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INLEIDING 
A. Achtergrond 

In de media en de politiek is het vermogenskadaster een veelbesproken onderwerp. Het is een middel in 

de strijd tegen fiscale fraude en de ontwikkeling van fiscale transparantie. Zo diende de fractie Ecolo-Groen 

onlangs nog een wetsvoorstel1 in ter oprichting van een vermogensregister. De discussies die de laatste 

jaren over het vermogenskadaster zijn gevoerd, steunen op vage argumenten en veronderstellingen. Er is 

namelijk geen wetenschappelijk of juridisch onderzoek naar gedaan. Er is geen algemeen aanvaarde 

definitie. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de discussies worden gevoerd op verschillende niveaus.  

 
B. Doelstelling 

Er is nog niet veel rechtswetenschappelijk onderzoek verricht naar de implementatie van een 

vermogensregister. Om de huidige maatschappelijke en politieke debatten naar een hoger niveau te tillen, 

is het noodzakelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. Deze verhandeling biedt een objectieve en 

juridische basis voor diepgaander overleg. Debatteren over de voordelen en/of nadelen van de invoering 

van een vermogensregister is immers overbodig, zolang de haalbaarheid ervan niet onderzocht is. 

 

Daarnaast is het de bedoeling om een vertrekpunt te bieden voor verder (rechts)wetenschappelijk 

onderzoek. Aangezien deze thesis gaat over een nagenoeg onontgonnen onderzoeksterrein, kan zij slechts 

een deelaspect van de haalbaarheid behandelen. De focus ligt namelijk op de juridische haalbaarheid.   

 
C. Opbouw 

De scriptie bestaat uit drie delen. In het eerste deel ligt de focus op de begripsafbakening. Hiervoor wordt 

het begrip ‘vermogenskadaster’ uiteengerafeld in twee componenten, het begrip vermogen en het begrip 

kadaster, die uitvoerig worden besproken in twee hoofdstukken. Telkens wordt vanuit een algemene 

benadering van het begrip toegewerkt naar de link met het vermogenskadaster en de haalbaarheid ervan.  

Daarbij wordt getracht om de doelstellingen en verwachtingen van een vermogensregister in het kader van 

dit onderzoek op te lijsten. Ook de functies en essentiële kenmerken ervan komen aan bod.  

 

 
1 Wetsvoorstel ter oprichting van een vermogensregister, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3451/1. 
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Verder wordt onderzocht of er alternatieve benamingen zijn voor een vermogenskadaster die beter 

aansluiten bij de doelstellingen. Aan de hand de bevindingen uit DEEL 1 wordt een definitie van een 

vermogenskadaster opgesteld. 

 

In het tweede deel wordt bepaald welke informatie in het Belgisch vermogensregister moet komen. Dit 

gebeurt in een rechtsvergelijkend onderzoek. Door de belastbare basis van de 

vermogens(winst)belastingen uit Frankrijk, Nederland en Spanje te vergelijken met elkaar kan een 

algemene conclusie worden getrokken over de inhoud van een vermogensregister. Aan de hand van de 

bevindingen uit het rechtsvergelijkend onderzoek wordt afgetoetst of in België reeds over deze gegevens 

wordt beschikt. Er worden ook alternatieven voorgesteld of aanbevelingen gedaan om zicht te krijgen op 

de benodigde gegevens. 

 

In het derde en laatste deel van dit onderzoek worden de juridische belemmeringen voor het Belgisch 

vermogenskadaster geanalyseerd. Hierbij komen het recht op privacy en de gegevensbescherming aan bod. 

Daarnaast worden ook enkele praktische belemmeringen besproken omwille van hun invloed op juridisch 

vlak. 

 

D. Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag: ‘Is een vermogenskadaster haalbaar?’ wordt beantwoord aan de hand van 

vier subonderzoeksvragen: 

1) Wat is een vermogenskadaster? 

2) Welke gegevens zijn nodig in een dergelijk vermogenskadaster? 

3) Welke gegevens zijn in België reeds aanwezig? 

4) Wat zijn de mogelijke juridische belemmeringen voor het Belgisch vermogenskadaster? 
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DEEL 1.   BEGRIPSAFBAKENING 

Hoofdstuk 1.  Situering 

1. Voorliggende studie betreft het goederenrecht. Het goederenrecht vormt een onderdeel van het 

vermogensrecht en regelt de verhouding tussen rechtssubjecten en een goed. De draagwijdte van deze 

verhouding varieert naargelang de aard van het zakelijk recht.2  

 

In dit onderzoek komen verschillende zakelijke rechten aan bod, waarvan het eigendomsrecht wellicht het 

belangrijkste zakelijke recht is. Ook enkele zakelijke genotsrechten worden besproken, zoals het 

vruchtgebruik, erfpacht en het opstalrecht. Deze studie kent daarnaast een fiscaalrechtelijk aspect. Dit 

komt vooral in DEEL 2 tot uiting waar verschillende buitenlandse vermogens(winst)belastingen 

onderworpen worden aan een rechtsvergelijkend onderzoek.  

 

2. Om te beoordelen of een vermogenskadaster haalbaar is, moeten de kernbegrippen afgebakend 

worden. Het is niet mogelijk om de haalbaarheid van een vermogensregister in zijn totaliteit te bespreken, 

vanwege de korte tijdspanne van dit onderzoek.  

 

Het begrip vermogenskadaster wordt opgesplitst en het begrip vermogen en het begrip kadaster worden 

apart behandeld. Daarnaast komt ook het subjectieve begrip haalbaarheid aan bod. Het antwoord op de 

vraag of iets haalbaar is, hangt af van de omschrijving van ‘haalbaar’. In het kader van dit onderzoek moet 

de haalbaarheid omschreven worden in het licht van de doelstelling die eraan gekoppeld wordt. Deze 

doelstelling heeft ook invloed op de omschrijving van het begrip vermogen. Daarom worden de 

haalbaarheid, de doelstellingen en de verwachtingen van het vermogensregister eerst behandeld in 

hoofdstuk 2.  

 

3. Er wordt eveneens onderzocht of er geschiktere benamingen zijn voor het begrip kadaster, zoals 

bedoeld is in het vermogenskadaster. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk getracht alle bevindingen uit 

de voorgaande hoofdstukken samen te vatten tot een definitie van het begrip vermogenskadaster, zoals 

dat begrip is bedoeld in deze masterproef. 

 
2 A. WYLLEMAN, Goederenrecht, Brugge, Die Keure, 2017, 1-2. 
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Hoofdstuk 2.  Haalbaarheid 

1. Subjectief begrip 

4. Het hoofddoel van dit onderzoek is de beoordeling van de haalbaarheid van een 

vermogenskadaster. Daartoe moet het begrip haalbaarheid worden gedefinieerd. Het betreft echter een 

subjectief begrip dat verschillende ladingen dekt. Dit blijkt ook uit het woordenboek Van Dale omschrijft 

haalbaar als te bereiken of verkrijgen. Synoniemen zijn bereikbaar, doenlijk, realiseerbaar, uitvoerbaar en 

mogelijk. Deze termen zijn ruim en subjectief in te vullen.  

 

5. Om het begrip minder subjectief te maken, worden criteria van haalbaarheid opgesteld. Op die 

manier wordt het mogelijk op het einde van het onderzoek die criteria af te toetsen. Als niet kan worden 

voldaan aan de vooropgestelde standaarden, is een vermogenskadaster in het licht van dit onderzoek niet 

haalbaar. De criteria van haalbaarheid zijn rechtstreeks te koppelen aan de kenmerken, waaraan een 

vermogensregister moet voldoen. Hierna komen achtereenvolgens de verwachtingen en de doelstellingen 

van het vermogenskadaster aan de orde. 

 

2. Verwachtingen vermogensregister 

6. De verwachtingen van het vermogenskadaster in dit onderzoek hangen samen met de kenmerken 

waaraan het moet voldoen en de functies die het kan vervullen. 

 

2.1. Kenmerken 

7. Het vermogenskadaster heeft een aantal essentiële kenmerken.3 Een vermogenskadaster dat niet 

aan deze kenmerken voldoet, wordt als onhaalbaar bestempeld.  

 

 

 

 

 

 
3 Dit betreft geen exhaustieve opsomming. Er wordt een opsomming gemaakt van de meest essentiële kenmerken 
van een vermogenskadaster in het kader van dit onderzoek. 
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De volgende kenmerken zijn in dit onderzoek essentieel: 

‒ verzameling: het vermogenskadaster is een geheel van verschillende, afhankelijke gegevens.4 Het 

grote voordeel van een vermogenskadaster is dat deze gegevens zijn samengebracht in een enkel 

register. De bundeling van de benodigde gegevens kan een toegevoegde waarde zijn voor het 

Belgisch rechtssysteem. 

 

‒ alomvattend: het vermogenskadaster moet volledig zijn en dient dus alle aspecten van het 

vermogen te omvatten. Hoe het vermogen omschreven moet worden, hangt af van de 

doelstellingen van het vermogenskadaster. Welke gegevens precies moeten worden opgenomen 

om een alomvattend vermogensregister te construeren, is het onderwerp van DEEL 2. 

 

‒ systematisch geordend: het consistent hanteren van een vooraf bepaalde, inhoudelijke 

systematiek zorgt ervoor dat het vermogenskadaster een zeker niveau van vergelijkbaarheid en 

overzichtelijkheid heeft. Ordelijkheid van de inhoud dient een prioriteit te zijn, vanwege de grote 

hoeveelheid gegevens in het register.  

 

‒ continu bijgewerkt/up-to-date: het is cruciaal dat de oprichting van een vermogenskadaster wordt 

gezien als een duurzaam systeem. Er wordt een zekere investering gevraagd van de overheid voor 

de ontwikkeling ervan. Er moet vooruit worden gekeken, want het moet mogelijk zijn om de 

gegevens regelmatig bij te werken, bijvoorbeeld jaarlijks. Dit vormt het onderwerp van een 

beleidskeuze, in functie van het gebruik dat van het vermogenskadaster wordt gemaakt. 

 

‒ beperkt toegankelijk/discretie: enkel de bevoegde instanties mogen toegang krijgen tot het 

vermogenskadaster. Het privacyaspect speelt een belangrijke rol en kan een juridische 

belemmering5 vormen voor de ontwikkeling van een register. Het is juridisch niet te verantwoorden 

dat de gegevens in het register openbaar toegankelijk worden gesteld. De term ‘bevoegde 

instanties’ is een open term. De beleidsmakers moeten met de nodige zorgvuldigheid omgaan met 

de toegankelijkheid en zich laten leiden door objectieve en wetenschappelijke studies. 

 

 
4 Welke gegevens opgenomen moeten worden vormt het onderwerp van de tweede subonderzoeksvraag.  
5 Zie DEEL 3 van deze masterproef, waarin dit uitvoerig wordt onderzocht. 
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‒ hoge beveiligingsgraad: dit hangt nauw samen met het vorige kenmerk. Indien het 

vermogenskadaster slechts beperkt toegankelijk en strikt vertrouwelijk is, dient het sterk beveiligd 

te worden. Dit kenmerk hoort bij de technische haalbaarheid van het vermogenskadaster. Daarom 

komt het niet aan bod in deze scriptie. 

 
‒ beheerd door onafhankelijke instantie: even belangrijk als de instanties die toegang krijgen tot het 

register, is het beheer ervan. Om de objectiviteit en de privacy ervan te garanderen, is het van 

belang dat het vermogenskadaster beheerd wordt door een onafhankelijke instantie.  

 
Een van de mogelijkheden kan zijn een gespecialiseerde entiteit op te richten onder de Federale 

Overheidsdienst (hierna: FOD) Economie of de Nationale Bank van België (hierna: NBB). Zij wordt 

dan belast met het beheer, de bescherming en de controle van de gegevens. Dit is een beleidskeuze, 

waarop verder niet wordt ingegaan.  

 

2.2. Functies 

8. Naast de kenmerken zijn ook de te vervullen functies van belang. Er zijn drie functies6 waaraan het 

vermogenskadaster zou kunnen voldoen: 

 

‒ juridische functie: een vermogenskadaster zou bewijskracht kunnen bieden met betrekking tot de 

erin opgenomen gegevens; 

 

‒ fiscale functie: de waarde of waardeverhoging van de gegevens in een vermogenskadaster kan als 

basis dienen voor belastingheffing;  

 

‒ documentaire functie: de informatie kan gebruikt worden om statistieken te genereren in het 

kader van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien kunnen de gegevens uitgewisseld worden 

binnen bepaalde instellingen van de Europese Unie. 

 

 
6 Naar analogie met P. DE MAYER, “(Rechts)vergelijkende studie Belgisch kadaster en buitenlandse kadasters” in R. 
PALMANS, en M. BOES (eds.), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 332-333. 
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3. Doelstellingen van een vermogenskadaster 

9. De primaire doelstelling van het vermogenskadaster, in het kader van dit onderzoek, is een zo 

waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van het vermogen van een rechtssubject. De voorgaande 

primaire doelstelling kan evenzeer een ander belang dienen. 

 

10. In dit onderzoek wordt het vermogenskadaster vooral bekeken vanuit zijn fiscale functie. Het wordt 

gezien als een instrument dat – op termijn – de grondslag kan vormen voor de heffing van een 

vermogensbelasting. Later kan het zelfs een instrument zijn voor politieke planning, bijvoorbeeld in het 

kader van bosbeheer. De overheid kan via een vermogensbelasting bepalen om bosgebied minder te 

belasten dan bouwgrond. Dit is een stimulans om meer te investeren in bosgebied. Hierdoor zou de 

overheid zelf geen bossen meer hoeven aan te kopen.  

 

Het vermogenskadaster kan ook andere doelstellingen dienen. Beleidsmakers hebben thans vaak geen zicht 

op de belastbare basis.7 Hier kan een vermogenskadaster behulpzaam in zijn. Een vermogensregister kan 

leiden tot meer fiscale rechtvaardigheid en gelijkheid. Het kan een beginpunt vormen van fiscale 

hervormingen met als ultiem doel fiscale vereenvoudiging. Tot slot kan een vermogenskadaster in de 

toekomst dienen als controle-instrument bij de aangifte van de personenbelasting. Indien uit de gegevens 

van het vermogenskadaster blijkt dat de aangifte van een belastingplichtige onjuist is, kan dat een grondslag 

vormen voor een indiciaire taxatie.  

 

4. Relevantie 

11. Het begrip haalbaarheid wordt gedefinieerd aan de hand van enkele criteria voor een 

vermogensregister. Aan het einde van het onderzoek wordt getoetst of aan de criteria voldaan is en een 

vermogenskadaster haalbaar is. De opgestelde maatstaven hangen samen met de functies en doelstellingen 

van een vermogenskadaster. Zij dragen bij aan de definitie die gevormd moet worden in hoofdstuk 5. 

Daarnaast hebben ze invloed op de omschrijving van andere kernbegrippen. Hoe ruim het vermogen 

omschreven wordt, hangt namelijk af van de doelstelling van het vermogensregister. 

 
7 Zie bijvoorbeeld W. VERVENNE, “Handleiding bij de effectentaks”, De Tijd 01/02/2018, 
https://www.tijd.be/nieuws/archief/handleiding-bij-de-effectentaks/9976515.html. waaruit blijkt dat de overheid 
een bepaalde inkomst verwacht uit de effectentaks maar geen objectief beeld heeft van de werkelijke belastbare 
basis. 
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5. Conclusie 

12. Onder randnummer 7 werden de zeven essentiële kenmerken uiteengezet, waaraan een 

vermogenskadaster moet voldoen. Niet alle kenmerken worden in deze scriptie onderzocht. Hieronder 

worden de zeven kenmerken gebundeld tot vier evaluatiecriteria. Die criteria moeten op het einde van het 

onderzoek aangeven of een vermogensregister haalbaar is of niet.  

 

Het eerste criterium is verzameling. De gegevens moeten verzameld worden, zodat alle informatie terug te 

vinden is op één plaats. Dit komt de eenvoud van het systeem ten goede. 

 

Het tweede criterium is alomvattendheid. Alle gegevens moeten, in functie van het doel, terug te vinden 

zijn in het vermogenskadaster. De inhoud van het vermogenskadaster is het onderwerp van DEEL 2. 

 

Het derde criterium is actueel. Het vermogen is een juridische fictie die snel kan veranderen. Daarom moet 

een vermogenskadaster actueel zijn en dus moet de informatie regelmatig bijgewerkt worden. Enkel op die 

manier is de weergave van het vermogen van rechtssubjecten waarheidsgetrouw.  

 

Het laatste criterium is met respect voor de privacy en gegevens. Om hieraan te voldoen, is vereist dat de 

privacyregels en gegevensbescherming gerespecteerd worden. Dit vereist dat het vermogenskadaster 

slechts beperkt toegankelijk is en dat discreet wordt omgegaan met de informatie.   
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Hoofdstuk 3.  Het vermogen 

1. Het vermogensbegrip 

13. Het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bevat geen definitie van het begrip vermogen. Desondanks 

speelt het vermogensbegrip een centrale rol in het vermogensrecht. Dit betekent dat de definitie van latere 

datum is.  

 

14. De rechtsleer onderscheidt twee stromingen, namelijk een traditionele opvatting en een moderne 

opvatting. In de traditionele opvatting wordt het begrip vermogen bekeken vanuit een subjectieve 

invalshoek. Deze strekking kwam onder druk te staan door de objectieve benadering die de moderne 

opvatting hanteert. 8 
 

1.1. De traditionele opvatting 

15. Het vermogen wordt in de traditionele opvatting9 benaderd vanuit het subjectieve standpunt van 

de persoon. Het vermogen wordt dan gedefinieerd als een geheel van in geld waardeerbare rechten en 

plichten die aan een bepaald persoon toebehoort10. Het gaat niet over een feitelijke algemeenheid, maar 

om een juridische fictie die zowel passieve als actieve elementen bevat. Het vermogen heeft een dubbele 

component. Enerzijds bestaat het uit in geld waardeerbare goederen van een persoon, meer bepaald de 

activa. De activa kunnen bestaan uit zakelijke rechten, vorderingsrechten en/of intellectuele rechten. 

Anderzijds bestaat het vermogen uit alle schulden van een persoon, namelijk de passiva.  

 

16. Het gemeen recht is gebaseerd op de klassieke leer. Dit komt tot uiting in de artikelen 7 en 8 van 

de Hypotheekwet. In deze bepalingen is het verband tussen de passief- en actiefzijde van het vermogen 

terug te vinden. Op grond van art. 7 Hypotheekwet kunnen schuldeisers zich verhalen op het vermogen van 

de schuldenaar, wanneer deze laatste in gebreke blijft. Volgens art. 8 Hypotheekwet dienen alle goederen 

van de schuldenaar ter gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers. Daarnaast wordt ook de 

pondspondsgewijze verdeling gehanteerd, tenzij een schuldeiser beschikt over een wettige reden van 

voorrang.  

 
8 R. FELTKAMP, Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2016, 141. 
9 Deze leer werd uitgewerkt door de Franse rechtsgeleerden Aubry en Rau in de 19de eeuw. 
10 V. SAGAERT, B. TILLEMAN, en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere 
overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 18. 
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17. Het begrip vermogen wordt vanuit een subjectief standpunt benaderd, waardoor daaruit de 

volgende drie principes11 zijn af te leiden: 

- Ieder rechtssubject beschikt over een vermogen, zelfs indien er enkel schulden zijn. 

- Ieder rechtssubject is titularis van één vermogen. Dit slaat op de eenheid en ondeelbaarheid 

van het vermogen.12 

- Een vermogen komt enkel toe aan een rechtssubject. 

 

18. Het vermogen heeft een dynamisch karakter: het evolueert doorheen de tijd. Wanneer een beeld 

wordt gevormd van het vermogen van een rechtssubject, dient voor ogen te worden gehouden dat het 

slechts gaat om een momentopname. De samenstelling van het vermogen kan permanent veranderen door 

de verkrijging van vermogensbestanddelen of het aangaan van verbintenissen. Hierop moet een 

vermogenskadaster inspelen, wil het voldoen aan het derde evaluatiecriterium uit randnummer 12. Volgens 

dit criterium moet een vermogensregister actueel zijn.  

 

1.2. De moderne opvatting 

19. De tweede stroming in de rechtsleer is de moderne of objectieve vermogensleer. In deze opvatting 

wordt gepleit voor de objectivering van het vermogensbegrip.13 Hier staat niet de persoon, maar wel de 

bestemming of het doel van het vermogen centraal. Dit heeft tot gevolg dat het vermogen kan worden 

opgesplitst in deelvermogens. 

 

1.3. Belang van het onderscheid 

20. Het bestaande juridische vermogensbegrip wordt in deze scriptie gebruikt als startpunt van een 

definiëring van het vermogenskadaster. Doorheen deze verhandeling wordt de traditionele opvatting 

vooropgesteld in navolging van het gemeen recht en het overgrote deel van de Belgische rechtsleer. 

