistbaar zijn, verkrijgt de patrimoniumdocumentatie een juridisch karakter. Er wordt in dat opzicht een proefproject uitgevoerd in het raam
van de verkoop, door de patrimoniumdiensten, van het domein van Argenteuil waarvoor de directie
voor Grote Opmetingen en Algemene Plannen een opmetings- en afbakeningsplan heeft moeten
opstellen.

10

Uitgezonderd in het geval van bijvoorbeeld ruilverkaveling.

11

Zie ook de artikelen 1134 en 1135 BW.
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De classiﬁcatie-indicie van het gebouw bepaalt het klassement van het gebouw
als bungalow, fermette, huis “bel etage”, huis in een tuinwijk enz.
De types constructie worden onderverdeeld in “gesloten” bebouwing, d.w.z. tussen
twee zijgevels, “halfopen” bebouwing, met één zijgevel, en “open” bebouwing, met
zijgevels. De kwaliteit van de bebouwing wordt ook meegerekend.
Aldus kan met de constructiecode elk gebouw dat erin opgenomen is, precies
worden gekarakteriseerd.
Deze ingewikkelde en exhaustief opgevatte techniek van informatieverzameling is
door de informaticaontwikkeling minder tijdrovend geworden. Vroeger werden de
gegevens manueel genoteerd op ﬁches en vervolgens op microﬁche. De administratie van de Patrimoniumdocumentatie heeft echter de laatste jaren sterk geïnvesteerd in nieuwe technologieën. Zo beschikt het Kadaster sinds 2006 over een
digitaal kadastraal percelenplan dat o.m. ter beschikking wordt gesteld van de
gemeentebesturen12.
Bovendien is de uniformisering van de diverse computertoepassingen13 bij het
Kadaster in een beslissende fase getreden. Deze evolutie leidt tot een verbetering van de werkprocedures en zou de risico’s op fouten moeten beperken, meer
bepaald omdat het aantal personen betrokken bij de invoering van gegevens
afneemt. Zo zullen de gegevens van de Registratie rechtstreeks worden ingevoerd in de gegevensbank van het Kadaster.

1.4

Fiscale ontvangsten

De kadastrale inkomens dienen als grondslag voor de berekening van de onroerende voorhefﬁng, die sinds de bijzondere wet van 16 januari 198914 een gewestbelasting is en voor de provincies en gemeenten ontvangsten genereert in de
vorm van opcentiemen.
Onderstaande tabel toont het belang aan van deze ontvangsten (in duizend euro).
2003
Gewesten
OV

Brus. Aggl.

2004

Provincies

Gemeenten

43.830(1)(2)

OOV (4)

Brus. Aggl.

Provincies

Gemeenten

40.877(1)(2)
98.186

Aantal aanslagen(3)

Gewesten

421.058

1.711.335

1.127.327

95.303

381.768

1.054.583

1.724.027

Bron: Jaarverslag 2004 van de Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering.

(1)

Dit cijfer heeft alleen betrekking op de onroerende voorhefﬁng (OV) die de
FOD Financiën int voor het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
daar het Vlaams Gewest zelf zijn OV int (ten belope van 79 miljoen euro
voor 2004).

(2)

De tabellen 55 en 33 van het jaarverslag van de Algemene Administratie
van de Belastingen en de Invordering bevatten voor het jaar 2004 uiteenlopende cijfers.

12

Aanvankelijk in de vorm van een CD-rom, vervolgens rechtstreeks via het internet.

13

Het project UNICAD.

14

Wet betreffende de ﬁnanciering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herﬁnanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de
ﬁscale bevoegdheden van de gewesten.
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(3)

Aantal aanslagbiljetten OV verzonden door de FOD Financiën.

(4)

Opcentiemen op de onroerende voorhefﬁng.

Hierbij wordt erop gewezen dat het kadastraal inkomen, dat in het algemeen
overeenstemt met het belastbaar onroerend inkomen bedoeld in artikel 7 WIB 92,
vrijgesteld kan worden van de personenbelasting in de gevallen bepaald in artikel 12 WIB 92. Dit artikel, zoals aangevuld door de programmawet van 27 december 2004, voorziet vanaf het aanslagjaar 2006 in de vrijstelling van kadastraal
inkomen voor de woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is15.
Aldus blijven bedoelde woningen meestal onbelast in het stelsel van de personenbelasting. Deze woningen zijn echter wel onderworpen aan de onroerende voorhefﬁng.