 

De conclusie is dat het vermogen in deze scriptie de totaliteit van goederen en rechten is die aan een 

persoon toebehoren en in geld waardeerbaar zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de dubbele component van 

het vermogensbegrip, namelijk de activa en de passiva. 

 
11 B. DE GROOTE, D. BRULOOT, R. DE CORTE, Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 217. 
12 V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere 
overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 18. 
13 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel. Beginselen van het Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1973, 88.  
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2. Onderscheid van goederen 

21. Er is een grote verscheidenheid in de goederen waaraan een vermogensrechtelijke waarde 

verbonden wordt. Het recht biedt een abstract kader, waarbinnen alle goederen passen. Alle juridische 

goederen worden onderverdeeld in categorieën, die worden onderworpen aan een regime van 

rechtsregels. Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen verdient in het licht van het verder 

onderzoek de meeste aandacht.  

 

2.1. Roerende en onroerende goederen 

22. Volgens artikel 516 BW zijn “alle goederen roerend of onroerend”. Dat betekent dat niet enkel zaken 

in een van deze categorieën kunnen worden ondergebracht, maar ook onlichamelijke goederen.14 Het 

gevolg hiervan is dat ook rechtsvorderingen en rechten ofwel roerend of onroerend zijn. 

 

2.1.1. Historiek15 

23. Het onderscheid in het BW kan best begrepen worden in het licht van de historische ontwikkeling 

ervan. Onder het Romeins recht was het onderscheid voornamelijk van praktisch belang. Het ging om de 

verplaatsbaarheid. Als een voorwerp niet verplaatsbaar was, dan ging het om een onroerend goed. Een 

verplaatsbaar goed was een roerend goed. Er werd met andere woorden een louter fysiek 

onderscheidingscriterium gehanteerd. Tijdens de feodale periode evolueerde de benadering naar een 

economisch criterium. De term onroerende goederen werd gebruikt voor waardevolle goederen en de 

roerende goederen waren waardeloze goederen, ongeacht de verplaatsbaarheid ervan.  

 

24. In het Burgerlijk Wetboek worden het fysiek criterium en het economisch criterium gecombineerd. 

Zo kunnen onroerende goederen worden onderscheiden in onroerende goederen uit hun aard (deze 

goederen zijn onroerend op grond van het fysiek criterium), onroerende goederen door bestemming (hier 

vloeit de onroerendheid voort uit het economisch criterium) en onroerende goederen die onlichamelijk zijn 

(hierbij bepaalt de aard van het voorwerp de onroerendheid).16  

 
14 V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 73. 
15 Deze historische blik betreft sterk vereenvoudigde beschouwing. Ik ben er mij ten zeerste van bewust dat de 
historische evolutie genuanceerder is. Dergelijke studie beslaat echter een onderzoek in het kader van de 
rechtsgeschiedenis. Hiervoor verwijs ik graag naar: D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot 
heden, Gent, Academia Press, 2013, 416 p. 
16 V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere 
overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 21. 
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Roerende goederen kunnen onderscheiden worden in roerende goederen uit hun aard, roerende goederen 

door wetsbepaling en vervroegde roerendmaking.  

 

2.1.2. Onroerende goederen 

25. Goederen kunnen op basis van art. 517 BW onroerend zijn uit hun aard, door bestemming of door 

het voorwerp waarop ze betrekking hebben. Deze indeling geldt zowel voor zaken als voor rechten. 

 

26. De onroerende goederen uit hun aard worden in het Burgerlijk Wetboek opgesomd.17 Uit de 

opsomming blijkt opnieuw de gedateerdheid van het BW. De lijst kan niet als limitatief worden beschouwd. 

BLOCKX leest hierin de volgende algemene omschrijving: “Onroerend uit hun aard zijn de grond en al wat 

deel uitmaakt van de grond (aarde, zand, delfstoffen), alsmede al wat met de grond, op natuurlijke 

(beplantingen) dan wel kunstmatige (bouwwerken) wijze, verbonden is.”18 Uiteraard moet de tekst uit het 

BW gelezen worden in het licht van de huidige, moderne samenleving.19 

 

27. De onroerende goederen door bestemming20 zijn goederen die vanuit hun aard roerend zijn, maar 

die de uitbating van een onroerend goed dienen of blijvend verbonden zijn aan een onroerend goed.21 De 

achterliggende ratio hiervan is dat deze, oorspronkelijk roerende, goederen een meerwaarde bieden aan 

het onroerend goed en omgekeerd. De verkoop van de goederen samen brengt meer op dan een 

afzonderlijke verkoop van de goederen.22 

 

28. Met de invoering van de bovenstaande categorie wilde de wetgever de juridische benadering 

gelijkstellen met een economische realiteit. Zo wordt aan goederen die samenhoren eenzelfde juridisch 

statuut verleend. Daaruit volgt dat ze bij de overdracht van zakelijke rechten als een geheel worden 

behandeld.23  

 
17 Art. 518-521, 523 en 525 BW.  
18 G. BLOCKX, “Onroerende goederen” in R. DERINE, J. COUTURIER, M. BAX e.a. (eds.), Het onroerend goed in de 
praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., I.A.2-1. 
19 G. BLOCKX, “Onroerende goederen” in R. DERINE, J. COUTURIER, M. BAX e.a. (eds.), Het onroerend goed in de 
praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., I.A.2-1-I.A.2-5. 
20 Ter illustratie: een toonbank in een winkel, een tractor voor een landbouwbedrijf, machines in een fabriek…  
21 Cass. 15 februari 2007, RW 2007-08, afl. 22, 906, noot V. SAGAERT. 
22 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 15-20. 
23 G. BLOCKX, “Onroerende goederen” in R. DERINE, J. COUTURIER, M. BAX e.a. (eds.), Het onroerend goed in de 
praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., I.A.3-1. 



 

 - 13 - 

Opnieuw moeten deze bepalingen, net zoals bij onroerende goederen uit hun aard, gezien worden in het 

licht van de moderne samenleving. De artikelen in het BW leggen de focus op de landbouw. Uiteraard 

gelden ze ook in andere, vergelijkbare situaties.  

 

29. In het BW kunnen twee categorieën onderscheiden worden van onroerende goederen door 

bestemming. Enerzijds zijn er de roerende goederen die door de eigenaar van een erf op het erf worden 

geplaatst voor exploitatie.24 Anderzijds zijn er roerende goederen die de eigenaar aan het erf heeft 

verbonden.25 

 

30. Onroerendmaking door bestemming is aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden 

verbonden:26 

- de onroerende hoofdzaak en roerende bijzaak behoren toe aan dezelfde eigenaar;27 

- het onroerend goed is op bijzondere wijze ingericht voor de exploitatie waarbij het roerend goed 

wordt ingezet; 

- het roerend goed staat op duurzame wijze op het onroerend goed waar het dienstbaar is bij de 

exploitatie ervan of op duurzame en uitwendig zichtbare wijze is verbonden met het onroerend 

goed. 

 

Deze voorwaarden zorgen voor rechtszekerheid voor de burger. Aan de hand van dit theoretisch kader 

kunnen derden zelf onderscheiden wat in het vermogen van hun contractspartij als onroerend kan worden 

beschouwd.28 

 

31. De derde subcategorie onder de onroerende goederen is een veel besproken en vooral sterk 

bekritiseerd onderdeel van de onroerende goederen. Zoals hierboven reeds werd beschreven, wil art. 516 

BW alle goederen indelen in ofwel roerende ofwel onroerende goederen.  

 

Onder die goederen vallen ook de onlichamelijke goederen, met name de rechten. Het fysiek criterium kan 

niet worden toegepast op rechten. Het is namelijk niet mogelijk om rechten te verplaatsen.  

 
24 Art. 524, lid 1 en 522 BW. 
25 Art. 524, laatste lid en 525 BW. 
26 V. SAGAERT, noot onder Cass. 12 april 2010, RW 2011-12, afl. 3, 177-180. 
27 Dit houdt tevens in dat onroerendmaking door bestemming enkel mogelijk is door de eigenaar zelf. 
28 A. WYLLEMAN, Goederenrecht, Brugge, Die Keure, 2017, 8. 
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Daarom worden ze gerangschikt volgens het voorwerp, waarop ze betrekking hebben. Als het voorwerp, 

waarop de rechten betrekking hebben, onroerend is, dan betreft het een onroerend onlichamelijk goed. 

 

32. Er zijn drie soorten onlichamelijke onroerende goederen:29 

- onroerende zakelijke rechten,30 bijvoorbeeld eigendomsrecht op een onroerend goed, recht van 

opstal; 

- onroerende schuldvorderingen; 

- onroerende rechtsvorderingen, zoals rechtsvorderingen om een onroerend goed op te eisen,31 met 

andere woorden: vorderingen om zakelijke rechten op te eisen of te verkrijgen.32 

 

33. De onroerende schuldvordering is een bijzondere soort. Het voorwerp van een schuldvordering is 

namelijk de verschuldigde prestatie: de schuldenaar moet iets doen of laten. Hier ontbreekt het criterium 

van onderscheid. Doen of laten valt niet onder te brengen onder roerend of onroerend, in tegenstelling tot 

het voorwerp van een zakelijk recht. Ook het wetsartikel33 biedt geen vervangend criterium, gezien de 

onroerende schuldvordering niet in het artikel is opgenomen. Op grond van art. 516 BW moet ook de 

schuldvordering die onder het begrip goed valt, kunnen worden ingedeeld in een van beide categorieën.  

 

Alles wat niet door het BW ondergebracht wordt in de categorie onroerend moet als roerend worden 

beschouwd. Het onroerend zijn is een uitzonderlijke status. Deze redenering moet ook worden toegepast 

op schuldvorderingen. Hieruit volgt dat schuldvorderingen als roerend moeten worden beschouwd, 

aangezien ze niet de stempel onroerend hebben in het BW. Deze redenering dient te worden beschouwd 

als het principe, met een nuance ten aanzien van verbintenissen om iets te geven.34 

 

 
29 A. WYLLEMAN, Goederenrecht, Brugge, Die Keure, 2017, 9.  
R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht. II: Zakenrecht, zekerheden, verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
21 ev. 
30 Sommige zakelijke rechten kunnen ook roerend zijn, denk bijvoorbeeld aan het eigendomsrecht op een roerend 
goed. Dit in tegenstelling tot bepaalde zakelijke rechten die sowieso onroerend zijn gezien sommige zakelijke rechten 
enkel betrekking kunnen hebben op onroerende goederen. 
31 Art. 526 BW. 
32 B. COOPMAN, “Algemene beschouwingen omtrent de verkrijging van onroerende goederen” in R. DERINE, J. 
COUTURIER, M. BAX e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 1996, losbl., VIII.B.1-1. 
33 Art. 526 BW. 
34 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht. II: Zakenrecht, zekerheden, verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 21 ev. 
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34. De verbintenis om iets te geven,35 zou in principe het label onroerend moeten krijgen, maar in het 

Belgisch rechtssysteem gebeurt de eigendomsoverdracht solo consensu.36 Hierdoor is de verbintenis tot 

geven meteen uitgevoerd bij de wilsovereenstemming. Dit neemt niet weg dat er nog een verbintenis tot 

levering bestaat. Aangezien het gaat om een verbintenis om iets te doen, behoort deze tot de categorie 

roerend. Enkel wanneer partijen overeenkomen dat de eigendomsoverdracht niet solo consensu gebeurt, 

is er sprake van een onroerende schuldvordering.  

 

2.1.3. Roerende goederen 

35. De bepalingen met betrekking tot de roerende goederen staan in de artikelen 527 tot en met 536 

BW, onder titel I van boek II. In deze reeks artikelen worden de goederen die onder de notie roerende 

goederen vallen opnieuw opgesomd. Een dergelijke opsomming kan als overbodig worden bestempeld, 

aangezien alle goederen die niet onder de categorie onroerend vallen geacht worden roerend te zijn.  

 

De categorie van de roerende goederen kent drie subcategorieën, namelijk de roerende goederen uit hun 

aard, de roerende goederen door wetsbepaling37 en de vervroegde roerendmaking38. Hieronder worden de 

categorieën toegelicht. 

 

36. De eerste subcategorie omvat de roerende goederen uit hun aard of de lichamelijk roerende 

goederen. Volgens de bewoording van artikel 528 BW gaat het om verplaatsbare zaken, zoals dieren en 

zaken die slechts verplaatst kunnen worden door een vreemde kracht. Voorbeelden hiervan zijn meubels, 

kledij en juwelen.39 

 

Volgens SAGAERT moeten “alle lichamelijke goederen die niet geïncorporeerd zijn in de grond en evenmin 

onroerend zijn door bestemming” als roerend worden beschouwd.40 Dit is een negatieve benadering van 

het begrip roerende goederen uit hun aard. 

 

 
35 Geven in juridisch vakjargon slaat op een eigendomsoverdracht of de vestiging van een beperkt zakelijk recht. 
36 A. WYLLEMAN, Goederenrecht, Brugge, Die Keure, 2017, 9. 
37 Art. 527 BW onderscheidt in dit wetsartikel slechts twee categorieën. 
38 G. MARTYN, R. DEVLOO en Y. JORENS, Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, Die Keure, 2018, 310. 
39 Voor meer voorbeelden van lichamelijk roerende goederen verwijs ik graag naar: A. WYLLEMAN, Goederenrecht, 
Brugge, Die Keure, 2017, 10. 
40 V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 110. 
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37. De tweede subcategorie betreft de roerende goederen door wetsbepaling of onlichamelijk 

roerende goederen. Net zoals bij de gelijkaardige categorie van onroerende goederen gaat het om rechten, 

waarbij het voorwerp waarop ze betrekking hebben roerend is. Het gaat over zakelijke rechten die over een 

roerend onderpand beschikken (zoals pandrecht of vruchtgebruik op een roerend goed), de persoonlijke 

rechten41 en de vorderingen tot sanctionering van roerende zakelijke of persoonlijke rechten42. 

 

Intellectuele rechten en aandelen of deelbewijzen in een vennootschap worden ook beschouwd als 

roerende goederen.43 Daarnaast zijn juridische en feitelijke universaliteiten ook roerende goederen. Een 

voorbeeld hiervan is een handelszaak.44 

 

38. Tot slot is er de roerendmaking door anticipatie. Op grond van art. 520 BW worden goederen die 

onroerend zijn door hun aard slechts roerend, wanneer ze geplukt, gemaaid of afgescheiden worden. 

Daarop is het principe van de vervroegde roerendmaking een uitzondering.45 Deze uitzondering is niet 

opgenomen in de wet, maar is erkend door de rechtspraak van het Hof van Cassatie.46 

 
Roerende goederen door anticipatie zijn goederen die normaliter onder de categorie onroerende goederen 

uit hun aard vallen, maar door de veruitwendigde wil van de eigenaar reeds als roerend worden beschouwd. 

Een voorbeeld hiervan is een oogst die reeds verkocht wordt vooraleer de vruchten werkelijk zijn geoogst. 

De vruchten zijn voor de oogst nog onroerend aangezien ze, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel uitmaken 

van de grond. Ze worden echter apart verkocht.47 

 
Aan de vervroegde roerendmaking zijn belangrijke gevolgen gekoppeld.48 Het gaat namelijk om de verkoop 

van roerende goederen, waarop geen registratierechten verschuldigd zijn. Die gelden namelijk wel voor de 

overdracht van onroerende zakelijke rechten. Er is ook geen hypothecaire inschrijving nodig en de verkoop 

is niet vernietigbaar wegens benadeling.49 

 
41 Met uitzondering van de persoonlijke vorderingsrechten die strekken tot de overdracht van een onroerend zakelijk 
recht. 
42 V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 113. 
43 A. WYLLEMAN, Goederenrecht, Brugge, Die Keure, 2017, 10. 
44 V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 113-115. 
45 V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 110. 
46 Cass. 13 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 976. 
47 G. MARTYN, R. DEVLOO en Y. JORENS, Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, Die Keure, 2018, 310. 
48 Voor een uitgebreide analyse van de rechtsgevolgen van deze kwalificatie verwijs ik graag naar: V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 110 ev. 
49 Art. 1674 BW. 
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2.1.4. Belang van het onderscheid 

39. Het belang van het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen bevindt zich niet enkel 

op het vlak van gebruiksgemak voor juridische leken. In het domein van het goederenrecht is het 

onderscheid onder andere bepalend voor de toepassing van de benadeling, het overdrachtsregime van 

goederen, de verjaring en zekerheidsrechten. Daarnaast biedt het onderscheid voordelen op fiscaal gebied. 

Indien de fiscale wetgeving bepaalde begrippen zelf niet omschrijft, moet teruggevallen worden op het 

recht uit het Burgerlijk Wetboek. De vraag of bijvoorbeeld een bepaalde rechtshandeling onderworpen is 

aan registratierechten is hierdoor onlosmakelijk verbonden met het onderscheid dat gemaakt wordt in het 

burgerlijk recht tussen roerende en onroerende goederen.50 

 

In het verdere verloop van het onderzoek worden de begrippen roerende en onroerende goederen 

veelvuldig gebruikt. Het onderscheid wordt gehanteerd om de subonderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden. 

 

2.1.5. Kritiek 

40. Nochtans wordt bovenstaande onderverdeling bekritiseerd. Een frequent aangehaald kritiekpunt is 

dat het onderscheid vervaagt. Zo worden sommige roerende goederen51 opgenomen in een register. 

Hierdoor vallen ze onder dezelfde regels als onroerende goederen en blijft art. 2279 BW buiten toepassing.  

 

De nieuwe Pandwet52 is in werking getreden op 1 januari 2018. Deze zorgt voor een verdere vervaging van 

het onderscheid. De wet voorziet naast het vuistpand voortaan ook in een registerpand. Hierdoor is 

buitenbezitsstelling niet langer vereist bij een inpandgeving.53 Dat betekent dat het bij een registerpand op 

roerende goederen mogelijk wordt aan de publiciteitsvereisten te voldoen door de roerende goederen te 

registeren in het daartoe wettelijk voorziene register. 

 

 
50 V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 84-85. 
51 Denk hierbij aan vaartuigen, luchtvaartuigen… die in principe roerend zijn maar alsnog worden opgenomen in een 
register. 
52 Wet 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft 
en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 2 augustus 2013. 
53 A. ROELS, A. VAN HOE, “Nieuwe Pandwet maakt registerpand mogelijk voor alle roerende goederen”, Balans 2017, 
afl. 798, 4-6. 
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2.2. Andere indelingen54 

41. Naast het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen bestaan ook andere indelingen. 

Elke indeling heeft zijn voor- en nadelen, maar alle indelingen staan op gelijke hoogte. Goederen kunnen 

bijvoorbeeld ook worden ingedeeld naargelang hun graad van toe-eigeningsvatbaarheid, 

aanwendingsmogelijkheden. Gelet op het beperkte belang ervan in het kader van deze thesis worden ze 

slechts opgesomd en niet uiteengezet. 

 

2.3. Quid: financiële goederen 

42. In de media wordt vaak een drieluik vernoemd dat essentieel is voor de aanleg van een 

vermogenskadaster, namelijk onroerende goederen, roerende goederen en financiële goederen.55 Het 

onderscheid tussen roerende en onroerende goederen is reeds uiteengezet. Daaruit is duidelijk geworden 

dat goederen altijd vallen in een van beide categorieën. Dat betekent dat ook financiële goederen 

thuishoren in de categorie roerend of de categorie onroerend. Bovendien bestaat er in de praktijk56 

onwetendheid omtrent de inhoud en de gebruikswijze van de genoemde juridische termen.  

 

43. Om te weten in welke categorie de financiële goederen thuishoren, moet achterhaald worden wat 

eronder begrepen wordt. Wellicht verwijzen ze naar het financieel vermogen van een natuurlijke persoon. 

Anders gezegd gaat het naar alle waarschijnlijkheid onder andere om effecten, levensverzekeringen en geld 

op zicht-, spaar- en termijnrekeningen.57 

 
44.  Om de aard van de goederen te achterhalen, moet ten eerste worden gecontroleerd of het gaat 

om onroerende goederen. Is het antwoord hierop negatief, dan vallen de goederen in de categorie 

roerend.58 

 

In dit geval is het vrij duidelijk dat het financiële vermogen niet in de categorie onroerende goederen valt. 

Het gevolg is dat financiële goederen te kwalificeren zijn als roerende goederen.  

 

 
54 Voor het gebruiksgemak verwijs ik de indelingen uit: A. Wylleman, Goederenrecht, Brugge, Die Keure, 2017, 11-21. 
Ik verwijs de geïnteresseerde lezer dan ook graag door naar dit naslagwerk. 
55 Zie onder andere: A. DELBARRE, “Rechtvaardige vermogensfiscaliteit: tergend haalbaar”, Samenleving & Politiek, 
maart 2015, https://www.stichtinggerritkreveld.be/2015/03/rechtvaardige-vermogensfiscaliteit-tergend-haalbaar. 
56 Lees: leken. 
57 Merk op, dit betreft geen exhaustieve opsomming. Doorheen het onderzoek wordt hierop dieper ingegaan. 
58 Vertrekkend vanuit het principe van art. 516 BW. Supra 11, nr. 22.  
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45. Ter illustratie wordt de theorie toegepast op de effectenrekening. De contractuele verhouding 

tussen de rekeninghouder en de titularis van de effectenrekening59 wordt juridisch gekwalificeerd als 

bewaargeving. Hierdoor beschikt de eigenaar van de effecten over een vorderingsrecht, namelijk een 

revindicatierecht, ten aanzien van de bewaarnemer. Hieruit volgt dat effecten onlichamelijke roerende 

goederen zijn. Het gaat namelijk om een vorderingsrecht waarvan het voorwerp betrekking heeft op 

roerende goederen. Diezelfde redenering geldt ook voor rekeningovereenkomsten, levensverzekeringen 

en andere financiële instrumenten.  

 

46. De uitspraak dat een vermogenskadaster moet steunen op drie pijlers moet genuanceerd worden. 

Bij de samenstelling van een vermogenskadaster moet wellicht een tweedeling gemaakt worden tussen 

onroerende en roerende goederen. Financiële goederen zullen naar alle waarschijnlijkheid een belangrijk 

onderdeel vormen van het vermogenskadaster, maar het blijft een louter te abstraheren deel uit de ruimere 

categorie van roerende goederen.  

 

De stelling dat een vermogenskadaster bestaat uit een component financiële goederen naast roerende en 

onroerende goederen is vanuit juridisch oogpunt niet correct. In dit onderzoek wordt uitgegaan van twee 

componenten, namelijk onroerende en roerende goederen. Hierbij vallen de financiële goederen onder de 

roerende goederen. 

 

3. Afbakening van het vermogensbegrip 

47. In het begin van hoofdstuk 2 is gezocht naar het geldend juridisch vermogensbegrip. Het vermogen 

is het geheel van alle activa en passiva van een rechtssubject.60 Dit is een ruime definitie die, gezien de korte 

tijdspanne en specificiteit van dit onderzoek, afgebakend moet worden.  

 

De afbakening van het vermogensbegrip wordt doorgevoerd op de volgende drie vlakken: ten eerste het 

personeel toepassingsgebied, ten tweede het materieel toepassingsgebied en tot slot het territoriaal 

toepassingsgebied.  

 

 
59 L. VAN DEN STEEN, De effectenrekening, Antwerpen, Intersentia, 2009, 880 p. 
60 Supra 10, nr. 20. 
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3.1. Personeel toepassingsgebied 

48. Volgens het juridisch vermogensbegrip beschikt elk rechtssubject over een vermogen. Een 

rechtssubject is de drager van rechten en verplichtingen. In het Belgisch rechtsstelsel worden twee soorten 

rechtssubjecten onderscheiden, te weten de natuurlijke persoon en de rechtspersoon61. Dat betekent dat 

zowel natuurlijke personen als rechtspersonen over een vermogen beschikken. In het onderzoek wordt 

enkel de focus gelegd op de haalbaarheid van een vermogenskadaster voor natuurlijke personen.  

 

3.2. Materieel toepassingsgebied 

49. Het juridisch vermogensbegrip splitst het vermogen op in de activa of de bezittingen en de passiva 

of de schulden. Om een volledig beeld te kunnen krijgen van het vermogen62 van rechtssubjecten (in casu 

natuurlijke personen), moeten beide onderdelen geanalyseerd worden. Net zoals bij het personeel 

toepassingsgebied zou de analyse van de haalbaarheid van zowel de activa als de passiva te ver leiden. 

Vandaar dat de focus enkel ligt op de activa van natuurlijke personen.  
 

3.3. Territoriaal toepassingsgebied 

50. Dit onderzoek richt zich specifiek op de haalbaarheid van een vermogenskadaster in België. Het 

vermogen wordt ook territoriaal afgebakend. Het gaat alleen om het vermogen dat zich in België of op 

Belgisch grondgebied bevindt. Het buitenlands vermogen van Belgische natuurlijke personen komt in dit 

onderzoek niet aan bod.  

 

51. De drieledige afbakening doet niets af aan de poging die wordt gedaan om het vermogenskadaster 

te definiëren. Doch wordt de algemene definitie, die een theoretisch kader biedt aan de praktijk, verder 

uiteengerafeld in functie van de afbakening die worden gemaakt in het personeel, materieel en territoriaal 

toepassingsgebied. De uiteengerafelde definitie wordt gebruikt om de drie volgende subonderzoeksvragen 

te beantwoorden. 

 

 

 
61 B. DE GROOTE, D. BRULOOT, R. DE CORTE, Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 194-195. 
62 Op die manier kan ook het netto-actief vastgesteld worden naar analogie met de successierechten waarvan de 
belasting enkel het netto-actief treft. Zie hiervoor: M. DELANOTE, M. MAUS, Fiscaal Recht – Basisbegrippen, Brugge, 
Die Keure, 2016, 179. 
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Dit betekent niet dat bovenstaande elementen die niet onderzocht worden niet zinvol kunnen zijn in een 

Belgisch vermogenskadaster. Hiervoor moet echter onderzoek verricht worden naar de haalbaarheid van 

de integratie van het passief en het buitenlands vermogen van natuurlijke personen. Dit geldt ook voor een 

vermogenskadaster voor rechtspersonen. Deze onderzoeksmogelijkheden worden vermeld in DEEL 5, 

waarin voorstellen voor vervolgonderzoek worden gedaan. 
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Hoofdstuk 4.  Een kadaster 

52. De tweede component uit het kaderbegrip is het kadaster. Bij deze term kan meteen de link worden 

gelegd met de Administratie Opmetingen & Waarderingen onder de Algemene Administratie 

Patrimoniumdocumentatie.63 In de volksmond is voorgaande instelling in België beter bekend onder de 

oude benaming ‘het kadaster’. In het navolgende wordt onderzocht of het kaderbegrip ‘kadaster’ in dit 

onderzoek naar analogie kan worden toegepast met het beheer van de documentatie van het patrimonium 

waarmee de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie belast is, of dat er een geschiktere term 

moet worden gevonden.  

 

1. Het begrip 

53. De huidige benaming van het kadaster is de Administratie Opmetingen & Waarderingen onder de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (hierna ook: AAPD). De Administratie 

Opmetingen & Waarderingen staat in voor de samenstelling en de uitbating van een databank van alle 

onroerende goederen op het Belgisch grondgebied. Daarnaast kent de dienst ook het kadastraal inkomen 

toe aan onroerende goederen die in België gelegen zijn en houden ze een inventaris bij van hun eigenaars.64 

In dit onderzoek ligt de nadruk vooral op de databank die de dienst bijhoudt van alle Belgische onroerende 

goederen. 

 

2. De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie 

2.1. Opbouw 

54. Het beheren van informatie en documentatie over het patrimonium is de belangrijkste activiteit 

van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie, die op haar beurt een onderdeel is van de FOD 

Financiën.65  

 
63 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN, Patrimoniumdocumentatie, 
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/patrimoniumdocum
entatie.  
64 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN, Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie, 
https://www.vlaanderen.be/organisaties/algemene-administratie-van-de-patrimoniumdocumentatie. 
65 A. VAN DE MEULEBROUCKE, “Recht op informatie versus recht op privacy m.b.t. patrimoniumdocumentatie” in R. 
PALMANS en M. BOES (eds.), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 42. 
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Binnen de AAPD zijn verschillende afzonderlijke administraties te vinden met elk hun eigen bevoegdheden 

en taken omtrent het patrimonium van een rechtssubject.66 Zo staat de Administratie Opmetingen & 

Waarderingen onder andere in voor het bijwerken van het kadastraal percelenplan. Dat plan is een 

topografische weergave van percelen en bouwwerken inclusief de perceelnummers en horizontale 

eigendomsgrenzen. Elk perceel heeft een eigen perceelnummer en kan gevonden worden in een kadastrale 

legger. Dat is een register, waarin de onroerende goederen van elke eigenaar worden opgetekend per 

kadastrale afdeling van een gemeente. Daarin staan onder andere de identiteit van de eigenaar, de aard 

van het goed, het bouwjaar van een onroerend goed en het kadastraal inkomen.67 

 

2.2. Doel 

55. De onroerende inkomsten in het fiscaal recht worden bepaald aan de hand van het kadastraal 

inkomen. Volgens art. 471, §1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (hierna: WIB 1992) wordt het 

kadastraal inkomen vastgesteld voor alle gebouwde of ongebouwde onroerende goederen en voor het 

materieel en de outillage,68 die onroerend zijn van nature of door bestemming. Het kadastraal inkomen 

houdt het gemiddeld normaal netto-inkomen in van het onroerend goed voor een jaar.69  

 

De opbrengst (door bijvoorbeeld verhuring) van een onroerend goed op een bepaald referentietijdstip70 is 

een bepaald bedrag, dat wordt verminderd met 40% voor gebouwde onroerende goederen71 (alsook voor 

onroerende goederen door bestemming) of verminderd met 10% voor ongebouwde onroerende 

goederen72. 

 

 

 

 
66 De Administratie Opmetingen & Waarderingen, de Administratie Rechtszekerheid, de Administratie 
Patrimoniumdiensten en de Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling. 
67 A. VAN DE MEULEBROUCKE, “Recht op informatie versus recht op privacy m.b.t. patrimoniumdocumentatie” in R. 
PALMANS en M. BOES (eds.), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 99. 
68 Voor verdere uitleg over materieel en outillage zie art. 471, §3 WIB 1992.  
69 Art. 471, §2 WIB 1992. 
70 R. JANSEN, P. DE DECKER, “De aanwending van het kadaster en de kadastrale informatie in het Belgisch recht” in R. 
PALMANS en M. BOES (eds.), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 42. 
71 Art. 477, §2 WIB 1992. 
72 Art. 479, §2 WIB 1992. 
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56. Het is de Administratie Opmetingen & Waarderingen die per kadastraal perceel het kadastraal 

inkomen vaststelt.73 De vaststelling van het kadastraal inkomen is afhankelijk van het referentietijdstip dat 

in artikel 486 WIB is bepaald, namelijk 1 januari van het jaar voor het jaar waarin door een algemene 

perequatie de vastgestelde kadastrale inkomens in werking treden. De laatste perequatie vond plaats in 

1976, waardoor het referentietijdstip 1 januari 1975 is.74 Dit is opmerkelijk, aangezien artikel 487, §1 WIB 

aangeeft dat de AAPD om de tien jaar overgaat tot een algemene perequatie van de kadastrale inkomens.  

 

Dit legt ook meteen het grootste pijnpunt bloot, namelijk de discrepantie tussen de werkelijke waarde van 

de onroerende goederen en hun kadastraal inkomen. Om deze discrepantie weg te nemen, wordt sinds het 

inkomstenjaar 1991 een jaarlijkse indexatie toegepast. Hierdoor wordt de algemene evolutie van de waarde 

van de onroerende goederen in kaart gebracht. Hierbij wordt evenwel geen rekening gehouden met 

individuele wijzigingen aan onroerende goederen en evoluties binnen bepaalde buurten.75 

 

57. De wetgever heeft in de mogelijkheid voorzien om over te gaan tot herschatting, herziening of 

verbetering76 van het kadastraal inkomen. Hierdoor wordt alsnog de bovenstaande problematiek deels 

weggenomen. Het doel wordt echter niet volledig bereikt, aangezien niet elke belastingplichtige zijn plicht 

vervult77 en het kadaster bij een herziening gebonden is aan de 15%-regel.78 

 

2.3. Voordelen en nadelen 

2.3.1. Voordelen 

58. Wellicht het grootste voordeel van een kadasterbegrip, naar analogie met de oude benaming van 

het kadaster voor onroerende goederen, is de bekendheid ervan. De meeste leken kunnen zich naar alle 

waarschijnlijkheid wel iets voorstellen bij het kadaster van onroerende goederen. Het gevolg is dat ze 

wellicht eveneens weten wat het vermogenskadaster inhoudt. Dit voordeel kan tegelijkertijd een nadeel 

zijn, zoals aan de orde is.79 

 
73 Art. 472 WIB 1992. 
74 Wet 19 juli 1979 houdende wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van het Wetboek der 
Registratie-, hypotheek- en griffierechten, op het stuk van onroerende fiscaliteit, BS 22 augustus 1979. 
75 H. NIESTEN, “Het kadastraal inkomen na veertig jaar revisited”, LRB 2015, afl. 2, 7. 
76 Zie o.a. art. 473, 488-491 en 494 WIB 1992. 
77 Deze plicht vloeit voort uit art. 473 WIB 1992. 
78 Op basis van deze regel kan het kadastraal inkomen slechts herzien worden indien de vergroting of aanpassing van 
het onroerend goed hoger is dan 15% van het huidig kadastraal inkomen. 
79 Infra 25, nr. 62 e.v. 
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59. In België heeft de Administratie Opmetingen & Waarderingen een belangrijke fiscale functie.80. In 

tegenstelling tot vroeger wordt geen civielrechtelijke bewijswaarde verleend aan de gegevens in de 

databank die wordt bijgehouden door de Administratie Opmetingen & Waarderingen.81 De gegevens 

kunnen wel dienen als vermoeden van eigendom, zeker ze bevestigd worden door andere informatie. Dit 

kan worden afgeleid uit een arrest82 van het Hof van Cassatie van 15 mei 1902 en werd in 1987 door het 

Hof bevestigd.83  

 

In dit onderzoek wordt de fiscale functie van een vermogenskadaster beschouwd als hoofddoelstelling.84 

Op termijn kan de informatie uit het register gebruikt worden als heffingsgrondslag voor een 

vermogensbelasting. De doelstellingen van beide systemen zijn hierdoor gelijklopend, wat op zich opnieuw 

een voordeel is. 

 

2.3.2. Nadelen 

60. Een belangrijke kanttekening is dat de databank van de Administratie Opmetingen & Waarderingen 

niet persoonlijk van aard is. Bij opzoekingen moet vertrokken worden vanuit het kadastraal perceelplan, dit 

in contrast met het beoogde vermogenskadaster, waarbij het de bedoeling is om te vertrekken bij de naam 

van een natuurlijke persoon.  

 

61. De discrepantie tussen het huidige kadastraal inkomen en de werkelijkheid is het grootste nadeel 

van de databank van de onroerende eigendom en de inventaris van hun eigenaars. Dat een actualisering 

ontbreekt, is niet onbekend voor leken. Hierdoor kunnen ze verkeerdelijk dezelfde redenering volgen voor 

het vermogenskadaster, terwijl het actueel houden van het register aangeduid werd als evaluatiecriterium 

van de haalbaarheid.85 

 

 
80 Supra 6, nr. 8. waarin de verschillende functies van een vermogenskadaster worden besproken. Bovenstaande 
functies kunnen naar analogie worden toegepast voor de databank van onroerende eigendommen en inventaris van 
eigenaars onder de Administratie Opmetingen & Waarderingen. 
81 A. VAN DE MEULEBROUCKE, “Recht op informatie versus recht op privacy m.b.t. patrimoniumdocumentatie” in R. 
PALMANS en M. BOES (eds.), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 99. 
82 Cass. 15 mei 1902, Pas 1902, I, 247. 
83 Cass. 17 september 1987, RW 1987-88, 777-778. 
84 Supra 7, nr. 10. 
85 Supra 8, nr. 12. 
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3. Alternatieven 

3.1. Register 

62. In de praktijk worden de termen vermogenskadaster en vermogensregister vaak door elkaar 

gebruikt. Volgens het juridisch woordenboek is een register “een voortdurend bijgehouden bestand met 

gegevens over personen of zaken”.86 Hierdoor lijkt het woord register een goed alternatief voor het begrip 

vermogenskadaster. Op die manier kan de negatieve klank van het begrip kadaster omzeild worden. De 

definitie sluit naadloos aan bij de richting, waarin het vermogenskadaster ook effectief wil gaan, namelijk 

een bestand met gegevens over het vermogen van natuurlijke personen dat voortdurend wordt 

bijgehouden.  

 

3.2. Databank 

63. Een tweede alternatief kan erin bestaan het vooropgestelde vermogenskadaster te omschrijven als 

een databank. We zien dat ook de administratie Opmetingen & Waarderingen die benaming gebruikt om 

te omschrijven waarin ze de samenstelling en uitbating van onroerende goederen in België bijhouden. De 

term databank wordt in het juridisch woordenboek als volgt omschreven: “een verzameling van werken, 

gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met 

elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de 

presentatie van de inhoud, in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering”.87 

 

Boek I van het Wetboek Economisch Recht88 geeft eveneens een definitie van de term databank, eigen aan 

boek XI WER. Zo omschrijft art. I.13, 6° WER een databank als “een verzameling van werken, gegevens of 

andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische 

middelen of anderszins toegankelijk”.  

 

 

 

64. Bij een analyse van de definitie uit art. I.13, 6° WER kan naar mijn mening worden vastgesteld dat 

ze eveneens goed aansluit bij de essentiële kenmerken. Gelet op de uitgebreide en specifieke omschrijving 

 
86 X, Lycaeus juridisch woordenboek, https://www.juridischwoordenboek.be. 
87 X, Lycaeus juridisch woordenboek, https://www.juridischwoordenboek.be. 
88 Hierna: WER. 
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vormt ze een beter vertrekpunt om tot een finale definitie te komen.89 Uiteraard moet bovenstaande 

definitie van de databank aangepast en verfijnd worden in het licht van het primaire doel ervan, namelijk 

het omvatten van het geheel van alle activa en passiva van een rechtssubject90 om op termijn te dienen als 

heffingsgrondslag voor een vermogensbelasting. Bij de aanpassing staan de opgesomde essentiële 

kenmerken centraal.  

 

Er wordt gekozen om verder te werken met de juridische definitie van een databank omwille van het 

gebruiksgemak. Dit betekent evenwel niet dat de termen vermogensregister of vermogenskadaster 

minderwaardig zijn. Er wordt nog steeds gepoogd een definitie te geven van een vermogenskadaster. In 

het vervolg van deze scriptie worden alle bovenstaande termen door elkaar gebruikt en als evenwaardig 

beschouwd. 

  

 
89 Of een vermogensdatabank ook verenigbaar is met de juridische figuur van een databank zoals begrepen onder de 
intellectuele eigendomsrechten kan opnieuw een hypothese zijn voor vervolgonderzoek. Zie hiervoor DEEL 5. 
90 En meer specifiek voor dit onderzoek, het omvatten van het geheel van alle activa van een natuurlijk persoon.  
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Hoofdstuk 5.  Tussenbesluit 

65. Hierboven is reeds beschreven dat er in de eerste plaats een algemene definitie wordt opgesteld 

die een theoretisch kader kan bieden voor diepgaandere discussies en overleg in de praktijk. In de tweede 

plaats wordt de algemene definitie verder uiteengerafeld tot een definitie die dit onderzoek dient. Om het 

overzicht zoveel mogelijk te bewaren, wordt telkens dezelfde structuur gebruikt, waarbij eerst de algemene 

definitie voor de praktijk aan bod komt en daarna de definitie in het kader van dit onderzoek. Er wordt 

verder gebouwd op de definitie van een databank. Ten slotte worden de bevindingen uit de hoofdstukken 

2 en 3 samengebracht tot een definitie van een vermogenskadaster. 

 

1. Vermogen 

Algemene definitie Het vermogen is het geheel van alle bezittingen (of activa) en schulden (of 

passiva) van een rechtssubject. 

Definitie in het licht 

van dit onderzoek 

Het geheel van alle bezittingen (of activa) die zich in België of op Belgisch 

grondgebied bevinden van een natuurlijke persoon. 

 

 

2. Databank 

Algemene definitie Zie art. I.13, 6° WER. Supra 26, nr. 63.  

Definitie in het licht 

van dit onderzoek 

Een databank is een verzameling van gegevens en/of zelfstandige elementen, die 

systematisch geordend worden en elektronisch raadpleegbaar zijn door de 

bevoegde instanties en waarvan het beheer ervan berust bij een onafhankelijke 

entiteit en waarvan de verkrijging, instandhouding en continue aanpassing van 

de inhoud, in kwalitatief en kwantitatief opzicht, getuigt van een substantiële 

investering. 
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3. Eindresultaat 

Algemene definitie Een vermogenskadaster is een verzameling van gegevens en/of zelfstandige 

elementen, die het totaal van alle bezittingen en schulden van een rechtssubject 

vormt. Deze gegevens worden systematisch geordend, zijn elektronisch 

raadpleegbaar door de bevoegde instanties en het beheer ervan berust bij een 

onafhankelijke entiteit. De verkrijging, instandhouding en continue aanpassing 

van de inhoud van de verzameling getuigt, in kwalitatief en kwantitatief opzicht, 

van een substantiële investering. 