15

Deze bepaling is niet van toepassing op het KI van de eigen woning waarvoor de belastingplichtige
de aftrek heeft gevraagd van de intrestlasten voor de lening aangegaan vóór 1 januari 2005 om
deze woning te verwerven of te behouden. In dat geval blijft artikel 16 WIB 92 van toepassing,
zoals het bestond voor het werd opgeheven door artikel 389 van de bovenvermelde programmawet, van toepassing voor het vaststellen van het KI van de woning. Artikel 16 WIB 92, dat voorzag
in een aftrek voor woningen (tot 3.000 euro geïndexeerd) ingeval de belastingplichtige de woning
waarvan hij eigenaar was zelf betrok, werd opgeheven door artikel 389 van dezelfde programmawet.
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Hoofdstuk 2
Vaststelling van het kadastraal inkomen

2.1

Procedures

De belastingadministratie die het KI moet meten en schatten, gaat schematisch
als volgt tewerk:
•

Elk gebouw wordt opgemeten. Deze gegevens worden opgenomen in een
plan dat alle gebouwde en niet-gebouwde eigendommen van het grondgebied België bevat, onderverdeeld in variabele oppervlakte-eenheden, de
zogenaamde percelen16.

•

Elk goed wordt vrij nauwkeurig beschreven en opgenomen in de kadastrale
legger, die per gemeente of sectie (onderverdeling) ervan de onroerende
goederen vermeldt die eigendom zijn van eenzelfde persoon. De gegevens
van die gegevensbank zijn onder meer afkomstig van de Administratie
van Registratie wat daden van beschikking met betrekking tot onroerende
goederen betreft (bv. verkoop, schenking, erfenis e.d.), van de gemeentebesturen en van de belastingplichtigen zelf (infra).

•

Voor de gewone gebouwde percelen (waarin de woongebouwen begrepen
zijn) wordt het KI bepaald op basis van de normale nettohuurwaarde op het
referentietijdstip. Voor elk gebouw wordt het KI bepaald door vergelijking
met een aantal referentiepercelen, waarvoor voldoende garanties bestaan
dat de huurprijs ervan “normaal” is . De artikelen 477 en 478 WIB 92 voorzien in bijzondere procedures als het KI niet op deze basis kan vastgesteld
worden.

•

Het referentietijdstip is 1 januari van het jaar vóór datgene waarin de administratie een algemene perequatie heeft uitgevoerd waardoor ze alle KI
herziet. Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 19 juli 1979 werd het
referentietijdstip voor de uitvoering van de laatste algemene perequatie
van de kadastrale inkomens vastgelegd op 1 januari 1975 (artikel 486
WIB 92).

•

Het KI wordt aan de belastingplichtige betekend overeenkomstig artikel 495
WIB 92. De artikelen 497 tot 503 WIB 92 verlenen de belastingplichtige het
recht bezwaar in te dienen “in twee stappen”.

•

“De administratie van het Kadaster gaat om de tien jaar over tot een algemene perequatie van de kadastrale inkomens” (artikel 487 WIB 92). Het
Kadaster kan ook buitengewone (artikelen 488 tot 490 WIB 92) of bijzondere herzieningen (artikelen 491 en 492 WIB 92) uitvoeren of overgaan tot
schatting of herschatting in de gevallen bepaald in artikel 494 WIB 92.

16

Art. 472, § 1 WIB 92: “Het kadastraal inkomen wordt per kadastraal perceel bepaald. Tot dit doel
gaat de administratie van het Kadaster over tot de schatting der percelen volgens de regelen en
de vormen die de koning bepaalt.” (i.c. het bovenvermelde KB van 10 oktober 1979).
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2.2

Perequaties, herzieningen en herschattingen

Een kadastraal inkomen is niet deﬁnitief bij de vaststelling ervan.
Vier belangrijke feiten leiden tot een wijziging van het KI: een algemene perequatie, een buitengewone herziening, een bijzondere herziening en een herschatting
ingeval van wijziging van het goed.
Artikel 487 WIB 92 voorziet in een algemene perequatie, een grootschalige operatie die de administratie van het Kadaster om de tien jaar moet uitvoeren.
De algemene perequatie heeft echter niet meer plaatsgevonden sinds de laatste
perequatie waarbij de KI werden vastgesteld op het referentietijdstip, namelijk op
1 januari 197517. Deze wettelijke verplichting werd sindsdien gecompenseerd via
een jaarlijkse indexering. Vanaf 1991 worden de KI automatisch geïndexeerd. Dit
gebeurt aan de hand van een coëfﬁciënt berekend zoals bepaald in artikel 178
WIB 9218.
Bovendien werd in enkele zeldzame gevallen een buitengewone herziening –
bepaald in de artikelen 488 tot 490 WIB 92 – uitgevoerd op verzoek van de
burgemeesters van de betrokken gemeenten19.
In haar commentaar preciseert de administratie van het Kadaster dat dergelijke
verzoeken alleen hebben geleid tot de herziening – aan de hand van lijsten opgesteld door de betrokken gemeenten – van de KI’s van gebouwen die substantieel
werden gewijzigd. Bij gebrek aan een algemene perequatie sinds meer dan twintig jaar, zou een buitengewone herziening onvermijdelijk leiden tot een aanzienlijke verhoging van de KI van deze categorie, en daardoor – bij gelijk blijvende
voorhefﬁng – leiden tot een scheeftrekking tussen de KI van die categorie en van
de andere categorieën.
Daarnaast zijn er de bijzondere herzieningen bedoeld in de artikelen 491 en 492
WIB 92, zoals degene die recent werden aangevraagd ingevolge belangrijke overstromingen die bepaalde streken van het land sinds enkele jaren treffen.
Ook de algemene en bijzondere herzieningen zijn onderworpen aan de wettelijke
procedure voor het vaststellen van het kadastraal inkomen.
Buiten de algemene perequaties en de bovenvermelde buitengewone en bijzondere herzieningen heeft de administratie van het Kadaster tenslotte herschattingen uitgevoerd overeenkomstig artikel 494 WIB 92.

17

Dit is de enige perequatie die tot op heden plaatsvond. Artikel 45, § 4, van de wet van 19 juli 1979
houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifﬁerechten op het stuk van onroerende ﬁscaliteit bepaalde dat een
nieuwe algemene perequatie moest worden uitgevoerd opdat de resultaten ervan zouden kunnen
worden toegepast vanaf 1 januari 1986. Deze toepassingsdatum werd herhaaldelijk uitgesteld: een
eerste keer naar 1 januari 1991 door artikel 37 van de wet van 27 december 1984 houdende ﬁscale
bepalingen; vervolgens heeft artikel 12 van de wet van 22 december 1989 houdende sociale bepalingen deze algemene perequatie een jaar uitgesteld. Tenslotte heeft artikel 30 van de wet van
28 december 1990 houdende ﬁscale en niet-ﬁscale bepalingen 1 januari 1994 als referentietijdstip
vastgelegd voor de uitvoering van de volgende algemene perequatie.

18

Coëfﬁciënt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar dat het jaar van de inkomsten voorafgaat te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van de jaren 1988 en 1989.

19

Dit was het geval voor de gemeenten Gesves en Heusden-Zolder.
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Dit artikel bepaalt dat “de administratie van het Kadaster overgaat tot de herschatting van de kadastrale inkomens van de vergrote, herbouwde of aanzienlijk
gewijzigde onroerende goederen van alle aard …”. Artikel 494, § 2, 1°, van het
WIB 92 preciseert dat onder aanzienlijke wijzigingen moet worden verstaan: “die
welke aanleiding kunnen geven tot een vermeerdering of tot een vermindering
van het (…) kadastraal inkomen met een bedrag van 50 euro of meer, of tenminste met een bedrag van 15 procent van het bestaande inkomen”. Deze procedure die het hoofdonderwerp van deze audit vormt, wordt hierna onderzocht in
hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 3
Herschatting van het kadastraal inkomen van woongebouwen
die werden vergroot, herbouwd of aanzienlijk gewijzigd

3.1

Geldigheid van de geregistreerde gegevens

Een correcte inning van de inkomstenbelasting en de naleving van het principe
van de ﬁscale billijkheid veronderstellen dat de kadastrale inkomens die de administratie vastlegt, overeenstemmen met de werkelijke toestand van de onroerende goederen.
Wanneer een goed na vaststelling van het KI wordt gewijzigd, moet het KI worden
herschat. Zo kunnen in principe de gegevens worden bijgewerkt vanaf het ogenblik
waarop de wijzigingen werden aangebracht.
Volgens de beginselen van de wetgeving van 1979 moet een dergelijke bijwerking
in elk geval gebeuren om de tien jaar in het kader van de algemene perequatie
van de kadastrale inkomens.
Bij gebrek aan een algemene perequatie sinds 25 jaar en door de invoering van
een systeem van automatische indexering, is de herschatting van de kadastrale
inkomens na verbouwing van essentieel belang geworden voor de actualisering
van de kadastrale gegevens.
3.1.1

Vergelijking met macro-economische gegevens

Het Rekenhof heeft de algemene kwaliteit van de gegevens die de administratie
van het Kadaster registreert, pogen te evalueren door ze te vergelijken met
macro-economische informatie. Zo geven de meest recente statistische gegevens
van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), verkregen in het kader van
de algemene sociaal-economische enquête van 2001, aanwijzingen over het comfort van de woningen (toestand op oktober 2001).
Deze gegevens worden hierna vergeleken met de kadastrale statistiek van het
gebouwenbestand op 1 januari 2002. Deze statistiek, opgesteld op basis van de
bij het Kadaster geregistreerde gegevens, biedt een overzicht van het vastgoedpark. Meer bijzonder kan ermee worden nagegaan welke goederen over een badkamer of een centrale verwarming beschikken (ter herinnering: volgens de schattingsnormen van het Kadaster stijgt het KI aanzienlijk als een woning wordt
voorzien van centrale verwarming en er een badkamer wordt in ondergebracht20).
De vergelijking toont aan dat de gegevens van het NIS en die van het Kadaster
aanzienlijk verschillen.
•

Volgens de gegevens van het Kadaster beschikken ca. 2.100.000 woningen (59 %) over centrale verwarming, volgens die van het NIS meer dan
2.800.000 (73 %). Ook beschikken volgens de NIS-gegevens zeven woningen
op tien over dubbele beglazing, wat wijst op de aanwezigheid van centrale
verwarming.