Definitie in het licht 

van dit onderzoek 

Een vermogenskadaster is een verzameling van gegevens en/of zelfstandige 

elementen, die het totaal van alle bezittingen in België of op Belgisch grondgebied 

vormt van een natuurlijk persoon. Deze gegevens worden systematisch 

geordend, zijn elektronisch raadpleegbaar door de bevoegde instanties en het 

beheer ervan berust bij een onafhankelijke entiteit. De verkrijging, 

instandhouding en continue aanpassing van de inhoud van de verzameling 

getuigt, in kwalitatief en kwantitatief opzicht, van een substantiële investering. 
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DEEL 2.   INHOUD VERMOGENSKADASTER 

66. In DEEL 1 zijn de essentiële kenmerken van een vermogenskadaster opgesomd om tot een 

algemene definitie te komen. In deze scriptie wordt onderzocht welke bestanddelen uit de actiefzijde van 

het vermogen in het register moeten komen. Daarbij ligt de focus op het vermogen dat zich in België 

bevindt. Daarnaast zijn vier evaluatiecriteria opgesteld om de haalbaarheid te beoordelen. DEEL 2 van deze 

verhandeling gaat over de inhoud van het vermogenskadaster. Dit deel behandelt de tweede en derde 

onderzoeksvraag. In hoofdstuk 1 wordt achterhaald welke gegevens een vermogenskadaster moet 

omvatten. Hiervoor wordt een rechtsvergelijkend onderzoek verricht. Aansluitend wordt in hoofdstuk 2 

onderzocht over welke gegevens in België reeds wordt beschikt.  

Hoofdstuk 1. Rechtsvergelijkend onderzoek 

1. Inleiding en duiding 

67. Om te achterhalen welke gegevens in het Belgisch vermogenskadaster moeten, wordt een beroep 

gedaan op de ervaringen van andere Europese landen. Uit de inhoud van vermogenskadasters van andere 

landen kunnen lessen worden getrokken voor een Belgisch vermogensregister.  

 

Bij nader onderzoek wordt duidelijk dat er geen andere West-Europese landen zijn die over een 

vermogenskadaster beschikken. Hierdoor is het niet mogelijk om een zuivere, inhoudelijke vergelijking te 

maken tussen verschillende landen. Dat betekent dat een andere grondslag voor het rechtsvergelijkend 

onderzoek moet worden gevonden, die een raakvlak heeft met het vermogenskadaster.  

 

68. Een vermogensregister wordt vaak gekoppeld aan een vermogensbelasting. Voor de heffing van 

dergelijke belastingen dient de overheid zicht te hebben op het vermogen van de belastingplichtige. Landen 

met een vermogens(winst)belasting stellen aan de hand van het totale vermogen het belastbaar vermogen 

vast. De kernbegrippen ‘vermogensbelasting’, ‘vermogenswinstbelasting’ en ‘belastbaar vermogen’ 

worden allereerst uiteengezet.91 

 
91 J. BARTEL, P. DEN BOER, F. VAN BRUNSCHOT, A. VAN SOEST, Belastingen: inkomstenbelasting, vermogensbelasting, 
vennootschapsbelasting, Arnhem, Gouda Quint, 1990, p. 549. 
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1.1. Vermogensbelasting 

69. Een vermogensbelasting in de ruime zin is een belasting die ofwel het gehele vermogen ofwel een 

gedeelte ervan als belastbare grondslag neemt en jaarlijks of occasioneel wordt geheven. Successierechten 

zijn hiervan een welbekend voorbeeld in België92.  

 

De vermogensbelasting in enge zin is een belasting die jaarlijks wordt geheven op het vermogen, zoals is 

omschreven in de wet.93 Voor de heffing van een dergelijke belasting is een vermogensregister vereist. Dit 

is eveneens de hoofddoelstelling van dit onderzoek. Kortom, bij een vermogensbelasting in enge zin wordt 

belasting geheven op het louter bezitten van vermogen, ongeacht de inkomsten die het vermogen met zich 

meebrengt.94 België heft momenteel vermogensbelastingen in ruime zin, maar niet in enge zin.  

 

1.2. Vermogenswinstbelasting 

70. De vermogenswinstbelasting95 of captial gains tax is een variant van de vermogensbelasting.96 

Hierbij wordt belasting geheven op de aangroei van het vermogen.97 Iemand die zijn vermogen in een jaar 

ziet groeien van € 8.000 naar € 10.000 zal over € 2.000 belastingen moeten betalen. Voor de heffing van 

een vermogenswinstbelasting is niet per se een vermogensregister vereist. Een dergelijke belasting kan 

geheven worden op afzonderlijke vermogensbestanddelen aan de hand van bepaalde bestaande 

mechanismen. 

 

1.3. Belastbaar vermogen 

71. Het belastbaar vermogen is het bedrag, waarop de vermogens(winst)belasting berekend wordt. De 

manier waarop het belastbaar vermogen wordt samengesteld, is afhankelijk van de nationale regels in een 

land. Het vermogen dat vrijgesteld is van vermogens(winst)belasting is het heffingsvrije vermogen.  

 

 
92 K. GEENS, “De jaarlijkse vermogensbelasting: wordt antiek opnieuw mode?”, Jura Falc. 1979-1980, 387. 
93 K. GEENS, “De jaarlijkse vermogensbelasting: wordt antiek opnieuw mode?”, Jura Falc. 1979-1980, 387. 
94 J. DE GREEF, “Vermogenswinstbelasting vs. vermogensbelasting?”, VRT Nieuws 19/12/2014, 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/12/19/vermogenswinstbelastingvsvermogensbelasting-1-2186919/. 
95 De vermogenswinstbelasting wordt vaak ook vermogensrendementsheffing genoemd. Zie bijvoorbeeld Nederland. 
96 F. VANISTENDAEL, “Wat voor een vermogenswinstbelasting?”, AFT 2015, afl. 1, 2-4. 
97 E. VERGAUWEN, “VIER VRAGEN. Wat u moet weten over de vermogens(winst)belasting”, De Standaard 05/01/2015, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150105_01457639. 
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Het belastbaar vermogen kan de basis vormen voor het rechtsvergelijkend onderzoek in deze thesis. Door 

na te gaan hoe het belastbaar vermogen wordt samengesteld en wordt gewaardeerd, wordt duidelijk welke 

gegevens in een vermogenskadaster moeten zitten.  

 

2. Keuze voor de landen 

72. In dit rechtsvergelijkend onderzoek worden verschillende landen vergeleken op basis van hun 

vermogens(winst)belasting. Zo wordt het mogelijk te bepalen welke gegevens nodig zijn in een Belgisch 

vermogenskadaster en hoe deze gewaardeerd moeten worden.  

 

De landen die in de nabijheid van België liggen, sluiten aan op het Belgische rechtsstelsel en de Belgische 

samenleving. Door de hoge mate van vergelijkbaarheid kunnen lessen getrokken worden uit hun situatie. 

Eerst wordt onderzocht of een vermogens(winst)belasting geldt of gold in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg 

en Nederland. Hierbij worden twee categorieën gehanteerd: landen waar een vermogens(winst)belasting 

gold die nu is afgeschaft en landen die een vermogens(winst)belasting hebben.  

 

73. Veel landen hebben hun vermogens(winst)belasting afgeschaft. De redenen hiervoor zijn 

uiteenlopend. Vaak ontstonden fiscale vluchtelingen die verhuisden naar de grensstreek met landen die 

geen vermogensbelasting hadden. De economische groei en de tewerkstelling namen af. KMO’s vestigden 

zich in landen waar geen vermogensbelasting werd geheven. De eerste categorie bevat enkele van de 

landen waar tot voor kort een vermogens(winst)belasting gold. Hieronder vallen Duitsland en Luxemburg.  

 

In Duitsland bestaat sinds 1 januari 1997 geen volwaardige vermogensbelasting meer. Sinds 2009 is er wel 

een bevrijdende bronheffing98, de “Abgeltungsteuer”.99 Dat is een onderdeel van de Duitse 

inkomstenbelasting. Deze heffing wordt ingehouden op inkomsten uit vermogen bij financiële 

instellingen.100 Vervolgens storten de financiële instellingen het bedrag door aan de fiscus. De bronheffing 

is te vergelijken met de Belgische roerende voorheffing.  

 

 
98 Verslag van de Staatssecretaris van Financiën over box 3, Parl.St. Staten-Generaal Nederland, 2016, bijlage bij 
354552 nr. A, 7. 
99 Art. 43 – 45e Einkommensteuergesetz (EstG), BGBI. 9 oktober 2009, https://www.gesetze-im-internet.de/estg/. 
100 Bijvoorbeeld rente, dividenden. 
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Luxemburg kende een vermogensbelasting tot 2006.101 Tegenwoordig heft Luxemburg geen eigenlijke 

vermogensbelasting meer. Er zijn wel nog steeds heffingen op de realisatie van meerwaarde op 

investeringen102 en op de verkoop van onroerende goederen103.  

 

74. De tweede categorie zijn landen die een vermogens(winst)belasting hebben. Hieronder valt 

Frankrijk met het “impôt sur la fortune immobilière”, verkort I.F.I. genoemd.104 Frankrijk heeft reeds een 

lange evolutie doorstaan wat betreft de vermogensbelastingen. Het impôt sur la fortune immobilière is de 

huidige vermogensbelasting en werd op 1 januari 2018 ingevoerd.  

 

Ook Nederland kent met zijn vermogensrendementsheffing momenteel een vermogens(winst)belasting. 

De belasting over het inkomen uit vermogen wordt in Nederland belast in box 3 van de inkomstenbelasting.  

 

75. Vanwege de beperkte onderzoekstijd is het niet mogelijk om Frankrijk, Duitsland, Nederland en 

Luxemburg te onderzoeken. Aangezien Duitsland en Luxemburg niet meer over een volwaardige 

vermogensbelasting beschikken en die al lang geleden is afgeschaft, worden deze landen buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Frankrijk en Nederland heffen een vermogens(winst)belasting. Ook Spanje doet dat. De Spaanse 

vermogensbelasting wordt door Pikkety aangeduid als een ideale vermogensbelasting op het eerste gezicht 

door de uitgebreidheid en progressieve tarieven.105 In de praktijk moet dit echter genuanceerd worden 

vanwege de vele uitzonderingen en verminderingen. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van een 

willekeurige waarderingsmethode die weinig verband houdt met de marktwaarde.  

 

De bovenstaande ervaringen en opmerkingen worden meegenomen in het onderzoek naar de ontwikkeling 

van een Belgisch vermogensregister.  

 

 
101 J. SCHAFFNER, Droit fiscal international, Windhof, Larcier Luxembourg, 2013, 605-614. 
102 Net zoals bij Duitsland gaat het hier om een bevrijdende roerende voorheffing.  
103 KPMG, Taxation of Individuals, 7 maart 2018, https://home.kpmg/content/dam/kpmg/lu/pdf/lu-en-Taxation-of-
Individuals-2018.pdf. 
104 V. MAZUIR, “IFI, le nouvel ISF version Macron”, LesEchos.fr 05/12/2018, https://www.lesechos.fr/economie-
france/dossiers/030655430833/030655430833-ifi-le-nouvel-isf-version-macron-2119468.php. 
105 T. PIKETTY, Kapitaal in de 21ste eeuw, De bezige bij, Amsterdam, 2017, 616-617. 
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Omwille van de recentheid van de regeling, de nabijheid en de hoge graad van vergelijkbaarheid wordt 

dieper ingegaan op de belastbare basis van de vermogensbelasting van deze landen.  

 

3. Bespreking landen 

76. De vermogens(winst)belastingen van Frankrijk, Nederland en Spanje worden besproken, waarbij de 

nadruk ligt op de vermogensbestanddelen die in aanmerking komen om het belastbaar vermogen te 

vormen. Verder wordt onderzocht hoe de vermogensbestanddelen worden gewaardeerd.  

 

3.1. Frankrijk 

77. Frankrijk kent een rijke geschiedenis op het vlak van vermogensbelasting.106 Vanaf 1945 heeft 

Frankrijk verschillende soorten vermogensbelastingen geheven. In 1945 kwam het “impôt de solidarité 

nationale”, vervolgens het “impôt sur les grandes fortunes”. Vanaf 1998 ontstond het “impôt de solidarité 

sur la fortune” (I.S.F.). Deze vermogensbelasting werd op 1 januari 2018 vervangen door het impôt sur la 

fortune immobilière (I.F.I.). De meest recente vermogensbelastingen worden onderzocht.  

 

3.1.1. Impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.)107 

78. Deze vermogensbelasting werd ingevoerd in 1989 en viseerde het vermogen van een natuurlijke 

persoon dat een bepaalde grens overschreed. De heffing werd geheven over de grote vermogens van 

Franse rijksinwoners en niet-inwoners met een vermogen in Frankijk.108 De rechtsvergelijking betreft de 

regeling die geldt voor Franse rijksinwoners, gelet op het territoriaal toepassingsgebied van deze 

masterproef. 

 

 
106 H. FONTANA, C. FONTANEAU, Applications nationales et internationales de l’Impôt Français sur la Fortune, Nice, 
Cahiers Fiscaux Europeens SARL, 2012, vol. 2, 9. 
A. PANDO, “IFI-ISF: jurisprudences récentes”, Les Petites affiches (LPA) 2019, n° 127, 4-6. 
P. ROUZAUD, L’impôt confiscatoire, Brussel, Larcier, 2016, p. 86. 
107 Hierna wordt zowel de afkorting, als de volledige bewoording door elkaar gebruikt. 
B. MAROT, C. DIMIEZ, “L’impôt sur la fortune” in F. DERÈME, P. DE PAGE (eds.), Ingènierie patrimoniale: questions 
particulières dans un contexte Franco-Belge, Bruxelles, Larcier, 2013, 381-403. 
X., “Guide Déclarations ISF”, Feuillet Rapide Fiscal Social 27/06, 3 e.v. 
108 In die periode was de Franse frank de munteenheid van Frankrijk. Omwille van het gebruiksgemak en om de 
vergelijkbaarheid te verhogen zijn de bedragen reeds omgezet in euro.  
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A. Belastingplichtige: rijksinwoners109 

79. Een natuurlijke persoon met een fiscale woonplaats in Frankrijk was gehouden tot het betalen van 

het impôt sur la fortune voor zover het netto belastbaar vermogen110 de grens van € 1.300.000 overschreed 

op 1 januari van het aanslagjaar.  

 

B. Belastbare basis111 

80. De heffing viseerde zowel roerend als onroerend actief. Het actief werd samengesteld door de 

waarde op te tellen van alle belastbare goederen op 1 januari van het aanslagjaar.  

 

De belastbare goederen die in aanmerking kwamen waren: 

- Gebouwen, gebouwen in aanbouw en gronden ongeacht de bestemming ervan; 

- Lopende rekeningen, spaarrekeningen, contant geld; 

- Beleggingen (bijvoorbeeld levensverzekeringen, obligaties); 

- Goederen die gebruikt worden voor een beroepsactiviteit voor zover ze niet onder de vrijstellingen 

of verminderingen vallen; 

- Meubilair; 

- Voertuigen (wagens, boten, vliegtuigen) en renpaarden; 

- Juwelen of niet-vrijgestelde edelmetalen.  

 

81. Toch kende de regeling veel verminderingen en vrijstellingen.112 Zo werden onder meer objecten 

ouder dan honderd jaar vrijgesteld, alsook kunst en verzamelobjecten.  

 
109 Oud art. 885 A, 1° Code Général des Impôts (CGI), JO  28 december 1988, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190512. 
X., “Guide Déclarations ISF”, Feuillet Rapide Fiscal Social 27/06, 3 e.v. 
H. FONTANA, C. FONTANEAU, Applications nationales et internationales de l’Impôt Français sur la Fortune, Nice, 
Cahiers Fiscaux Europeens SARL, 2012, vol. 2, 27-54. 
110 Oud art. 885 E Code Général des Impôts (CGI), JO 28 december 1988, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162962&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=19910623. 
111 H. FONTANA, C. FONTANEAU, Applications nationales et internationales de l’Impôt Français sur la Fortune, Nice, 
Cahiers Fiscaux Europeens SARL, 2012, vol. 2, 57-186. 
112 Volgende opsomming is niet exhaustief. Doch kan hierdoor een beeld gevormd worden van het beperkt 
toepassingsgebied door de vele uitzonderingen. De geïnteresseerde lezer verwijs ik graag door naar oud art. 885 H 
e.v. Code Général des Impôts (CGI), JO 28 december 1988, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162962&cidTexte=LEGITEXT000006069
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Ook collectieauto’s113 werden uitgesloten van de vermogensbelasting. Dit is opmerkelijk, aangezien veel 

van de uitgesloten goederen een grote waarde kunnen hebben. Een van de evaluatiecriteria van de 

haalbaarheid uit DEEL 1 is de omvattendheid. Dergelijke vermogensbestanddelen moeten wel opgenomen 

worden, opdat het Belgisch vermogenskadaster haalbaar is. Ook voor de hoofdverblijfplaats werd een 

vermindering voorzien van dertig procent op de marktwaarde op 1 januari van het aanslagjaar.  

 

82. Het netto belastbaar vermogen werd belast. Dat houdt in dat eerst het bruto belastbaar vermogen 

werd vastgelegd door de waarde van alle belastbare activa op te tellen. Hiervan werden de eventuele lasten 

en schulden met betrekking tot het actief afgetrokken.  

 

C. Belastingheffing114 

83. Voor de aangifte werd een verder onderscheid gemaakt. Natuurlijke personen van wie het netto 

belastbaar vermogen meer bedroeg dan € 1.300.000 maar minder dan € 2.570.000 moesten hun aangifte 

doen samen met de inkomstenbelasting. Natuurlijke personen met een netto belastbaar vermogen van 

meer dan € 2.570.000 moesten aangifte doen door middel van een apart aangifteformulier.115 

 

De niet-rijksinwoners, die geen Franse inkomstenaangifte moeten indienen, moesten eveneens hun 

aangifte doen door middel van het apart aangifteformulier, zelfs indien hun netto belastbaar vermogen 

minder bedroeg dan € 2.570.000.  

 

 

 

 

 

 

 
577&dateTexte=19910623 en H. FONTANA, C. FONTANEAU, Applications nationales et internationales de l’Impôt 
Français sur la Fortune, Nice, Cahiers Fiscaux Europeens SARL, 2012, vol. 2, 194-198. 
113 Deze wagens zijn herkenbaar door hun registratie of voldoen aan alle criteria uit de Circulaire douanière FCP D 
1421298 C van 8 september 2014. Circulaire du 8 septembre 2014 Définition du véhicule de collection – fiscalité 
applicable lors de l’importation d’un véhicule de collection, Bulletin officiel des douanes 08/09/2014, n°7032. 
114 H. FONTANA, C. FONTANEAU, Applications nationales et internationales de l’Impôt Français sur la Fortune, Nice, 
Cahiers Fiscaux Europeens SARL, 2012, vol. 2, 189-226. 
115 IMPOTS GOUVERNEMENT FRANÇAIS, Patrimoine taxable à l’ISF, 05/04/2017, 
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/patrimoine-taxable-lisf.  
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In onderstaande tabel116 worden de schijven en de daarbij bijhorende tarieven uiteengezet.  

TABEL 1: bedragen en tarieven I.S.F Frankrijk 

Belastbare nettowaarde Tarief % 

€ 0 – € 800.000 0 

€ 800.001 – € 1.300.000 0,50 

€ 1.300.001 – € 2.570.000 0,70 

€ 2.570.001 – € 5.000.000 1 

€ 5.000.001– € 10.000.000 1,25 

Vanaf € 10.000.001 1,50 

 

D. Waardering belastbaar vermogen 

84. Zoals hierboven werd aangegeven, rust op de belastingplichtige een aangifteplicht. De 

belastingplichtige moest zelf de waarde van de belastbare activa en passiva opgeven.  

 

Onroerende goederen werden gewaardeerd tegen de marktwaarde op 1 januari van het aanslagjaar. De 

vruchtgebruiker moest eveneens de volledige marktwaarde vermelden, waardoor de blote eigenaar werd 

vrijgesteld van zijn aangifteplicht met betrekking tot hetzelfde onroerend goed.117 Deze 

waarderingsmethode kan niet gebruikt worden in het systeem dat in deze scriptie wordt ontwikkeld. Het is 

namelijk zo dat in het Belgisch vermogensregister zicht moet zijn op de vruchtgebruiker en de blote 

eigenaar afzonderlijk, vooral in kader van het gestelde doel van de vermogensbelasting. 

 

Beleggingen werden gewaardeerd tegen de prijs ervan op 1 januari van het aanslagjaar of op basis van de 

gemiddelde waarde van de laatste dertig prijzen die aan deze datum voorafgingen. Voor juwelen en 

edelstenen gold de waarde bij verkoop. Ook de geschatte waarde of de verzekerde waarde op basis van 

een verzekeringscontract kon in aanmerking worden genomen. Meubilair werd gewaardeerd door een 

inventaris op te stellen. De inventaris kon worden opgesteld door een notaris of de belastingplichtige zelf. 