•

Volgens de gegevens van het Kadaster beschikken ca. 2.200.000 woningen
over een badkamer (77 %), volgens die van het NIS meer dan 3.800.000
(96 %).

20

Zoals bepaald in artikel 494, § 2, 1° WIB 92; de stijging bedraagt in dit geval 20 %.
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De verschillen tussen de gegevens van het Kadaster en die van het NIS vormen
een aanwijzing dat de kadastrale gegevens niet regelmatig worden herschat en
dat er in de loop der jaren een kloof is gegroeid tussen de kadastrale gegevens
en de werkelijke kenmerken van het Belgisch vastgoedpark.
In zijn commentaar aangaande het nut van de enquête van 2001 stelde het NIS
ook: “de gegevens van het Kadaster zijn onvolledig en (…) moeilijk bruikbaar. (…)
de wijzigingen in de bestemming van de gebouwen zijn niet altijd bekend bij het
Kadaster.”
3.1.2

Bescheiden woningen

In het onderzoek werd bijzondere aandacht besteed aan de zgn. bescheiden
woningen, d.w.z. de woningen die als dusdanig werden aangemerkt op 1 januari 1975, het referentietijdstip.
Een bescheiden woning is de gebruikelijke benaming voor een woongebouw waarvan het kadastraal inkomen lager ligt dan of gelijk is aan 745,00 euro. Dit concept
wordt wettelijk enkel gedeﬁnieerd in artikel 257 WIB 92, dat voorziet in een vermindering van de onroerende voorhefﬁng (OV) met één vierde als de belastingplichtige de woning volledig betrekt.
Naast deze vermindering van de OV geniet een bescheiden woning ook een vermindering van de registratierechten21.
Veelal zijn bescheiden woningen aangepast aan het huidige comfort (installatie
van badkamer, centrale verwarming) en hebben ze dus een aanzienlijke wijziging
in de zin van artikel 494 WIB 92 ondergaan. Uit de evolutie van het aantal bescheiden woningen kan aldus worden afgeleid of de herschattingen op regelmatige
basis plaatsvinden.
Onderstaande tabel vermeldt voor de laatste vier jaren, volgens de cijfers van de
administratie, het aantal woongebouwen waarvan het KI lager ligt dan of gelijk is
aan 745,00 euro en het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt opzichte van
het totale woongebouwenpark. Hieruit blijkt dat het aantal bescheiden woningen
niet verwaarloosbaar en vrij stabiel is.
Aantal bescheiden woningen
Gewesten

2001

2002

2003

2004

Brussel

47.228
(9,40 %)

47.950
(9,51 %)

48.593
(9,58 %)

50.487
(9,87 %)

Vlaanderen

1.158.099
(43,85 %)

1.157.837
(43,50 %)

1.156.534
(43,08 %)

1.155.517
(42,71 %)

Wallonië

808.069
(56,75 %)

808.331
(56,37 %)

809.354
(55,98 %)

810.657
(55,61 %)

Rijk

2.013.396
(44,08 %)

2.014.118
(43,79 %)

2.014.481
(43.44 %)

2.016.652
(43,14 %)

Bron: Cijfers meegedeeld door de Patrimoniumdocumentatie in de loop van de audit.

21

Artikelen 344 en 53 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Grifﬁerechten. Overeenkomstig de (bovenvermelde) bijzondere wet van 16 januari 1989 zijn de registratierechten een
gewestbelasting, zodat het bedrag van de vermindering kan verschillen van gewest tot gewest.
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Op basis van de gegevens van de administratie kan ook het gemiddelde jaarlijkse
KI van de bescheiden woningen per gewest worden geschat (totaal KI bescheiden
woningen gedeeld door het totaal aantal bescheiden woningen, waarvan het KI
lager is dan of gelijk aan 745,00 euro).
Gemiddeld KI van bescheiden woningen (in euro)
Gewesten

2001

2002

2003

2004

Brussel

506,18

506,27

507,49

499,35

Vlaanderen

483,28

484,94

487,36

489,82

Wallonië

451,56

453,16

454,58

456,00

Rijk

471,09

472,69

474,68

476,47

In een instructie22 heeft de directeur-generaal van de AKRED zijn diensten opgedragen om bij de aanvraag van een kadastraal uittreksel, bestemd om bij een
akte te worden gevoegd waarvoor de vermindering van registratierechten voor
een bescheiden woning wordt gevraagd, na te gaan of het KI overeenstemt met
de werkelijke toestand van het gebouw23. De instructie voegt hieraan toe dat
dergelijke controle moet plaatsvinden als het KI niet hoger is dan 1.045 euro24.
De administratie stipt in haar instructie 44 van 21 december 2001, die bovenvermelde instructie op enkele punten wijzigt, aan dat ”uit onderzoek van de resultaten van de controles die tot nog toe ter plaatse werden uitgevoerd met het oog
op de overeenstemming tussen de werkelijke toestand en het KI vermeld in de
kadastrale legger (…) blijkt dat er in de meeste gevallen geen reden is voor een
herziening van het KI. (…)”. Toch maakt ze zich desondanks zorgen over de
betrouwbaarheid van haar gegevensbank wat betreft de graad van comfort aanwezig in de meeste oudere huizen. Ze heeft dan ook in de loop van 2000 nagegaan of een onderzoek van het beschikbare comfort in woongebouwen kon bijdragen tot een grondige herziening van de kadastrale inkomens.
Deze tegenstrijdige gegevens kunnen erop wijzen dat de informatie waarover het
Kadaster beschikt, nog steeds niet beantwoordt aan de werkelijkheid van het
huidige vastgoedpark, omdat de procedure van de herschatting van het KI niet
systematisch wordt toegepast.

22

Instructie 10 van 14 februari 2001, vervangen door instructie 10 van 11 mei 2001.

23

Er wordt opgemerkt dat in een arrest van het hof van beroep van Brussel van 15 september 2000,
een belastingplichtige in het gelijk werd gesteld wiens KI ingevolge de bedoelde instructie was
herzien, en die een schadevergoeding van het Kadaster had gevraagd omdat die herziening werd
uitgevoerd op grond van aanpassingen veroorzaakt door werken uitgevoerd door de vroegere eigenaar. Het arrest werd vooral gewezen op grond van het feit dat het Kadaster de burger correcte
informatie moet verstrekken. Het werd echter op 21 november 2003 verbroken door het Hof van
Cassatie, dat verwees naar de verplichting tot spontane aangifte door de belastingplichtige,
bepaald in artikel 473 WIB 92.

24

Dit bedrag vloeit voort uit artikel 4 van het KB van 11 januari 1940 waarin het maximum kadastraal
inkomen wordt vastgelegd dat in aanmerking komt voor de vermindering van het registratierecht
bepaald in artikel 53 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifﬁerechten; het stemt
overeen met de vermindering van de registratierechten toegekend aan een echtpaar met zeven of
meer kinderen ten laste.
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3.2

Informatiebronnen van de administratie

De audit heeft de speciﬁeke informatiebronnen onderzocht waarover de administratie beschikt om op de hoogte te worden gesteld van de aanzienlijke wijzigingen aan onroerende goederen. Deze informatiebronnen, die complementair
zijn aan de middelen die hierboven werden besproken, zijn vastgelegd in de
artikelen 473 tot 476 WIB 92.
3.2.1

Spontane aangifte

De belastingplichtige is verplicht spontaan de gebeurtenissen aan te geven die de
waarde van zijn KI kunnen wijzigen, terwijl eventuele huurders alsmede de openbare diensten in ruime zin aan het Kadaster alle inlichtingen moeten verstrekken
die nuttig zijn voor het bepalen van het KI. Iedere ambtenaar van het Kadaster
heeft op voorlegging van zijn machtiging daarenboven recht van toegang tot de
gebouwen die hij moet opmeten of schatten.
De belastingplichtigen kunnen het aangifteformulier ad hoc downloaden van de
site www.ﬁnform.fgov.be.
De statistische informatie van het Kadaster maakt het echter niet mogelijk te
bepalen in welke mate de belastingplichtigen de verplichting om spontaan elke
aanzienlijke wijziging aan een gebouw aan te geven, naleven.
Als een andere bron dan de belastingplichtige het Kadaster in kennis stelt van
een wijziging aan een gebouw die moet leiden tot een herziening van het KI,
stuurt het Kadaster zelf een aangifteformulier aan de betrokken belastingplichtige
(formulier 43B, zie hierna punt 3.2.2). Het is bijgevolg bijna onmogelijk een spontane aangifte van de belastingplichtige te onderscheiden van een aangifte die
voortvloeit uit een handeling van het Kadaster zelf.
De administratie geeft echter toe dat er nagenoeg geen spontane aangiften zijn.
Het blijkt bovendien dat tot nu toe geen corrigerende maatregelen werden genomen om aan deze toestand te verhelpen.
3.2.2

Gebruik van formulier 43B bij gebrek aan spontane aangifte

Formulier 43B is een administratief document waarmee de belastingplichtige
wordt gevraagd de verplichtingen te vervullen van artikel 473 WIB 92 in het geval
van nieuwbouw, verbouwing van een onroerend goed, enz. Geen enkele wettelijke
bepaling voorziet echter in een formeel model voor een dergelijk formulier.
Zoals hierboven werd opgemerkt, kunnen uit de cijfers van het Kadaster over de
formulieren 43B de spontane aangiften niet afgezonderd worden. Bovendien zijn
de beschikbare cijfers onvolledig voor bepaalde buitendiensten. Een vergelijking
van deze statistieken “43B” met het aantal nieuwe KI vermeld in het activiteitenverslag van de administratie van de Patrimoniumdocumentatie was dan ook niet
mogelijk.
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3.2.3