 
116 S. ALEXANDRE, “Le barème de l’ISF pour 2017”, Le Figaro 04/01/2017, 
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1621670/le-bareme-de-l-isf-pour-2017. 
117 W. VERMEULEN, M. JOOSEN, “Investeren in buitenlands vastgoed – Nederland en Frankrijk: fiscale gevolgen en 
verschillen met België”, VIP 2016, afl. 4, 28. 
X., “Guide Déclarations ISF”, Feuillet Rapide Fiscal Social 27/06, 3 e.v. 



 

 - 38 - 

Verder kon meubilair ook gewaardeerd worden volgens een vast percentage, namelijk 5% van de waarde 

van het actief voor de aftrek van de lasten.  

 

Deze waarderingsmethodes zijn sterk beïnvloedbaar. De belastingplichtige kan eenvoudig een foutieve 

waarde doorgeven, zelfs onopzettelijk. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de waarderingen die 

in het volgende hoofdstuk voorgesteld worden voor het Belgisch vermogenskadaster. 

 

3.1.2. Impôt sur la fortune immobilière (I.F.I.)118 

85. Op 1 januari 2018 werd het bestaande regime van vermogensbelasting (I.S.F.) vervangen het impôt 

sur la fortune immobilière (I.F.I.). Het grootste verschilpunt tussen het I.S.F. en het I.F.I. houdt verband met 

de belastbare basis. De fiscale administratie gaat onder het I.F.I. enkel rekening houden met het onroerend 

vermogen van de belastingplichtige. Hierdoor ontsnappen Franse belastingplichtigen vanaf 1 januari 2018 

aan de vermogensbelasting op roerende goederen. Dat is goed nieuws voor personen die hun vermogen 

investeerden in roerende goederen, zoals wagens, goud, juwelen of kunst. Het huidige systeem in Frankrijk 

om vermogens te belasten kan enkel van belang zijn voor het onroerend vermogen in het Belgisch 

vermogenskadaster. 

 

86. De regeling is uitgewerkt in de artikelen 964-983 van de Code Général des Impôts (hierna: CGI)119. 

Het toepassingsgebied strekt zich uit over zowel natuurlijke personen met fiscale woonplaats in Frankrijk120 

als niet-inwoners. Wat betreft de niet-rijksinwoners121 wordt de belastbare basis122 als volgt samengesteld.  

 

 

 

 
118 Hierna wordt zowel de afkorting, als de volledige bewoording door elkaar gebruikt. 
119 J. MERCIER, “L’impôt sur la fortune immobilière” in Lefebvre, F. (ed.), Dossiers pratiques Francis Lefebvre, Levallois, 
Éditions Francis Lefebvre, 2019, p. 240. 
120 Lees: rijksinwoners. 
121 Art. 964, 2° Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=312672323128ECF3DA966A6203F06FA7.tplgfr38s_2?idSec
tionTA=LEGISCTA000036384997&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190512. 
122 Art. 965, 1°-2° Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
J. MERCIER, “L’impôt sur la fortune immobilière” in Lefebvre, F. (ed.), Dossiers pratiques Francis Lefebvre, Levallois, 
Éditions Francis Lefebvre, 2019, 21-60. 
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Deze personen worden belast op basis van de nettowaarde op 1 januari van: 

- hun onroerende goederen en rechten in Frankrijk; 

- hun aandelen in vennootschappen die in Frankrijk of het buitenland zijn gevestigd, voor het deel 

dat ze vertegenwoordigen in Franse onroerende goederen of rechten.123  

Indien de belastbare basis een waarde van € 1.300.000 overschrijdt, rust op de niet-rijksinwoner een 

aangifteplicht en zal taxatie plaatsvinden. De nadruk wordt hier gelegd op de regeling voor de rijksinwoners. 

Er wordt niet dieper ingegaan op de regeling voor niet-rijksinwoners.  

 

A. Belastingplichtigen: rijksinwoners124 

87. Niet alle Franse rijksinwoners zijn onderworpen aan het I.F.I. Enkel de grote vermogens van 

natuurlijke personen worden geviseerd. Er wordt namelijk gebruikgemaakt van een belastingdrempel. De 

natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in Frankrijk zijn slechts onderworpen aan de 

vermogensbelasting, wanneer hun netto belastbaar vermogen125 groter is dan € 1.300.000.  

 

De genoemde regel is van toepassing voor zover de natuurlijke persoon reeds vijf kalenderjaren 

voorafgaand aan het jaar van de belastingheffing zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft. Zo niet, wordt 

hij beschouwd als niet-rijksinwoner tot de termijn van vijf jaar wordt bereikt. Dit heeft een invloed op de 

samenstelling van de belastbare basis. 

 

B. Belastbare basis126 

88. Het I.F.I. is een vermogensbelasting op onroerend actief. De belasting is verschuldigd op het netto 

belastbaar vermogen. Hiervoor moeten alle belastbare activa in kaart worden gebracht.  

 
123 E. VAN GOIDSENHOVEN, “De Franse Impôt sur la Fortune Immobilière en haar toepassing op de Franse tweede 
verblijven van Belgen”, VIP 2018, afl. 4, 33-38. 
124 Art. 964, 1° Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=312672323128ECF3DA966A6203F06FA7.tplgfr38s_2?idSec
tionTA=LEGISCTA000036384997&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190512. 
J. MERCIER, “L’impôt sur la fortune immobilière” in Lefebvre, F. (ed.), Dossiers pratiques Francis Lefebvre, Levallois, 
Éditions Francis Lefebvre, 2019, 13-20. 
125 Vastgesteld op grond van art. 965 Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. Infra 41, nr. 94. 
126 J. MERCIER, “L’impôt sur la fortune immobilière” in Lefebvre, F. (ed.), Dossiers pratiques Francis Lefebvre, Levallois, 
Éditions Francis Lefebvre, 2019, 21-60. 
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Vervolgens worden onroerende schulden die op deze activa betrekking hebben en bestaan op 1 januari van 

het aanslagjaar afgetrokken om zo de nettowaarde van het belastbaar vermogen te bekomen.  

 

89. Het bruto belastbaar actief kan in drie grote categorieën opgesplitst worden.127 De eerste categorie 

bevat de onroerende goederen128. Hieronder vallen de reeds gebouwde gebouwen die de belastingplichtige 

zelf gebruikt of verhuurt en de gebouwen die in aanbouw zijn tijdens het aanslagjaar. Ook de gronden die 

toebehoren aan de belastingplichtige, ongeacht de bestemming ervan, vallen in deze categorie. 

 

Evenwel worden onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijke) vrijstellingen verleend voor bepaalde 

onroerende goederen, bijvoorbeeld voor gebouwen die gebruikt worden voor een professionele activiteit. 

Zo wordt geprobeerd te verhinderen dat KMO’s wegtrekken uit Frankrijk vanwege de vermogensbelasting. 

 

90. De tweede categorie betreft de gebruiksrechten,129 zoals het vruchtgebruik, recht van gebruik en 

bewoning. Blote eigendom valt principieel niet in deze categorie, tenzij het gaat om de gevallen waarin de 

wet voorziet in een verdeling van belasting tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. De verdeling 

wordt berekend op basis van de leeftijd van de vruchtgebruiker130. Net zoals bij het I.S.F. moet die 

opsplitsing principieel wel gemaakt worden in een Belgisch vermogenskadaster wil het haalbaar geacht 

worden. 

 

91. De laatste categorie omvat de beleggingen die betrekking hebben op onroerende goederen.131 

Bepaalde vastgoedbeleggingen worden ook in aanmerking genomen door het I.F.I.  

 
127 SERVICE PUBLIC FRANÇAIS, Impôt sur la fortune immobilière (IFI): personnes concernées, 01/01/2019, 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F563. 
128 Art. 965, 1° Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
129 Art. 965, 1° Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
130 Art. 968 Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
131 Art. 965, 2° Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
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Zo rust op de belastingplichtige de verplichting om de waarde aan te geven van de onroerende goederen 

in Frankrijk van het bedrijf waarvan hij aandelen bezit.132 Ook moet melding gemaakt worden van de 

marktwaarde op 1 januari van het aanslagjaar van de onroerende goederen die in een trust geplaatst zijn133. 

Tot slot moet ook (de fractie van) de marktwaarde van de onroerende goederen, waarop een 

levensverzekering is afgesloten, in rekening worden gebracht134. De belastingplichtige die geen ervaring 

heeft met de vastgoed- of verzekeringssector zal wellicht moeite hebben om de correcte marktwaarde van 

de genoemde goederen te bepalen. 

 

92. De genoemde bezittingen van de belastingplichtige vormen samen het bruto belastbaar vermogen. 

Om het netto belastbaar vermogen te bekomen, moeten de schulden, gerelateerd aan het onroerend actief 

die bestaan op 1 januari van het aanslagjaar, afgetrokken worden van het bruto belastbaar vermogen. Hier 

is evenwel een voorwaarde aan verbonden: de schulden moeten verantwoordbaar zijn135.  

 

De schulden die hiervoor in aanmerking komen,136 zijn schulden die worden aangegaan om onroerende 

goederen of rechten te bekomen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de hypothecaire lening voor de 

restwaarde ervan op 1 januari van het aanslagjaar. Verder zijn ook schulden die zijn aangegaan ter 

verbetering, uitbreiding of reconstructie van het onroerend actief aftrekbaar. Ook de 

onderhoudswerkzaamheden ten laste van de huurder kunnen worden afgetrokken. Het gaat telkens om de 

restwaarde van de schulden op 1 januari van het aanslagjaar.  

 

 
132 Deelnemingen die kleiner zijn dan 10% worden vrijgesteld, zie hiervoor art. 972ter e.v. Code Général des Impôts 
(CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
133 Art. 969 e.v. Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
134 Art. 972 Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385001&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
135 Art. 974 Code Général des Impôts (CGI), JO 28 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385029&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
Art. 975 Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385033&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
136 Opgelet, deze opsomming is niet exhaustief. De aangehaalde voorbeelden dienen ter verduidelijking van het 
beginsel dat schulden in verband met het onroerend actief aftrekbaar zijn, voor zover ze te verantwoorden vallen. 
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Ter illustratie een vereenvoudigd voorbeeld: stel dat een natuurlijke persoon een bruto belastbaar 

vermogen heeft van € 1.500.000. Hierin zitten twee onroerende goederen. Voor het tweede onroerende 

goed ging de natuurlijke persoon een hypothecaire lening aan van € 200.000. Op 1 januari van het 

aanslagjaar heeft de lening nog een restwaarde van € 100.000. Het netto belastbaar vermogen bedraagt € 

1.400.000 (€ 1.500.000 – € 100.000). 

 

Uiteraard moet zowel voor de actiefzijde als voor de passiefzijde rekening worden gehouden met talrijke 

vrijstellingen en uitzonderingen. Aangezien dit niet de kern van dit rechtsvergelijkend onderzoek is, worden 

niet alle vrijstellingen en uitzonderingen (volledig) besproken137. 

 

C. Belastingheffing138 

93. De belasting is verschuldigd, zodra de hierboven genoemde natuurlijke personen tot een belastbare 

basis komen die meer bedraagt dan € 1.300.000. Iemand die voldoet aan dit criterium wordt belast vanaf 

€ 800.001. Dat betekent dat de belastingvrije som € 800.000 bedraagt. Het gaat om een progressieve 

belasting, die is ingedeeld in schijven. In onderstaande tabel worden de schijven en bijhorende tarieven139 

weergegeven. De tarieven blijven dezelfde zoals bij het I.S.F. 

 

TABEL 2: bedragen en tarieven I.F.I. Frankrijk140 

Belastbare nettowaarde Tarief % 

€ 0 – € 800.000 0 

€ 800.001 – € 1.300.000  0,50 

€ 1.300.001 – € 2.570.000  0,70 

€ 2.570.001 – € 5.000.000  1 

€ 5.000.001 – € 10.000.000  1,25 

Vanaf € 10.000.001 1,50 

 
137 Ik verwijs de geïnteresseerde lezer, die zich verder in deze materie wil verdiepen, graag door naar de toepasselijke 
bepalingen in de Code Général des Impôts. 
138 J. MERCIER, “L’impôt sur la fortune immobilière” in Lefebvre, F. (ed.), Dossiers pratiques Francis Lefebvre, Levallois, 
Éditions Francis Lefebvre, 2019, 139-141. 
139 Art. 977 Code Général des Impôts (CGI), JO 30 december 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000036385039&cidTexte=LEGITEXT000006069
577&dateTexte=20190512. 
140 J. MERCIER, “L’impôt sur la fortune immobilière” in Lefebvre, F. (ed.), Dossiers pratiques Francis Lefebvre, Levallois, 
Éditions Francis Lefebvre, 2019, 143-145. 



 

 - 43 - 

Voor zover de belastbare basis lager of gelijk is aan € 1.300.000 wordt niet getaxeerd en moet geen aangifte 

worden ingediend. 

 

D. Waardering belastbaar vermogen 

94. De aangifteverplichting wordt geregeld in art. 982 CGI. De belastingplichtige krijgt het vertrouwen 

van de Franse wetgever om zelf de brutowaarde en de belastbare nettowaarde in te vullen in een daartoe 

bestemd aangifteformulier. Deze verplichting is gelijkaardig aan die voor de inkomstenbelasting. In België 

wordt voor de inkomstenbelasting eveneens gesteund op een samenwerkingsmodel tussen de 

belastingplichtige en de belastingheffende overheid. Tegenwoordig beschikt de overheid evenwel over 

quasi alle gegevens, waardoor vaak een vooraf ingevulde aangifte verstuurd wordt. 

 

95. De regels voor de taxatie van het onroerend actief staan in art. 973 CGI. In de hierboven 

aangehaalde artikelen wordt frequent verwezen naar de marktwaarde van het onroerend actief. De 

marktwaarde verwijst naar de waarde die een potentiële koper bereid is om te betalen voor de activa van 

de belastingplichtige. Door de reële marktwaarde te gebruiken is de taxatie steeds actueel. Het is voor de 

belastingplichtige geen eenvoudige opgave, want niet iedereen heeft zicht op de marktwaarde van zijn 

onroerend actief noch op de schommeling ervan doorheen de jaren. Hierdoor lijkt het wetsartikel te 

beantwoorden aan het vereiste van actualiteit, maar in de praktijk is dit niet altijd het geval. 

 

Een dergelijk inschattingsprobleem probeert de Franse wetgever te verhelpen door middel van een tool op 

de website van de Franse belastingadministratie. Aan de hand van een waarderingsgids kan de 

belastingplichtige zijn onroerend actief waarderen. Toch blijft een dergelijk belastingsysteem 

fraudegevoelig. De oplossing kan gevonden worden in een zwaar sanctiemechanisme, dat mensen ervan 

weerhoudt te frauderen. Hiervoor moet een systeem ontwikkeld worden, waarmee de overheid zelf 

onroerende goederen kan waarderen.  

 

96. Vastgoedbeleggingen die op een markt worden gewaardeerd, worden belast aan de hand van de 

laatst bekende prijs of het gemiddelde van de laatste dertig prijzen voorafgaand aan de datum van de 

belastingheffing.  
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3.1.3. Conclusie 

97. Het I.F.I. vloeit voort uit het vroegere I.S.F. Onder het nieuwe systeem werd het voormalig materieel 

toepassingsgebied beperkt tot louter onroerend actief.  

 

Een van de evaluatiecriteria uit DEEL 1 is dat een vermogenskadaster wordt geacht actueel te zijn. De 

manier van waardering van de belastbare activa is cruciaal om de slaagkans van een dergelijk register te 

verhogen. Onder het I.F.I. wordt vooral gebruikgemaakt van de marktwaarde. In de praktijk is dit een zeer 

subjectieve waarderingsmethode. De Franse belastingadministratie reikt een praktische tool aan om dit 

probleem op te lossen. Hierdoor wordt de vaststelling van de marktwaarde gekoppeld aan objectieve 

criteria. Toch maakt dit het systeem niet sluitend. 

 

Onder het I.S.F. werd een vrijstelling voorzien voor bepaalde roerende goederen. Als een 

vermogenskadaster volledig wil zijn, zoals vooropgesteld is in het tweede evaluatiecriterium van de 

haalbaarheid, moeten onder andere kunst en collectieauto’s eveneens opgenomen worden in een 

vermogenskadaster. Dit moet onderzocht worden voor het Belgisch vermogenskadaster. 

 
3.2. Nederland141 

98. De Nederlandse inkomstenbelasting wordt onderverdeeld in drie categorieën, ook wel boxen 

genoemd.142 In box 1 moet de belastingplichtige het belastbaar inkomen uit werk en woning aangeven. 

Hieronder vallen inkomens zoals loon, uitkering, onderneming en de eigen woning. Bepaalde kosten kunnen 

hiervan afgetrokken worden. Op het eindbedrag betaalt de belastingplichtige een progressieve 

inkomstenbelasting.  

 

Box 2 viseert het inkomen uit aanmerkelijk belang. Hiervan is sprake, wanneer een belastingplichtige 

minstens vijf procent van de aandelen bezit van een vennootschap. Ook indirect aandelenbezit komt 

hiervoor in aanmerking. Opnieuw mogen hier kosten van worden afgetrokken.  

 

 
141 E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, p. 469. 
I. VAN VIJFEIJKEN, A. ARENDS, Vermogensbelasting: fiscaal commentaar, Deventer, Kluwer, 1999, p. 247. 
C. GEPPAART, Vermogensbelasting, fiscaalrechtelijke beschouwingen over de belasting naar het vermogen van 
natuurlijke personen, Deventer, Kluwer, 1983, p. 259. 
142 K. VAN MENS, F. HOUWER, “De Nederlandse fiscale leeuw: hij brult!”, TFR 2006, afl. 13, nr. 305, 599-607. 
E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 10. 
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De laatste categorie is box 3. Hierin wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Elke belastingplichtige 

moet bekijken wat het saldo van zijn bezittingen en schulden was op 1 januari. Door de schulden van de 

bezittingen af te trekken, bekomt de belastingplichtige het vermogen. Over die uitkomst dient hij 

vermogenswinstbelasting te betalen, voor zover het saldo het belastingvrije vermogen overschrijdt. Deze 

belasting is in Nederland bekend als de vermogensrendementsheffing en werd geïntegreerd in de 

inkomstenbelasting. Hieronder wordt dieper ingegaan op box 3. 

 

A. Belastingplichtigen143 

99. De vermogenswinstbelasting is een onderdeel van de Nederlandse inkomstenbelasting. Hierdoor is 

iedereen die wordt uitgenodigd door de Belastingdienst om een aangifte inkomstenbelasting in te dienen 

automatisch verplicht om de inkomsten in box 3 aan te geven. Personen die geen uitnodiging ontvangen 

moeten alsnog een aangifte doen voor zover ze een betaling van minimaal € 46 verwachten. Personen die 

een teruggave verwachten van minstens € 14 mogen eveneens een aangifte indienen, maar zijn hiertoe 

niet verplicht.144 Het bovenstaande principe geldt ook voor buitenlandse belastingplichtigen. Personen die 

niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland een belastbaar inkomen hebben, moeten aangifte doen 

voor zover ze onder een van de drie bovenstaande situaties vallen.  

 

B. Belastbare basis 

100. De heffingsgrondslag staat uitgeschreven in het vijfde hoofdstuk van de Nederlandse Wet 

Inkomstenbelasting van 2001 (hierna: Wet IB 2001).145 Volgens art. 5.1 Wet IB 2001 vormt het belastbaar 

inkomen in box 3 “het voordeel uit sparen en beleggen verminderd met de persoonsgebonden aftrek”. De 

waarde van de bezittingen wordt verminderd met de waarde van de schulden.146 In art. 5.3 lid 2 Wet IB 

2001 worden de goederen opgesomd die samen de bezittingen vormen van de belastingplichtige.  

 

 
143 E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 13 e.v. 
I. VAN VIJFEIJKEN, A. ARENDS, Vermogensbelasting: fiscaal commentaar, Deventer, Kluwer, 1999, p. 247. 
C. GEPPAART, Vermogensbelasting, fiscaalrechtelijke beschouwingen over de belasting naar het vermogen van 
natuurlijke personen, Deventer, Kluwer, 1983, 338. 
144 B. VAN DER VEEKEN, “Aangifte inkomstenbelasting: wie, wat en wanneer”, Be Tax Bright 20 februari 2018, 
http://www.betaxbright.nl/nl/aangifte-inkomstenbelasting-wie-wat-wanneer/.  
145 Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
C. GEPPAART, Vermogensbelasting, fiscaalrechtelijke beschouwingen over de belasting naar het vermogen van 
natuurlijke personen, Deventer, Kluwer, 1983, 338. 
146 E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 274-289. 
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De opsomming ziet er als volgt uit: 

a. “onroerende zaken” (tweede woning, verhuurd onroerend goed, bouwgrond); 

b. “rechten die direct of indirect betrekking hebben op onroerende zaken” (vruchtgebruik, 

opstalrecht); 

c. “roerende zaken die door de belastingplichtige en personen die behoren tot zijn huishouden niet 

voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt alsmede roerende zaken die voor 

persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt doch hoofdzakelijk als belegging dienen”; 

d. “rechten op roerende zaken”; 

e. “rechten die niet op zaken betrekking hebben, waaronder geld” (chartaal en giraal geld, aandelen 

die niet onder box 2 vallen, opties); 

f. “overige vermogensrechten, met waarde in het economisch verkeer” (bijvoorbeeld vermogen dat is 

ondergebracht in een trust). 