Aanwijzende schatter

De gemeentebesturen zijn een heel belangrijke bron van informatie voor de administratie van het Kadaster om de kadastrale inkomens te beoordelen en te meten.
Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 januari 1980, genomen in uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen inzake onroerende ﬁscaliteit legt immers de verplichting op dat “in iedere gemeente de burgemeester, naargelang van de noodwendigheden, één of meer aanwijzende schatters aanduidt die, samen met de
vertegenwoordiger van de administratie van het Kadaster, deelnemen aan het
opzoeken van de als referenties in aanmerking te nemen percelen en aan de uit
te voeren schattingen”.
Volgens de statistische informatie verkregen bij het hoofdbestuur van het Kadaster over 2004, hebben drie gemeenten op vier een aanwijzende schatter aangewezen. Volgens dezelfde bron neemt meer dan de helft van de aanwijzende schatters nooit deel aan de opmetingen en nemen negen op tien aanwijzende schatters
nooit deel aan de schattingen.
Tenslotte neemt slechts een vijfde van alle aanwijzende schatters kennis van de
schattingen uitgevoerd door het Kadaster.
Deze bevinding van de audit wijst op een reëel probleem in de doeltreffendheid
van het wettelijke systeem. Dit leidt ertoe dat het Kadaster niet wordt bijgestaan
door een personeelslid van de gemeente met kennis van het terrein.
3.2.4

Lijst 220

De artikelen 2, 17 en 18 van het Reglement betreffende de bewaring van het
Kadaster, opgenomen als bijlage van het koninklijk besluit van 26 juli 1877, verplichten de gemeentebesturen om het Kadaster in kennis te stellen van de “veranderingen aan eigendommen” en dit door middel van een document dat bekend
staat als “lijst 220”.
Lijst 220 is voor de diensten van het Kadaster de belangrijkste bron van informatie over de wijzigingen aangebracht aan gebouwen.
De gemeentebesturen zijn verondersteld de stedenbouwkundige vergunningen25
en de verkavelingsvergunningen die ze hebben uitgereikt, alsook de wijzigingen
aan eigendommen, te vermelden in de lijst 220.
Uit de statistische informatie van het Kadaster blijkt dat vrijwel alle gemeenten
de lijsten 220 opsturen, maar dat de inhoud ervan meestal beperkt is tot de bouwof verkavelingsvergunningen, terwijl uit de instructies op de keerzijde van het
document blijkt dat ook de aanzienlijke wijzigingen bedoeld in artikel 494, § 2, 1°,
WIB 92 erop vermeld moeten worden. Deze vaststelling is des te belangrijker
omdat de gewestelijke wetgeving er de laatste tijd naar streeft het aantal werken
waarvoor een vergunning vereist is, te beperken.
Zo blijkt dat wijzigingen aan eigendommen vastgesteld door de administratie van
het Kadaster slechts in één geval op twee terug te vinden zijn in de lijsten 220.
Slechts één op tien gemeenten vermeldt systematisch op de lijst 220 de overtredingen die ze heeft vastgesteld op het vlak van stedenbouwkundige vergunningen.

25

Het gaat om de oude of in de praktijk gebruikte benamingen. In de Vlaamse ruimtelijke ordening
wordt momenteel bv. het begrip stedenbouwkundige vergunning algemeen gebruikt.
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Deze cijfers tonen verder aan dat de contacten tussen het Kadaster en de gemeentelijke administraties slechts in twee gevallen op vijf succesvol zijn en dat ze in de
overige drie gevallen slechts een matig of helemaal geen resultaat opleveren26.
De administratie van het Kadaster stelt in haar commentaar dat ze met het oog
op een betere samenwerking een informaticatoepassing ontwikkeld heeft waarmee de gemeenten de gegevens over stedenbouwkundige vergunningen en uitvoering van werken elektronisch kunnen overzenden. Met deze toepassing kunnen de diensten van het Kadaster ook de gemeenten inlichten over werken
waarvoor geen vergunning bekend is of die niet in overeenstemming met de vergunning uitgevoerd werden.
3.2.5

Registratie

De administratie van de Registratie – en onrechtstreeks ook de notarissen – leveren vele inlichtingen die het Kadaster nodig heeft, maar ze hebben alleen betrekking op de verandering van eigenaar die voortvloeit uit een authentieke akte.
De investeringen van de administratie op het vlak van informatica hebben het
mogelijk gemaakt verschillende programma’s die de diverse diensten gebruiken,
zodanig te integreren dat de diensten van de Registratie sinds kort de gegevens
met het oog op de bijwerking van de kadastrale legger rechtstreeks kunnen invoeren in de gegevensbank van het Kadaster. Deze werkwijze maakt tijdswinst
mogelijk bij de verwerking van de bovenvermelde gegevens en vermindert het
risico op fouten dankzij de uitschakeling van een manuele tussenstap27.
3.2.6

Andere informatiebronnen

Er bestaan andere interessante informatiebronnen die de diensten van het Kadaster niet gebruiken28, zoals de gegevens over de premies die de gewesten of sommige gemeenten toekennen voor renovatie, sanering of verbetering van het algemeen comfort van woongebouwen, ingrepen die normaliter moeten leiden tot een
herschatting van het KI.
De administratie zou een speciﬁek systeem van informatieverzameling kunnen opzetten op basis van de dossiers voor toekenning van premies of ﬁscale voordelen.
Dergelijk optreden kan echter afbreuk doen aan de coherentie van het overheidsoptreden omdat enerzijds overheidssteun wordt toegekend voor de verbetering
van wooncomfort en anderzijds een bijkomende belasting (OV) wordt geïnd die
voortvloeit uit de stijging van het KI naar aanleiding van die verbetering.
In deze context zou zo nodig een wettelijk initiatief kunnen overwogen worden om
de verhoging van het KI ingevolge de verbetering van een woongebouw waarvoor
een premie werd toegekend of een ﬁscaal voordeel voor verminderd of rationeel
energieverbruik, voor een nader te bepalen periode uit te stellen29.
26

De draagwijdte van deze vaststellingen moet enigszins worden gerelativeerd omdat de termen
gebruikt om de betrekkingen aan te geven tussen Kadaster en gemeentelijke administraties (succesvol, matig, geen resultaat) onvoldoende precies zijn.

27

Deze tussenstap bestond erin dat ambtenaren van het Kadaster de gegevens afkomstig van de
Registratie, moesten overschrijven in hun eigen databank.

28

Andere gegevens dan degene die vermeld moeten worden in lijst 220. De administratie van het
Kadaster laat weten dat ze deze gegevens niet kan benutten, maar legt niet uit waarom.

29

Naar het voorbeeld van artikel 111 van de programmawet van 8 april 2003 dat een § 6 toevoegt
aan artikel 494 WIB 92, waarbij de herschatting van het KI die voortvloeit uit de vernieuwing van
woningen in de zones voor positief grootstedelijk beleid, waarvoor een belastingvermindering werd
toegekend, gedurende zes jaar wordt “bevroren”.
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Hoofdstuk 4
Besluit en aanbevelingen

De administratie van de Patrimoniumdocumentatie is belast met het opmeten en
schatten van de kadastrale inkomens.
Het kadastraal inkomen is een element dat deel uitmaakt van de inkomstenbelastingen. Het vormt eveneens de basis waarop de onroerende voorhefﬁng wordt
berekend die een bron van ontvangsten is voor zowel de gewesten als de provincies en de gemeenten.
Het kadastraal inkomen is een forfaitaire waarde die door het Kadaster wordt
geschat volgens complexe schalen gebaseerd op de huurwaarde op de vastgoedmarkt in 1975. Dit geldt zelfs voor de nieuwe gebouwen omdat sinds 1981 geen
nieuwe kadastrale perequatie meer heeft plaatsgevonden. Sinds 1991 wordt
enkel nog een jaarlijkse indexering toegepast.
Eén van de opdrachten van het Kadaster bestaat erin het kadastraal inkomen te
herzien als een goed wordt vergroot, herbouwd of aanzienlijk gewijzigd.
Het Rekenhof heeft op dit vlak diverse tekortkomingen vastgesteld en aanbevelingen geformuleerd.
1.

De spontane aangifte die de belastingplichtige moet doen bij het Kadaster
als zijn goed aanzienlijk werd gewijzigd, komt amper voor. De administratie
zou effectief de sancties moeten toepassen die zijn bepaald in het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (art. 445 WIB 92). De gemeenten zouden
kunnen worden verzocht automatisch een aangifteformulier toe te sturen
aan elke aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning.

2.

De lijsten van gewijzigde eigendommen die de gemeentebesturen elke drie
maanden moeten indienen bij het Kadaster bevatten meestal alleen de vergunningsaanvragen voor nieuwe gebouwen en vermelden slechts zelden de
wijzigingen aan bestaande gebouwen. Deze vaststelling is des te belangrijker omdat de gewestelijke regelgeving recent de tendens vertoont om
het aantal werken, waarvoor een vergunning nodig is, te beperken. Bovendien worden de overtredingen die de gemeenten op dit vlak vaststellen
nagenoeg nooit doorgegeven aan het Kadaster. De administratie zou dus
opnieuw duidelijk moeten stellen welke gegevens ze van de gemeenten verwacht en hoe dit in de praktijk moet verlopen. Bij dit punt geeft de minister
van Financiën in zijn antwoord aan dat zijn administratie diverse initiatieven
heeft genomen en dat door overleg met de regionale secties van de Vereniging van Steden en Gemeenten, de gewenste gegevens beter zouden
moeten kunnen worden geclassiﬁceerd en overgezonden, zowel naar de
Patrimoniumdocumentatie als naar het NIS.

3.