 

Bij deze heffingsgrondslagen moet het gaan om een vermogen dat niet reeds in box 1 of box 2 valt. Zo valt 

de eigen woning onder box 1, aangezien zij geldt als bron van inkomsten. De waarde van een tweede huis 

valt wel onder box 3147, net zoals betaalrekeningen, effectenrekeningen, aandelen, spaarrekeningen, 

cryptogeld, voor zover deze niet onder box 1 vallen.  

 

101. Onder art. 5.3 lid 2 onderdeel c Wet IB 2001 vallen enkel roerende zaken die de belastingplichtige 

en zijn huisgenoten niet voor persoonlijke doeleinden gebruiken of verbruiken. Door deze bepaling vallen 

zaken, zoals het privéjacht en -auto en de inboedel, niet onder het toepassingsgebied van de 

vermogensrendementsheffing in Nederland.  

 

Dit is opmerkelijk. Toch kent het Franse I.S.F. dezelfde uitzondering148. De Nederlandse uitzondering is 

evenwel niet zo verregaand als de voormalige Franse uitzondering. Roerende zaken die voor persoonlijke 

doeleinden worden gebruikt of verbruikt, maar hoofdzakelijk werden aangekocht ter belegging kunnen 

toch in aanmerking worden genomen149. Het is aan de belastinginspecteur om aan te tonen dat de roerende 

zaken in casu als belegging dienen. Daarbij zijn de aard en hoeveelheid van de zaken van groot belang. 

 
147 W. VERMEULEN, E. SANSEN, “Nederland” in in R. DERINE, J. COUTURIER, M. BAX e.a. (eds.), Het onroerend goed in 
de praktijk, afl. 254, Antwerpen, Kluwer, 2013, losbl., XIV.S-122. 
148 Supra 35 e.v., nr. 81. 
149 Art. 5.8. Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
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Antieke meubelen zullen niet snel als belegging worden aangemerkt, in tegenstelling tot klassieke auto’s150. 

Dit systeem is beter dan het Franse, dat zonder meer in uitzonderingen voorziet. Toch moet hiervoor in een 

Belgisch vermogenskadaster een oplossing gevonden worden. 

 

102. Van de totale som aan bezittingen moeten schulden worden afgetrokken.151 Art. 5.3 lid 3 Wet IB 

2001 verduidelijkt de voorwaarden, waaraan schulden moeten voldoen om aftrekbaar te zijn. Opnieuw 

kunnen enkel schulden in aanmerking worden genomen die niet in box 1 of box 2 vallen. Schulden voor de 

eigen woning zijn niet aftrekbaar, aangezien ze in box 1 horen. Het is niet vereist dat de schulden gekoppeld 

kunnen worden aan een bezitting in box 3. Schulden mogen slechts afgetrokken worden voor zover het 

totaalbedrag ervan hoger is dan € 3000. Dit bedrag wordt de schuldendrempel of doelmatigheidsdrempel 

genoemd.  

 

103. De bezittingen verminderd met de persoonsgebonden aftrek vormen het belastbare inkomen uit 

sparen en beleggen. Dit bedrag is de rendementsgrondslag voor zover het hoger is dan het heffingsvrije 

vermogen. 

 

Er zijn talrijke vrijstellingen152 verbonden aan box 3. Deze zijn terug te vinden in afdeling 5.2 en verder Wet 

IB 2001. Zo worden bossen, natuurterrein153, kunst en wetenschap,154 tenzij ze als belegging dienen, 

nettopensioen,155 vorderingen en schulden ontstaan bij de wettelijke verdeling van een nalatenschap156 

vrijgesteld. Ook voor groene beleggingen wordt een vrijstelling voorzien tot een bepaald bedrag157. Dit sluit 

aan bij de mogelijkheid tot politieke planning die ontstaat als een vermogenskadaster is ingesteld. Wat 

betreft de ontwikkeling ervan is dit nog niet aan de orde. Het is de bedoeling dat het vermogensregister in 

de eerste plaats zo volledig mogelijk is. 

 

 
150 D. JONGBLOED, “Box 3 – Vermogen, spaargeld en belastingheffing”, Jongbloed Fiscaal Juristen 20/09/2018, 
https://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/databank/inkomstenbelasting/box_3/. 
151 E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 289-306. 
152 Opnieuw verwijs ik de geïnteresseerde lezer graag door naar de toepasselijke wetgeving hiervoor. Afdeling 5.2.-
5.3B Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 289-306. 
153 Art. 5.7 onderdeel a en b Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
154 Art. 5.8 Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
155 Afdeling 5.3B Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
156 Art. 5.4 Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
157 Art. 5.13-5.14 Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
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C. Belastingheffing 

104. Voor 2001 werd in Nederland een vermogensbelasting geheven op het totale vermogen158. Jaarlijks 

werd een belasting geheven van 0,7% op het totale vermogen. Voor de berekening van het vermogen 

vormde eveneens het verschil tussen de bezittingen en de schulden de basis. Deze vermogensbelasting 

bestond ook voor bedrijven. 

 

In 2001 werd dit systeem afgeschaft en vervangen door een vermogensrendementsheffing.159 Het 

uitgangspunt was een forfaitair rendement op het vermogen van 4%.160 De vaste heffing over dit bedrag 

was 30%. Dit kwam neer op een belasting van 1,2% op het vermogen. Ten opzichte van de vorige regeling 

was er een forse belastingstijging. Dit werd gecompenseerd door enkele andere heffingen op 

privévermogensinkomsten af te schaffen.  

 

Door een forfaitair rendement te hanteren, is de vermogensrendementsheffing geen correcte weergave 

van de realiteit. De Nederlandse overheid probeerde daar verandering in te brengen door een hervorming 

door te voeren in 2017.161 Vanaf 1 januari 2017 wordt het vermogen onderverdeeld in categorieën. Elke 

categorie heeft op zijn beurt een eigen forfaitair rendement. In elke categorie wordt een verhouding 

gemaakt tussen sparen en beleggen. De fiscus verdeelt de eerste categorie voor 67% in sparen en 33% in 

beleggen. Naarmate het belastbaar vermogen stijgt, stijgt ook het percentage van beleggen. Sparen brengt 

in de praktijk minder op dan beleggen, waardoor een oplopend forfaitair rendement wordt gecreëerd. Dit 

heeft vooral voordelen voor mensen met een kleiner vermogen.  

 

Deze onderverdeling van het vermogen in categorieën wordt nog steeds gebruikt. Op termijn wil Nederland 

het werkelijk rendement als uitgangspunt nemen voor de vermogensrendementsheffing.162 

 
158 L. SMOLDERS, De miljonairstaks, onuitg. masterproef toegepaste economische wetenschappen UHasselt, 2018, 
https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/26971/1/9619b635-7ba1-4a08-ac4a-00253bf2b27a.pdf, 38. 
159 K. VAN MENS, F. HOUWER, “De Nederlandse fiscale leeuw: hij brult!”, TFR 2006, afl. 13, nr. 305, 599-607. 
160 J. ROLLEMAN, “Box 3: voordelen uit sparen en beleggen: Of: de belastingherziening 2001 en de terugkeer naar 
1892”, O&F 2001-46, 55. 
E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 268-270. 
161 H. KROONENBERG, “De Nederlandse fiscaliteit van beleggingen en beleggingsinkomsten”, BFW 2018, afl. 1, 73-77. 
162 X, “Box 3-heffing over werkelijk rendement is er nog lang niet”, Rendement.nl 11/02/2019, 
https://www.rendement.nl/nieuws/id22169-box-3-heffing-over-werkelijk-rendement-is-er-nog-lang-niet.html. 
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Staatssecretaris Snel van Financiën heeft reeds aangegeven dat de heffing op basis van het werkelijk 

rendement nog enige tijd op zich zal laten wachten.163 

 

105. Door het optellen van de bezittingen en aftrekken van de schulden bekomt de belastingplichtige 

zijn belastbaar vermogen.164 Hiervan moet het heffingsvrije vermogen worden afgetrokken.165 Voor 2019 

bedraagt dat € 30.360. Op het bedrag dat het heffingsvrije vermogen overschrijdt is belasting verschuldigd.  

 

De schijven worden telkens opgedeeld in een spaar- en beleggingsdeel. Hoe hoger het beleggingsdeel, hoe 

hoger het fictief rendement is. Op het rendement moet 30% vermogensrendementsheffing betaald 

worden.  

 

In onderstaande tabel worden de schijven en bijhorende belastingtarieven166 voor 2019 weergegeven.  

TABEL 3: bedragen en tarieven vermogensrendementsheffing Nederland 

Belastbaar 

vermogen 

Spaardeel Beleggingsdeel Heffing 

(30%) 

Van € 0 tot en met 

€ 30.360 

Vrijgesteld Vrijgesteld 0 

Van € 30.361 tot 

en met € 102.010 

67% 33% 0,58% 

Vanaf € 102.011 

tot en met               

€ 1.020.096 

 

21% 

 

79% 

 

1,34% 

Vanaf € 1.020.097 0% 100% 1,68% 

 

 
163 Vr. en Antw. Staten-Generaal II 2018-19, 7 februari 2019, nr. 12408, (Vr. nr. 8-9 P. OMTZIGT en H. LODDERS), 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/07/antwoorden-vragen-over-het-rendement-in-
box-3. 
164 E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 274. 
165 E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 271-272. 
166 BELASTINGDIENST NEDERLAND, Berekening belasting over inkomen uit vermogen over 2019, 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekening-2019/. 
E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 273-274. 
C. GEPPAART, Vermogensbelasting, fiscaalrechtelijke beschouwingen over de belasting naar het vermogen van 
natuurlijke personen, Deventer, Kluwer, 1983, p. 259. 
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Een fictief voorbeeld kan dienen ter verduidelijking. Stel dat het vermogen van een belastingplichtige € 

50.000 bedraagt. Voor € 30.360 wordt de belastingplichtige vrijgesteld. Hierop wordt geen belasting 

betaald. Er valt nog € 19.640 in de tweede schijf. Op dit bedrag wordt 0,58% vermogensrendementsheffing 

geheven. Dat betekent dat de belastingplichtige € 114 vermogensbelasting moet betalen.  

 

D. Waardering belastbaar vermogen 

106. Hoe bezittingen en schulden gewaardeerd worden, valt onder afdeling 5.4 van de Wet IB 2001.167 

Het principe wil dat bezittingen en schulden in aanmerking moeten worden genomen voor hun waarde in 

het economisch verkeer.168 

 

107. Om onroerende goederen in Nederland te waarderen, wordt de WOZ-waarde in aanmerking 

genomen.169 De Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ)170 verleent aan de gemeenten de 

bevoegdheid om alle onroerende zaken binnen de eigen gemeentegrenzen te waarderen. Om de waarde 

te bepalen, houdt de gemeente rekening met verschillende factoren, zoals de ligging van de woning, de 

oppervlakte en de inhoudsgegevens. Deze WOZ-waarde wordt eveneens gebruikt als grondslag voor 

gemeentelijke belastingen, heffingen en de erf- en schenkbelasting. De WOZ-waarde van de onroerende 

goederen die in aanmerking worden genomen, is de waarde van de onroerende goederen op 1 januari van 

het voorafgaande kalenderjaar. De WOZ-waarde van 2019 is derhalve gebaseerd op de waarde van de 

onroerende zaak op 1 januari 2018.171 Deze waardering moet doorgegeven worden door de 

belastingplichtige, zelfs al gaat het bijvoorbeeld om een verhuurd onroerend goed. De werkelijke 

huurinkomsten of -kosten zijn daarbij niet van belang.  

 

 
167 E. HEITHUIS, J. JANSEN, P. KAVELAARS, De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, 306-323. 
168 Art. 5.19 Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583 e.v. 
169 BELASTINGDIENST NEDERLAND, Overige onroerende zaken, 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_onroerende_zaken/. 
BELASTINGDIENST NEDERLAND, 2e woning, 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/2e_woning. 
170 Wet 15 december 1994 houdende algemene regels inzake de waardering van onroerende zaken, Stb. 2015, 506. 
171 Art. 18, 2 Wet 15 december 1994 houdende algemene regels inzake de waardering van onroerende zaken, Stb. 
2015, 506. 
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Onroerende goederen in het buitenland moeten gewaardeerd worden op basis van de waarde in het 

economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar voor het jaar van aangifte. Hiervoor kan 

de belastingplichtige immers niet terugvallen op een WOZ-waarde. 

 

Voor de waardering van het vruchtgebruik moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties. 

De eerste situatie doet zich voor, wanneer het vruchtgebruik werd verkregen door het erfrecht en de 

woning als hoofdverblijf dient. In dit geval hoort het vruchtgebruik thuis in box 1.  

 

In de tweede situatie is het mogelijk dat het vruchtgebruik niet door middel van het erfrecht werd 

verkregen. Dan wordt het vruchtgebruik gewaardeerd door middel van een forfaitaire 

berekeningsmethode. Het uitgangspunt blijft de waarde van de woning in het economisch verkeer, maar 

hierop wordt een rendementspercentage toegepast. De uitkomst wordt op zijn beurt vermenigvuldigd met 

een factor afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de vruchtgebruiker. De blote eigendom hoort wel 

thuis in box 3. De waarde van de blote eigendom is het verschil tussen de waarde van de woning in het 

economisch verkeer en de forfaitaire waarde van het vruchtgebruik.  

 

Er gelden bijzondere regelingen voor verhuurde woningen met erfpacht, duurzaam verpachte woningen en 

verhuring van een woning in Nederland, waarbij de huurder recht heeft op huurbescherming.172 Hier ligt de 

WOZ-waarde namelijk hoger dan de werkelijke marktwaarde van de woning voor de belastingplichtige. 

Daarmee wordt bij de waardering ervan in het kader van box 3 rekening gehouden door middel van allerlei 

formules. Dit draagt bij aan een correcte weergave van de realiteit en komt het rechtvaardigheidsgevoel 

van de belastingplichtige ten goede. 

 
172 BELASTINGDIENST NEDERLAND, Waarde verhuurde woning en erfpacht, 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_onroerende_zaken/waarde_ver
huurde_woning_en_erfpacht. 
BELASTINGDIENST NEDERLAND, Waarde duurzaam verpachte woning, 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_onroerende_zaken/waarde_du
urzaam_verpachte_woning. 
BELASTINGDIENST NEDERLAND, Waarde verhuurde woning als overige onroerende zaak, 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_onroerende_zaken/waarde_ver
huurde_woning_als_overige_onroerende_zaak/. 
BELASTINGDIENST NEDERLAND, Heb ik recht op huurbescherming?, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/huurbescherming. 
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108. De belastingplichtige moet het totaal van de bank- en spaartegoeden op 1 januari van het jaar van 

de aangifte doorgeven.173 Dit geldt voor de bank- en spaartegoeden binnen en buiten Nederland. Wat 

betreft de bank- en spaartegoeden buiten Nederland wijst de Nederlandse Belastingdienst meteen op de 

Common Reporting Standard, op grond waarvan financiële instellingen informatie doorspelen aan de 

nationale belastingdiensten.174 

 

109. De aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die in box 3 vallen, kunnen op twee manieren 

gewaardeerd worden. Als het gaat om beleggingen van bedrijven die beursgenoteerd zijn, moeten de 

slotwaarden worden aangegeven uit de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.175 Het gaat om de 

waarde op 1 januari van het jaar voor het jaar van aangifte. De beursgenoteerde beleggingen op 1 januari 

2019 worden aldus gewaardeerd aan de hand van de slotwaarde van 2018.  

 

Beleggingen die niet beursgenoteerd zijn, moeten gewaardeerd worden aan de hand van de waarde in het 

economisch verkeer op de peildatum. Dit is opnieuw een zeer subjectieve waarderingsmethode die ruimte 

laat voor foutieve inschattingen.  

 

110. Verder moeten de overige vorderingen en contant geld aangegeven worden.176 Uiteraard heeft de 

overheid hier zelf geen zicht op. Zij moet vertrouwen op de aangifte van de belastingplichtige. Wat betreft 

contant geld heeft de overheid in een vrijstelling voorzien.  

 
173 De waarde van de spaartegoeden hangt af van het tijdstip van de rentebijschrijving. Bij een jaarlijkse (of vaker) 
rentebijschrijving mag de belastingplichtige de rente die nog niet werd bijgeschreven niet meerekenen. Bij een minder 
vaak dan jaarlijkse rentebijschrijving moet de belastingplichtige zelf zijn rente gaan berekenen tot op 1 januari van het 
jaar van de aangifte. Hiervoor verwijs ik naar: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/bank_en_spaartegoeden_in_nederland/
rentebijschrijving. 
174 BELASTINGDIENST NEDERLAND, Common Reporting Standard (CRS), 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/
common_reporting_standard/common_reporting_standard. 
175 BELASTINGDIENST NEDERLAND, Aandelen, obligaties, winstbewijzen en dergelijke, 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/aandelen_obligaties_winstbewijzen_en
_dergelijke. 
176 BELASTINGDIENST NEDERLAND, Overige vorderingen zoals uitgeleend geld en contant geld, 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_vorderingen_zoals_uitgeleend_
geld_en_contant_geld. 
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In 2019 bedraagt die € 534. Als iemand meer contant geld heeft dan de vrijstelling, moet hij in de aangifte 

enkel het bedrag boven de vrijstelling vermelden. In deze categorie vallen bijvoorbeeld ook schenkingen op 

papier en cadeaubonnen. Het ligt voor de hand dat deze categorie zeer fraudegevoelig is door het gebrek 

aan een controlemogelijkheid voor de Nederlandse Belastingdienst. Hiermee moet rekening gehouden 

worden in een Belgisch vermogenskadaster. 

 

111. Tot slot zijn er de kapitaalverzekeringen. Dit zijn verzekeringen, waarbij een kapitaal wordt 

uitgekeerd bij leven of overlijden. Deze vallen onder de bezittingen in box 3. Het kan evenwel mogelijk zijn 

om een (gedeeltelijke) vrijstelling te krijgen voor kapitaalverzekeringen die enkel uitkeren bij overlijden en 

kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten op of voor 14 september 1999. De kapitaalverzekering voor 

invaliditeit, ziekte of ongeval is onbeperkt vrijgesteld, net zoals de kapitaaluitkering.  

 

De Nederlandse Belastingdienst verwijst voor wat betreft de waardering hiervan naar de verzekeraar.177 Als 

de belastingplichtige aangifte moet doen van een of meerdere niet-vrijgestelde delen van 

kapitaalverzekeringen, kan hij bij zijn verzekeraar navraag doen over de waarde in het economisch verkeer.  

 

3.2.1. Conclusie 

112. Net zoals bij de Franse vermogensbelasting, berust de heffing op een aangifte door de 

belastingplichtige zelf. Deze aangifte vereist veel vertrouwen in de belastingplichtige, zeker voor wat betreft 

de overige vorderingen en contant geld. De overheid beschikt immers niet over alle gegevens om de 

aangifte volledig te controleren.  

 

Verder is er een principiële vrijstelling voor kunst en collectieauto’s. Onder het I.S.F. werden kunst en 

collectieauto’s eveneens niet in aanmerking genomen om de belastbare grondslag te bepalen. Edelmetalen 

behoren wel tot de bezittingen onder de Nederlandse vermogensrendementsheffing. In tegenstelling tot 

de verkoopwaarde bij het I.S.F., wordt in Nederland de slotkoers op de peildatum als waarderingsgrondslag 

genomen. Door te werken met een objectieve waardemeter is het wellicht eenvoudiger voor de 

belastingplichtige om edelmetaal te waarderen.  

 
177 Voor de verdere uitleg over de vrijstellingen verwijs ik naar de website van de Nederlandse Belastingdienst: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk
_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/niet_vrijgesteld_deel_kapitaalverzekeri
ngen. 
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Opnieuw is het hierbij voor de overheid moeilijk te controleren of de belastingplichtige effectief een 

correcte aangifte heeft ingediend die de realiteit weerspiegelt.  

 

Toch zijn er ook opmerkelijke elementen bij de waardering van de belastbare grondslag. Onroerende zaken 

worden gewaardeerd op basis van hun WOZ-waarde. Dit systeem kan in België zeker in overweging worden 

genomen om onroerende zaken te waarderen in een vermogenskadaster en eventueel als nieuw systeem 

ter actualisering van het kadaster ofwel naast en samen met het huidige kadaster. In DEEL 1 is immers 

duidelijk geworden dat het huidige kadaster niet actueel is. Een vermogenskadaster ontwikkelen op basis 

van het huidige systeem zou als onhaalbaar bestempeld worden, aangezien het niet voldoet aan alle 

evaluatiecriteria. 