Bij elke gemeente moet een aanwijzende schatter worden aangesteld.
Hoewel in drie op vier gemeenten een aanwijzende schatter is aangesteld,
werken ze te weinig samen met het Kadaster. Ook op dat vlak zou de administratie de gemeenten moeten herinneren aan de wettelijke bepalingen en
een werkwijze opstellen om deze samenwerking doeltreffender te kunnen
maken. Op dit vlak erkent de minister van Financiën dat zijn administratie vastgesteld heeft dat de samenwerking met de aanwijzende schatters
meer en meer verbetert, maar dat toch sensibilisering en bewustmaking
van zowel de gemeenten als de aanwijzende schatters zouden moeten worden overwogen.
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4.

Ter vervollediging zou de databank van het Kadaster kunnen worden aangevuld met gegevens over de diverse gewestelijke of gemeentelijke premies toegekend om het algemeen comfort van de gebouwde onroerende
goederen te verbeteren. Een dergelijk optreden kan echter afbreuk doen
aan de coherentie van het overheidsoptreden omdat enerzijds overheidssteun wordt toegekend voor de verbetering van wooncomfort en anderzijds
een bijkomende belasting (OV) wordt geïnd die voortvloeit uit de stijging
van het KI naar aanleiding van die verbetering. In voorkomend geval zou
een wettelijk initiatief kunnen worden overwogen om de verhoging van het
KI ingevolge de renovatie van een woongebouw waarvoor een premie of
een ﬁscaal voordeel werd toegekend, voor een nader te bepalen periode uit
te stellen. De minister van Financiën heeft voor deze problematiek bijzondere aandacht. Zo schrijft hij “De administratie heeft bijzondere aandacht
besteed aan de problematiek van de toekenning van premies aan particulieren in het kader van het gewestelijk beleid tot aanmoediging van de
renovatie van onroerende goederen, waarvan sommige werken aanleiding
kunnen geven tot een eventuele verhoging van het kadastraal inkomen
en dus van de grondbelasting die ermee samenhangt.” Hij voegt eraan
toe: “Zo werden voorstellen tot neutralisering van de verhoging van het
kadastraal inkomen overwogen bij het onderzoek van maatregelen die in
het kader van het grootstedenbeleid dienen te worden genomen.”
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Bijlage
Antwoord van de minister

(vertaling)
FOD Financiën
De vice-eersteminister en minister van Financiën

Brussel, 27.09.2006

De heer F. VANSTAPEL
Eerste voorzitter van het Rekenhof

Uw brief van
23 augustus 2006

Uw referenties
A 6-2.280.378 L 9

Onze referenties.
CABFIN/FIS/LV/
AGFG/ 06/ 09 / 05

Mijnheer de eerste voorzitter,
Via uw bovenvermelde brief van 23 augustus hebt u mij het ontwerp verslag toegezonden betreffende de audit van het Rekenhof over de herschatting van het
kadastraal inkomen van woningen na verbouwingswerken.
Uit de lezing van dat verslag blijkt dat in ruime mate rekening werd gehouden met
de commentaar voorgesteld door de administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie.
De conclusies en aanbevelingen uit hoofdstuk 4 van het ontwerpverslag vergen
volgend commentaar.
Voor de kwestie van de informatie te leveren door de gemeenten, en ruimer
gesteld de samenwerking tussen de Patrimoniumdocumentatie en de gemeenten,
heeft mijn administratie initiatieven genomen. Het overleg met de regionale secties van de Vereniging van Steden en Gemeenten zou het moeten mogelijk maken
de informatie over nieuwe gebouwen en/of wijzigingen aangebracht aan bestaande
gebouwen zo te classiﬁceren dat de adequate informatie snel en geïnformatiseerd
aan zowel het Nationaal Instituut voor de Statistiek als de Patrimoniumdocumentatie wordt meegedeeld.
De administratie stelt vast dat, hoewel de samenwerking met de aanwijzende
schatters de jongste jaren geleidelijk verbeterd is, nog acties op het vlak van de
sensibilisering en de bewustwording van de gemeenten en hun aanwijzende schatters moeten worden overwogen.
De administratie heeft bijzondere aandacht besteed aan de problematiek van de
toekenning van premies aan particulieren in het kader van het gewestelijk beleid
tot aanmoediging van de renovatie van onroerende goederen, waarvan sommige
werken aanleiding kunnen geven tot een eventuele verhoging van het kadastraal
inkomen en dus van de grondbelasting die ermee samenhangt. Zo werden voorstellen tot neutralisering van de verhoging van het kadastraal inkomen overwogen
bij het onderzoek van maatregelen die in het kader van het grootstedenbeleid
dienen te worden genomen.
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In dat verband dient te worden opgemerkt dat de drempel van 50 euro (vroeger
2.000 frank) opgenomen in artikel 494 WIB 92, bedrag waarboven de wijziging als
aanzienlijk wordt beschouwd in de zin van het bovengenoemde artikel 494, ongewijzigd is gebleven sinds 1 januari 1962, datum waarop de oude kadastrale inkomens werden vastgesteld op basis van het eerste semester van het jaar 1955.

(w.g.)

Didier REYNDERS
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