 

3.3. Spanje 

113. In 1977 werd in Spanje een tijdelijke vermogensbelasting geïntroduceerd. Uiteindelijk bleef de 

“impuesto sobre el patrimonio” meer dan dertig jaar overeind. Naar aanleiding van de economische crisis 

werd de Spaanse vermogensbelasting op 1 januari 2008 op nul gezet.  

 

In september 2011 werd de belasting opnieuw ingevoerd voor een tweejarige periode. Het ging om de 

aanslagjaren 2012 en 2013, wat overeenkomt met de inkomstenjaren 2011 en 2012. Volgens de tekst van 

de wet hebben degenen die meer bezitten de morele plicht om bij te dragen aan de maatschappij. De basis 

hiervan is art. 31 van de Spaanse grondwet. Vanaf 2014 zou de belasting in theorie opnieuw afgeschaft 

worden, maar dat is in de praktijk niet gebeurd. Elk jaar werd de toepassing van vermogensbelasting 

verlengd. De Spaanse begroting voor 2019 werd weggestemd en er komen vervroegde 

parlementsverkiezingen. Hierdoor is het nog niet duidelijk of de vermogensbelasting nog een jaar verlengd 

wordt.178  

 

114. Bij de Spaanse vermogensbelasting vervullen de autonome regio’s een opmerkelijke rol. De 

belasting wordt ingevoerd op nationaal niveau. Hierbij hebben de autonome regio’s de keuze om zelf in 

een regeling te voorzien of terug te vallen op de regels van nationaal recht.  

 
178 F. WILLEMS, “Spaanse parlement keurt begroting af, komen er vervroegde verkiezingen?”, VRT Nieuws 
13/02/2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/13/spanje-begroting/. 
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Dat betekent dat het voor de autonome regio’s mogelijk is om een dermate hoge vrijstelling te voorzien, 

dat de impuesto sobre el patrimonio de facto niet geheven wordt.179 Er kan bijvoorbeeld ook voorzien 

worden in andere belastingtarieven of een afwijkende belastbare grondslag. Dit zorgt ervoor dat de 

Spaanse vermogensbelasting een complexe en soms onoverzichtelijke belasting is. Dit rechtsvergelijkend 

onderzoek is alleen gericht op de nationale regels. Op die manier wordt het basisprincipe uiteengezet, 

waarvan de situaties in de autonome regio’s afgeleid kunnen worden.  

 

115. De Spaanse inwoners zijn onderworpen aan de regels van de autonome regio, waarin hun 

woonplaats gelegen is. Niet-inwoners met een vermogen in Spanje zijn daarentegen onderworpen aan de 

nationale regels, ongeacht waar hun vermogen zich op het Spaans grondgebied bevindt.  

 

A. Belastingplichtigen 

116. De Spaanse vermogensbelasting is van toepassing op zowel residenten als niet-residenten. Hiervoor 

wordt in de wet180 verwezen naar het toepassingsgebied van de personenbelasting. Ieder die in Spanje 

fiscaal resident is, valt onder de Spaanse inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om natuurlijke personen met 

hun gewone verblijfplaats op Spaans grondgebied.  

 

Van residenten wordt hun wereldwijd inkomen in aanmerking genomen voor de vermogensbelasting. 

Verder zijn zij onderhevig aan de regels van de autonome regio’s, waarin hun vermogen zich bevindt. Bij 

gebrek hieraan wordt teruggevallen op de nationale regels. 

 

117. Niet-residenten zijn ook onderhevig aan de vermogensbelasting voor zover zij beschikken over een 

Spaanse verblijfsvergunning of voldoen aan minstens een van de volgende voorwaarden:181 

- Ze verblijven meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje; 

- hun persoonlijke, economische of professionele activiteiten en belangen spelen zich voornamelijk 

af in Spanje; 

- hun echtgeno(o)t(e) en/of financieel afhankelijke kinderen zijn resident in Spanje. 

 
179 Zo geldt voor de autonome regio van Madrid een korting van 100% op de vermogensbelasting. Hierdoor wordt in 
de regio Madrid de facto geen vermogensbelasting geheven. 
180 Art. 5 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
181 BLEVINS FRANKS, ‘Tax Residence In Spain’, 16 juni 2015, 
https://www.blevinsfranks.com/news/blevinsfranks/article/tax-residence-spain. 
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Het belangrijkste verschil met residenten is dat enkel het vermogen in Spanje in aanmerking komt voor de 

berekening van de vermogensbelasting. Bovendien gelden voor niet-residenten automatisch de nationale 

regels. 

 

B. Belastbare basis 

118. Onder hoofdstuk IV van de Spaanse wet op de vermogensbelasting wordt de belastbare basis 

uiteengezet. Vooreerst moet het bruto belastbaar vermogen worden samengesteld.182 Hieronder vallen de 

volgende vermogensbestanddelen: 

- onroerende goederen;183 

- rechten die betrekking hebben op onroerende goederen;184 

- geld op zicht-, spaar- of termijnrekeningen;185 

- beroepsactiviteiten;186 

- aandelen, effecten, beleggingen, levensverzekeringen;187 

- sieraden, luxevoertuigen, boten, vliegtuigen;188 

- kunst en antiek189 

- inkomsten uit intellectuele rechten, voorrechten en administratieve concessies;190 

- contractuele opties en andere economische rechten.191 

 
182 Art. 9, 2. a) Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
183 Art. 10 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
W. VERMEULEN, E. SANSEN, “Spanje” in in R. DERINE, J. COUTURIER, M. BAX e.a. (eds.), Het onroerend goed in de 
praktijk, afl. 254, Antwerpen, Kluwer, 2013, losbl., XIV.S-62. 
184 Art. 20 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
185 Art. 12 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
186 Art. 11 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
187 Art. 13-17 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
188 Art. 18 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
189 Art. 19 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
190 Art. 21-22 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
191 Art. 23-24 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
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Er zijn vermogensbestanddelen die niet in rekening worden gebracht voor de samenstelling van het bruto 

belastbaar vermogen. Dit zijn bijvoorbeeld pensioenrechten, auteursrechten, inboedel (met uitzondering 

van juwelen, kunst en antiek zoals hierboven is aangegeven) en familieondernemingen onder bepaalde 

voorwaarden.192 

  

Als de waarde van het vermogen van de belastingplichtige is vastgesteld, mogen de schulden en lasten in 

mindering worden gebracht op dit vermogen.193 Het is opnieuw mogelijk om bijvoorbeeld een hypothecaire 

lening op een Spaanse woning in mindering te brengen op het bruto belastbaar vermogen. 

 

C. Belastingheffing 

119. Jaarlijks moeten de belastingplichtigen op 31 december hun nettovermogen vaststellen194. Dit 

bedrag dient als basis voor de heffing van de vermogensbelasting. Het nettovermogen wordt bepaald door 

de waarde van de vermogensbestanddelen van de belastingplichtige te verminderen met de schulden en 

lasten.195 

 

120. Op grond van de nationale regels196 is een fiscaal resident slechts onderworpen aan de 

vermogensbelasting, indien de waarde van zijn wereldwijde bezittingen de grens van € 700.000 

overschrijdt.197 Daarnaast wordt een vrijstelling van maximaal € 300.000 voorzien voor de waarde van de 

eerste eigen woning die tot hoofdverblijfplaats dient.  

 

Voor niet-residenten wordt de vermogensbelasting berekend over het vermogen dat zij in Spanje bezitten 

boven € 700.000. De vrijstelling voor de eigen woning geldt niet voor niet-residenten, aangezien deze niet 

tot hun hoofdverblijfplaats dient. 

 
192 Art. 4 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
193 Art. 25 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
194 Art. 29 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
195 Art. 9 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
196 Art. 28 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
197 Merk op: normaliter zijn fiscaal residenten onderworpen aan de regels van de eigen autonome regio. Bovenstaande 
nationale regeling is slechts van toepassing indien de regio geen eigen regels heeft opgesteld. 
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121. De tarieven voor aanslagjaar 2019 zijn nog niet bekend. Daarom worden de laatst geldende tarieven 

weergegeven. De Spaanse vermogensbelasting wordt gekoppeld aan progressieve tarieven. Hoe groter het 

netto belastbaar vermogen, hoe meer het belast wordt. De algemene nationale belastingschijven en 

bijhorende tarieven voor de Spaanse vermogensbelasting zijn als volgt:198 

 

TABEL 4: bedragen en tarieven impuesto sobre el patrimonio Spanje 

Vermogen Tarief 

€ 0 – € 167.129 0,20% 

€ 167.129 - € 334.253 0,30% 

€ 334.254 - € 668.500 0,50% 

€ 668.500 - € 1.337.000 0,90% 

€ 1.337.000 - € 2.674.000 1,30% 

€ 2.674.000 - € 5.347.998 1,70% 

€ 5.347.998 - € 10.695.996 2,10% 

€ 10.695.996 - hoger 2,50% 

 

D. Waardering belastbaar vermogen 

122. Om onroerende zaken199 te waarderen, moet gekeken worden naar de hoogste waarde van ofwel 

de kadastrale waarde, de fiscaal aanvaardbare waarde of de waarde in de koopakte. Gaat het echter om 

een onroerende goed in opbouw, dan wordt het gewaardeerd tegen het bedrag dat in de constructie 

geïnvesteerd zou zijn tot op 31 december van het aangiftejaar. Indien er meerdere eigenaars zijn, is de basis 

het proportionele deel van de waarde naargelang het percentage van de eigendom dat de belastingplichtige 

bezit. 

 

 

 
198 Art. 30 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
199 Art. 10 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
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Rechten op onroerende goederen die door de belastingplichtige verworven zijn op grond van 

timesharingovereenkomsten, deeltijdseigendommen of soortgelijke formules worden gewaardeerd op 

basis van de volgende regels: 

- Bij gedeeltelijke eigendom worden dezelfde regels gebruikt, zoals hierboven bij meerdere 

eigenaars. 

- Bij volledige eigendom wordt de aankoopprijs van de certificaten of worden andere titels gebruikt. 

 

Genotsrechten200 worden gewaardeerd op basis van de criteria in de Spaanse overdrachtsbelasting en 

zegelrechten. 

 

123. Geld op zicht-, spaar- of termijnrekeningen wordt gewaardeerd op basis van het saldo op de 

aangiftedatum. Indien dit saldo lager ligt dan het gemiddeld saldo van het laatste kwartaal, zal deze laatste 

waarde worden gebruikt.201  

 

Beursgenoteerde aandelen worden gewaardeerd aan de hand van hun gemiddelde verhandelingswaarde 

van het vierde kwartaal van elk aangiftejaar.202 De waarde van de niet-beursgenoteerde aandelen wordt 

bepaald aan de hand van de theoretische waarde,203 die resulteert uit de laatst goedgekeurde balans, op 

voorwaarde dat er een gunstig auditrapport voor handen is. Als er geen goedgekeurde balans of gunstig 

auditrapport is, moet de waardebepaling gebeuren aan de hand van de hoogste waarde van de volgende 

drie waarden: de nominale waarde, de theoretische waarde volgens de laatst goedgekeurde balans of de 

gemiddelde nettowinsten van de drie boekjaren afgesloten voor de datum van de aangifte vermeerderd 

met 20%.204   

 
200 Art. 20 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
201 Art. 12 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
202 Art. 15 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
203 Deze waarde wordt bekomen door het netto eigen vermogen te delen met het aantal aandelen waarin het 
maatschappelijk kapitaal is verdeeld. 
204 Art. 16 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
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Voor effecten wordt de nominale waarde op de aangiftedatum in aanmerking genomen.205 

Levensverzekeringen worden gewaardeerd tegen de kapitalisatiewaarde op de aangiftedatum.206 

 

124. Activa en rechten van natuurlijke personen die voortvloeien uit hun beroepsactiviteiten worden 

eveneens in aanmerking genomen voor de Spaanse vermogensbelasting. De waardering wordt gebaseerd 

op de waarde van deze goederen en rechten in de boekhouding.207 De lasten die aan het goed of het recht 

in casu verbonden zijn, worden afgetrokken van de boekwaarde.  

 

Voor de onroerende goederen die in deze categorie vallen, geldt het algemene principe voor onroerende 

goederen uit artikel 10 van de Spaanse wet op de vermogensbelasting.208 Hierdoor moet de hoogste waarde 

worden genomen van ofwel de kadastrale waarde, de fiscaal aanvaardbare waarde of de waarde in de 

koopakte. Op dit principe wordt echter een uitzondering voorzien, als de onroerende goederen gekocht 

worden ter belegging en dienen om later door te verkopen met winst.  

 

125. Sieraden, voertuigen, boten en vliegtuigen worden gewaardeerd op basis van hun marktwaarde op 

de datum van de aangifteplicht. Bovendien stelde de Spaanse minister van Economie en Financiën 

waardetabellen op die belastingplichtigen kunnen helpen bij het bepalen van de marktwaarde. Ook de 

waarde van kunst en antiek wordt aangegeven op basis van de marktwaarde op het moment van de 

aangifte.209 Net zoals bij de vorige twee vermogensbelastingen, is een dergelijke waarderingsmethode niet 

sluitend. 

 

126. De inkomsten uit intellectuele rechten worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde ervan. De 

domeinconcessies worden gewaardeerd volgens de criteria uit de overdrachtsbelasting.210  

 
205 Art. 13 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
206 Art. 17 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
207 Art. 11 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
208 Supra 58, nr. 122. 
209 Art. 18-19 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
210 Art. 21-22 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
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Dit laatste geldt ook voor de contractuele opties.211 Andere goederen en economische rechten worden 

gewaardeerd tegen hun marktwaarde op de datum van de aangifte.212 

 

3.3.1. Conclusie 

127. Spanje heeft een gelijkaardige belastbare basis en waarderingsregels die vergelijkbaar zijn met die 

van Frankrijk en Nederland. Het is opmerkelijk onder deze regeling dat kunst, antiek en voertuigen hier niet 

worden vrijgesteld zoals in de Franse en Nederlandse regeling. De marktwaarde wordt vaak gebruikt om 

belastbare goederen te waarderen.  

 

4. Besluit 

128. De belastbare basis van de vermogens(winst)belastingen in Frankrijk, Nederland en Spanje zijn met 

elkaar vergeleken. In alle gevallen is de belastbare grondslag gelijk. De onroerende goederen en rechten 

die betrekking hebben op onroerende goederen werden zowel onder het I.S.F., de 

vermogensrendementsheffing als de impuesto sobre el patrimonio in aanmerking genomen. Hetzelfde 

geldt voor de financiële activa. Over meubilair, voertuigen, antiek, juwelen en kunst (hierna: restcategorie) 

lijken de meningen meer verdeeld. Soms worden ze wel en soms worden ze niet tot de belastbare basis 

gerekend. 

 

Het is vooral opmerkelijk dat elke vermogens(winst)belasting voorziet in een zeer ruime belastbare basis 

die ondermijnd wordt door tal van verminderingen en vrijstellingen. De regelingen worden vaak krachteloos 

gemaakt door allerlei uitzonderingen. Andere activa worden gewaardeerd op basis van een willekeurige 

fiscale of kadastrale waarde die geen verband houdt met de marktwaarde. Dit is ook een van de 

hoofdredenen waarom vermogens(winst)belastingen in vele landen sneuvelen.213 

 

129. Uit de resultaten van het rechtsvergelijkend onderzoek kunnen lessen geleerd worden voor de 

inhoud van een Belgisch vermogensregister. De belastbare basis van de vermogensbelastingen kan naar 

analogie worden toegepast op de gegevens die in een vermogenskadaster moeten worden opgenomen.  

 
211 Art. 23 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
212 Art. 24 Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, 
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 
213 T. PIKETTY, Kapitaal in de 21ste eeuw, De bezige bij, Amsterdam, 2017, 616-617. 



 

 - 62 - 

Over de restcategorie moet verder nagedacht worden. Om omvattend te zijn, moet deze restcategorie in 

principe deel uitmaken van het vermogensregister. Toch zijn er ook, mits er ondersteuning is van andere 

instanties, andere mogelijkheden denkbaar voor bepaalde vermogensbestanddelen die in de restcategorie 

vallen. Ook onroerende goederen, rechten die betrekking hebben op onroerende goederen en de financiële 

activa worden in aanmerking genomen. 

 

Schematisch voorgesteld, moeten de volgende gegevens in een vermogenskadaster worden opgenomen: 

ACTIVA 

Onroerend vermogen 

o Onroerende goederen: de hoofdwoning, andere woningen en gebouwen (al dan niet onder 

constructie), gronden ongeacht de bestemming ervan 

o Rechten die betrekking hebben op onroerende goederen: vruchtgebruik, blote eigendom, erfpacht, 

recht van opstal 

Financieel vermogen 

o Effecten: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, obligaties 

o Levensverzekering(en) 

o Geld op zichtrekening(en), spaarrekening(en) en termijnrekening(en) 

Andere 

o Luxevoertuigen: vliegtuig, boten, collectieauto’s 

o Kunst, antiek, edelmetalen, juwelen 

o Meubilair 

 

130. Het grootste verschil tussen een vermogens(winst)belasting en een vermogenskadaster is gelegen 

in de verzameling van de gegevens. Op de belastingplichtige die onderhevig is aan een 

vermogens(winst)belasting rust een aangifteverplichting. Dat betekent dat hij zelf de waarde van het 

vermogen moet doorgeven aan de overheid. Bij een vermogenskadaster is het de bedoeling dat de overheid 

zelf over die gegevens beschikt en niet moet vertrouwen op de verklaring van de burger. 
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Hoofdstuk 2. Toepassing op België 

131. In het vorige hoofdstuk is vastgesteld welke gegevens in een vermogenskadaster moeten komen. 

Om de haalbaarheid van een Belgisch vermogenskadaster te beoordelen, moet afgetoetst worden of de 

Belgische overheid zicht heeft op deze gegevens. Het vermogen valt daartoe uiteen in drie categorieën: het 

onroerend vermogen, het financieel vermogen en een restcategorie.214 

 

1. Onroerend vermogen 

132. Het onroerend vermogen kan opgedeeld worden in twee categorieën: de onroerende goederen en 

de rechten die betrekking hebben op onroerende goederen. Eerst worden de onroerende goederen 

behandeld. 

 

1.1. Onroerende goederen 

133. Belgen worden meer dan eens getypeerd door hun voorliefde voor het bouwen van onroerende 

goederen. Bovendien is vastgoed een uitermate geschikte belegging gebleken. Hierdoor zijn onroerende 

goederen vaak een belangrijk aspect van het vermogen van de Belgische burger. Woningen, gebouwen, 

constructies en gronden van burgers moeten opgenomen worden in een vermogenskadaster. De vraag die 

moet worden beantwoord is of hiervoor gesteund kan worden op het huidig systeem onder de Algemene 

Administratie Patrimoniumdocumentatie of dat er alternatieven zijn. Wellicht is het nodig een volledig 

nieuw systeem te introduceren, voordat de integratie van onroerende goederen in een vermogenskadaster 

haalbaar wordt. 

 

1.1.1. Huidig systeem 

134. De Administratie Opmetingen & Waarderingen onder de AAPD staat in voor de samenstelling en 

uitbating van een databank van alle onroerende goederen op Belgisch grondgebied en de eigenaars 

ervan.215 Per kadastraal perceel wordt een kadastraal inkomen vastgesteld. Het kadastraal inkomen is de 

geschatte huuropbrengst van een woning voor één jaar, verminderd met de kosten voor onderhoud en 

herstellingen.  

 
214 Voortbouwend op het schema dat werd opgesteld in hoofdstuk 1. Supra 62, nr. 129. 
215 Supra 22, nr. 52 e.v. 
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De waarde wordt gebruikt als basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en de belasting op 

onroerend goed uit de personenbelasting. Verder gebruiken andere administraties het kadastraal inkomen 

regelmatig als parameter om een bepaald voordeel te kunnen genieten.216 

 

135. In DEEL 1 is de werking van de Administratie Opmetingen & Waarderingen uiteengezet217. Daarin is 

reeds duidelijk geworden dat het huidig kadastraal systeem achterhaald is. Het is zo dat de vaststelling van 

het kadastraal inkomen afhankelijk is van een referentietijdstip, zoals is bepaald bij artikel 486 uit het 

Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Dit artikel verwijst naar de eerste januari van het jaar voor het 

jaar, waarin door een algemene perequatie de vastgestelde kadastrale inkomens in werking treden. De 

laatste perequatie vond plaats in 1976. Daarmee is het huidig referentietijdstip 1 januari 1975, terwijl de 

AAPD elke tien jaar moest overgaan tot algemene perequatie.218 Hierdoor is er een grote discrepantie 

tussen het kadastraal inkomen en de werkelijke waarde van onroerende goederen.  

 

De wetgever probeerde de discrepantie weg te nemen door het kadastraal inkomen vanaf het 

inkomstenjaar 1991 jaarlijks te indexeren. Dit verhelpt slechts deels het probleem. Door het kadastraal 

inkomen te indexeren, wordt rekening gehouden met een algemene evolutie van de waarde van 

onroerende goederen. Door een loutere indexatie wordt geen rekening gehouden met individuele 

wijzigingen of evoluties in bepaalde regio’s.  

 

136. De cruciale vraag die hier rijst, is of de databank van de AAPD wel kan dienen ter waardering van 

onroerende goederen in een vermogenskadaster. Het kan de basis vormen voor de waardering van 

onroerende goederen, maar het systeem is al jaren achterhaald. Vooreerst is het nodig dat opzoekingen in 

de databank ook mogelijk zijn op naam van de persoon, in plaats van enkel per perceel.  

 

Bovendien houdt het kadastraal inkomen geen rekening met de binnenkant van woningen. Wijzigingen in 

woningen zijn meestal niet onderhevig aan stedenbouwkundige vergunningen.  

 
216 FOD FINANCIËN, Onroerende voorheffing: definitie, 
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/onroerende_voorheffing/definitie#q1?utm_source=node-
649%20|%20Wat-is-de-onroerende-voorheffing&utm_medium=accordeon_faqs_MMF. 
217 Supra 22, nr. 53 e.v. 
218 Art. 487, §1 WIB 1992. 
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Dergelijke werken kunnen wel degelijk een invloed hebben op de waarde van een onroerend goed, zoals 

een nieuwe badkamer, isolatie en domotica.219 Deze tekortkoming zal wellicht een grote uitdaging zijn voor 

de overheid. De mogelijkheid om binnen in een woning te kijken wordt namelijk beperkt door het recht op 

privéleven. Daarbij moet meteen de vraag worden gesteld of de overheid een dergelijke, verregaande 

maatregel wil treffen. Het is wellicht meer opportuun om werk te maken van een waarderingssysteem dat 

aanleunt bij de realiteit – in tegenstelling tot het huidig systeem – en te aanvaarden dat de inrichting van 

onroerende goederen niet te controleren is. 

 

Ook de 15%-regel zorgt voor praktische problemen. Aanpassingen aan onroerende goederen kunnen 

slechts tot een verhoging van het kadastraal inkomen leiden voor zover ze een verhoging inhouden van het 

huidig kadastraal inkomen van minstens 15%.220 

 

137. Er kan altijd gezocht worden naar (betere) alternatieven om onroerende goederen te waarderen. 

De aanpassing van het huidig systeem is daar zeker een van. Het bestaande systeem heeft actualisering 

nodig, maar kan – door aanpassing – misschien toch de basis vormen voor de waardering van onroerende 

goederen. Hierover kan slechts een uitspraak worden gedaan na de afweging van de alternatieven. 

 

1.1.2. Alternatieven 

A. Algemene perequatie 

138. Een eerste alternatief kan erin bestaan het huidige systeem te actualiseren met het oog op een 

blijvende perequatie in de toekomst. Dit kan aan de hand van een algemene perequatie, die normaliter om 

de tien jaar moest plaatsvinden.221 Bij een algemene perequatie is het de bedoeling dat het kadastraal 

inkomen van elk onroerend goed in België herschat wordt. Hierbij moet rekening worden gehouden met 

actuele en individuele ontwikkelingen.  

 

 
219 J. LEROY, Actualisatie kadastrale inkomens: een dossier met vele aspecten, Brussel, Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten vzw, 2015, 16 p. 
220 A. ANNAERT en J. SMETS, “Waardebepaling van onroerende goederen en zakelijke rechten” in R. DERINE, J. 
COUTURIER, M. BAX e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., II.J.2-22. 
221 Art. 487, §1 WIB 1992. 
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De federale overheid is hier normaliter wettelijk toe verplicht. Toch schat het VVSG222 de slaagkansen 

hiervan zeer laag in. Een algemene perequatie is zeer arbeidsintensief, aangezien alle onroerende goederen 

moeten worden bezocht. Daarnaast moeten de kosten gedragen worden door de federale overheid, terwijl 

de inkomsten van de belastingen gesteund op het kadastraal inkomen bij de gewesten en gemeenten 

terechtkomen. Daarom ontbreekt wellicht de politieke wil op federaal vlak. 

 

B. WOZ-waarde223 

139. Een tweede alternatief kan erin bestaan een systeem uit te werken naar analogie met de 

Nederlandse WOZ-waarde.224 De waarde van de Nederlandse onroerende goederen wordt op basis van de 

Wet onroerende zaken225 vastgesteld door de gemeenten. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde 

van het onroerend goed op 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeenten bepalen de WOZ-waarde 

door een taxatie. Vooreerst wordt gekeken naar de gegevens over de grond en het gebouw. Daarna wordt 

het onroerend goed vergeleken met gelijkaardige onroerende zaken die onlangs verkocht werden. Ze 

steunen hiervoor op enkele vooraf vastgestelde objectieve criteria, zoals de ligging van het onroerend goed, 

de grootte van het perceel en het bouwjaar van de woning.226 

 

De waardering van de onroerende zaken wordt jaarlijks door de gemeenten bijgesteld. Hierdoor beschikt 

Nederland over een zeer actuele waardering van onroerende goederen. De realiteitswaarde is dan ook 

meteen de troef van het WOZ-systeem. 

 

140. In België is het Vlaamse gewest hiervoor bevoegd. Het gewest kan objectieve criteria vaststellen op 

basis waarvan de gemeenten alle onroerende goederen uit hun gemeente gaan waarderen. Deze gegevens 

kunnen perfect opgenomen worden in een vermogenskadaster, gezien de hoge realiteitswaarde. Zo wordt 

meteen voldaan aan een van de evaluatiecriteria uit DEEL 1. De gegevens zijn namelijk actueel. 

 
222 J. LEROY, Actualisatie kadastrale inkomens: een dossier met vele aspecten, Brussel, Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten vzw, 2015, 6. 
223 Voor een uitgebreide studie naar de Nederlandse WOZ-waarde verwijst ik naar: KENNISCENTRUM VLAAMSE 
STEDEN, Project stedelijk fiscaal instrumentarium: waardering aan marktwaarde, 2011, 
http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/kennisbank/lopendonderzoek/Documents/Eindrapport%20stedelijk%
20fiscaal%20instrumentarium.pdf. 
224 Supra 50, nr. 107 e.v. 
225 Wet 15 december 1994 houdende algemene regels inzake de waardering van onroerende zaken, Stb. 2015, 506. 
226 RIJKSOVERHEID NEDERLAND, Waardering onroerende zaken (WOZ), 20 december 2018, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz/vraag-en-antwoord/woz-waarde-
bepalen. 
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Bovendien is het de bedoeling dat de gemeenten jaarlijks de WOZ-waarde corrigeren, waardoor de 

gegevens up-to-date blijven. Door te werken met een vast aantal objectieve criteria,227 zoals in Nederland, 

kan de gemeente plaatsbezoeken vermijden en veel geld besparen. Een eerste inschatting kan namelijk 

plaatsvinden aan de hand van satelliettoepassingen228. Gemeenten beschikken reeds over de 

vergunningsaanvragen, waardoor ze weten bij welke onroerende goederen grotere aanpassingen van de 

waardering nodig zijn. 

 

141. De installatie van een nieuw waarderingssysteem kan niet enkel voordelen bieden voor een 

vermogenskadaster en de databank van onroerende goederen bij de AAPD. De WOZ-waarde kan daarnaast 

ook haar dienst bewijzen bij bijvoorbeeld de berekening van successie- en registratierechten en 

balanswaardering van onroerende goederen en de WOZ-waarde kan behulpzaam zijn voor de 

hypotheeknemer.  

 

1.2. Rechten die betrekking hebben op onroerende goederen 

142. Een tweede onderdeel van het onroerend vermogen zijn de rechten die betrekking hebben op 

onroerende goederen. Mocht een vermogensbelasting enkel geheven worden op het eigendomsrecht van 

onroerende goederen, kan het makkelijk omzeild worden door vermogenden. In plaats van te investeren in 

eigendomsrechten op onroerende goederen kunnen ze investeren in rechten die betrekking hebben op 

onroerende goederen. Denk onder meer aan vruchtgebruik en blote eigendom, opstalrecht, erfpacht, recht 

van gebruik en bewoning en erfdienstbaarheden. Gelet op het doel van het vermogenskadaster – de 

belastingheffing – moeten bovenstaande rechten ook opgenomen worden in het register. Enkel op die 

manier kan voldaan worden aan de alomvattendheid die in DEEL 1 vooropgesteld werd. 

 

143. In het rechtsvergelijkend onderzoek stelden we vast dat op de belastingplichtigen een 

aangifteverplichting rust. Op basis daarvan werd de verschuldigde vermogensbelasting vastgesteld. Uit de 

aangifte blijkt duidelijk over welke rechten die betrekking hebben op onroerende goederen 

belastingplichtigen beschikken. Daarna wordt de waarde ervan bepaald aan de hand van specifieke en vaak 

ingewikkelde waarderingsformules.  

 
227 Bijvoorbeeld ligging, aantal gevels, bewoonbare oppervlakte, vergelijkbare verkoopprijzen van gelijkaardige 
onroerende zaken. 
228 Zoals bijvoorbeeld Google Streetview. 
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1.2.1. Vruchtgebruik en blote eigendom 

A. Vruchtgebruik 

144. In België beschikt men niet over de gegevens van alle natuurlijke personen die een recht op 

vruchtgebruik op een onroerend goed hebben. Dit impliceert dat niet voldaan wordt aan de omvattendheid 

die van een vermogensregister vereist wordt om haalbaar te zijn.  

 

145. Een vruchtgebruik is een zakelijk recht. In deze context een zakelijk recht dat wordt gevestigd op 

een onroerend goed. Het kan gevestigd worden door de wil van de mens, de wet of door verkrijgende 

verjaring.229 

 

Een vaak voorkomende toepassing van het recht op vruchtgebruik ontstaat uit de wet, meer specifiek het 

erfrecht230. Dan wordt het aangegeven bij de fiscus door middel van de aangifte van nalatenschap. Hierop 

worden later de successierechten berekend. Op die manier krijgt de Vlaamse Belastingdienst zicht op de 

vruchtgebruiken die ontstaan uit de wet, alsook wie de blote eigenaar(s) is. Toch is dit niet voldoende voor 

de overheid om zicht te krijgen op alle rechten van vruchtgebruik op onroerende goederen. Er zijn nog twee 

andere bronnen van vruchtgebruik, namelijk de wil van de mens en verkrijgende verjaring.  

 

Vruchtgebruik die ontstaat bij overeenkomst of door verkrijgende verjaring zullen niet automatisch kenbaar 

worden gemaakt aan overheidsinstanties. Om tegenstelbaar te zijn aan derden bepaalt de Hypotheekwet231 

dat de vestigingsakte overgeschreven moet worden op het hypotheekkantoor. Er zullen ook 

registratierechten verschuldigd zijn.232 De vestiging van een recht op vruchtgebruik op zich vereist evenwel 

geen overschrijving. Hierdoor kan een vruchtgebruik eveneens ontstaan zonder langs het hypotheek- of 

registratiekantoor te passeren.  

 

146. De waardering van het vruchtgebruik in het kader van een vermogensregister vormt in België op 

zich geen probleem. Er zijn verschillende waarderingsmethodes die hiervoor bruikbaar zijn. Hier wordt 

verwezen naar de waarderingsmethode die gebruikt wordt in het kader van de successierechten.  

 
229 A. Wylleman, Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2017, 177. 
230 Art. 745bis e.v. BW, art. 745octies BW, art. 754 BW. 
231 Art. 1 Hypotheekwet. 
232 S. VAN CROMBRUGGE, Registratierechten, onuitg. Syllabus Rechten UGent, 2018-2019, p. 305. 
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Uiteraard bestaan er alternatieven voor bovenstaande waarderingsmethode, zoals bijvoorbeeld de tabellen 

van notaris Ledoux. De keuze voor een welbepaalde waarderingsmethode is een beleidskeuze. Hier wordt 

de keuze afhankelijk gemaakt van de doelstelling die vooropgesteld wordt in dit onderzoek. De doelstelling 

in het kader van de successierechten is namelijk gelijklopend met de doelstelling van het Belgisch 

vermogensregister, het heffen van belastingen.  

 

In de Vlaamse Codex Fiscaliteit233 gaat men uit van een forfaitaire jaarlijkse opbrengst van 4% van de waarde 

van de volle eigendom. Voor de waarde van de volle eigendom zou men zich in principe kunnen baseren op 

de WOZ-waarde. Deze waardering werd hierboven voorgesteld als alternatief voor het kadaster op 

onroerende goederen in het kader van een vermogensregister. De jaarlijkse opbrengst moet 

vermenigvuldigd worden met een leeftijdscoëfficiënt234 indien het gaat om levenslang vruchtgebruik. Gaat 

het om een in de tijd beperkt vruchtgebruik, wordt de jaarlijkse opbrengst aan 4% gekapitaliseerd conform 

een kapitalisatietabel.235 

 

B. Blote eigendom 

147. De waarde van de blote eigendom kan eenvoudig worden vastgesteld eenmaal de waarde van het 

vruchtgebruik gekend is. Door de waarde van het vruchtgebruik af te trekken van de waarde van het 

onroerend goed, bekom je de waarde van de blote eigendom. Voorgaande waarderingsmethode wordt 

eveneens toegepast in het kader van de successierechten. De problematiek situeert zich echter op een 

ander niveau, net zoals bij het vruchtgebruik. Er is geen alomvattend en sluitend zicht op de natuurlijke 

personen die blote eigenaar zijn van een onroerend goed. 

 

1.2.2. Erfpacht 

148. Erfpacht is een tijdelijk zakelijk recht en kan enkel betrekking hebben op onroerende goederen. Het 

kan niet worden aangegaan voor langer dan 99 jaar, noch voor korter dan 27 jaar.236 Één van de 

geldigheidsvoorwaarden ervan is de betaling van een jaarlijkse canon of erfpachtvergoeding.237 De bronnen 

van erfpacht zijn de overeenkomst, het testament of verkrijgende verjaring.  

 
233 Art. 2.7.3.3.3. VCF. 
234 Art. 2.7.3.3.2, 5° VCF. 
235 M. DELANOTE, De Vlaamse erfbelasting, Gent, Gandaius, 2019, 203. 
236 Art. 2 Wet 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, BS 10 januari 1824. 
237 Art. 1 Wet 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, BS 10 januari 1824. 
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149. Aangezien het opnieuw om een zakelijk recht gaat met betrekking op onroerende goederen moet 

het worden overgeschreven op het hypotheekkantoor om het te kunnen tegenstellen aan derden. Hierop 

zijn ook registratierechten verschuldigd. Toch worden niet alle erfpachten hieraan onderworpen. Dit zorgt 

ervoor dat de overheid niet over alle benodigde gegevens beschikt. Hierdoor komt de volledigheid in het 

gedrang, wat zijn gevolgen heeft op vlak van de haalbaarheid van een vermogensregister. 

 

150. Wat de waardering betreft zijn er opnieuw verschillende mogelijkheden. In Nederland vindt de 

waardering plaats aan de hand van de WOZ-waarde, verminderd met 17 maal de jaarlijkse 

erfpachtcanon.238 Er is evenwel reschtspraak waarbij bovenstaande waardering meer dan 10% afwijkt van 

de waarde in het economisch verkeer. In dergelijke gevallen staat de rechtbank toe dat het recht van 

erfpacht belast wordt tegen de waarde in het economisch verkeer.239 De voorgaande waarderingsmethode 

weerspiegelt niet altijd voldoende de marktwaarde van het recht van erfpacht.  

 

Er circuleren ook verschillende wiskundige berekeningen. Voor de heffing van de successierechten gelden 

geen bijzondere regels.240 Enkel voor de voor onbepaalde tijd gevestigde erfpachten werd een forfaitaire 

waardering voorzien als uitzondering op de algemene regel.241 Daarbij moet de jaarlijkse prestatie 

vermenigvuldigd worden met twintig. Net zoals bij de Nederlandse waarderingsmethode kan de 

voorgaande waardering sterk afwijken van de werkelijke economische waarde. Bij het recht van erfpacht 

moet goed nagedacht worden over de waarderingsmethode, wil men het implementeren in een Belgisch 

vermogensregister. Enerzijds kan geopteerd worden voor een bestaande waarderingsmethode die niet 

altijd de realiteit weerspiegelt. Anderzijds kan een poging ondernomen worden om een nieuwe 

waarderingsmethode te ontwikkelen die dichter in de buurt komt bij de werkelijke economische waarde.  

 

 
238 Art. 21 lid 9 Wet 28 juni 1956 inzake de heffing van de rechten van successie, van schenking en van overgang, Stb. 
31 december 2018. 
239 Zeeland-West-Brabant 2 augustus 2018, nr. BRE-16_9517, ECLI:NL:RBZWB:2018:4637, 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:4637&pk_campaign=rss&pk_medium=r
ss&pk_keyword=uitspraken.  
240 F. WERDEFROY, “Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal en 
het verlof tot bouwen”, TPR 1983, afl. 293, 324. 
241 Art. 2.7.3.3.2, 4° VCF. 
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1.2.3. Recht van opstal 

151. Het recht van opstal is een tijdelijk zakelijk recht dat enkel betrekking kan hebben op onroerende 

goederen. Het recht kan voor geen langere tijd dan vijftig jaar worden bepaald.242 Om tegenstelbaar te zijn 

aan derden is de inschrijving op het hypotheekkantoor vereist.243 Hierop zijn – net zoals bij het recht van 

erfpacht – registratierechten verschuldigd. 

 

152. De inschrijving op het hypotheekkantoor is geen geldigheidsvereiste. Het wordt enkel vereist met 

het oog op de tegenstelbaarheid aan derden. Dit impliceert dat niet alle rechten van opstal bekend zijn bij 

het hypotheek- of registratiekantoor. Er kan op vandaag hierdoor niet voldaan worden aan de volledigheid 

die vereist wordt om een Belgisch vermogensregister haalbaar te maken. 

 

153. Om het recht van opstal te waarderen kan niet zomaar een onderscheid worden gemaakt tussen 

de waarde van de grond voor de opstalgever en de waarde van de opstallen voor de opstalnemer. Het 

genotsrecht van de opstalgever wordt immers gekrenkt door het opstalrecht die gevestigd werd op zijn 

grond. Het kan wel de basis vormen om op verder te werken. Stel dat men de waarde van de grond laat 

waarderen aan de hand van de geldende bouwgrond- en landbouwgrondprijzen voor een bepaalde streek, 

stad of gemeente. Dit bedrag kan men aftrekken van de WOZ-waarde, zo bekomt men de waarde van de 

opstallen. Met het oog op het heffen van een vermogensbelasting kan de waarde van de grond forfaitair 

gecorrigeerd worden, afhankelijk van de oppervlakte van de grond en de oppervlakte van de opstallen, om 

het gekrenkte genotsrecht in rekening te brengen.  

 

1.2.4. Recht van gebruik en bewoning 

154. Het recht van gebruik en bewoning is een zakelijk recht dat zowel op roerende als onroerende 

goederen gevestigd kan worden. Hier bekijken we het recht van gebruik en bewoning louter als onroerend 

zakelijk recht. De vestiging kan gebeuren door verjaring of de wil van de mens. 

 

155. Om tegenwerpelijk te zijn aan derden te goeder trouw, moet de vestigingsakte overgeschreven 

worden op het hypotheekkantoor.244 Hiervoor is een authentieke vestigingsakte vereist. Daarop zal een 

evenredig verkooprecht of schenkingsrecht geheven worden.  

 
242 Art. 4 Wet 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, BS 10 januari 1824. 
243 Art. 3 Wet 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, BS 10 januari 1824. 
244 Art. 1 Hypotheekwet. 
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De bijzondere vormvoorschriften van de rechtshandeling moeten hierbij steeds gerespecteerd worden. Dit 

impliceert dat de vestiging ten bezwarende titel zelfs mondeling kan gebeuren, terwijl een schenking een 

notariële akte vereist.  

 

156. Hoewel het hypotheek- en registratiekantoor over veel bruikbare informatie beschikken inzake het 

recht van gebruik en bewoning, ontbreken nog steeds gegevens. Niet alles wordt immers overgeschreven 

op het hypotheekkantoor of onderworpen aan registratierechten. Dit is ook het geval indien een recht van 

gebruik en bewoning gevestigd wordt door verjaring. Daarnaast kan ook geen rapporteringsverplichting 

worden opgelegd aan de notaris aangezien hij niet altijd tussenkomt bij de vestiging van het recht van 

gebruik en bewoning.  

 

157. Het recht van gebruik en bewoning is beperkter dan het vruchtgebruik. Hierdoor zou het ook lager 

gewaardeerd moeten worden dan het vruchtgebruik in eenzelfde situatie. In de Vlaamse Codex Fiscaliteit245 

wordt het recht van gebruik en bewoning voor de toepassing van de bijzondere waarderingsregels in het 

kader van de successierechten gelijkgesteld met vruchtgebruik. In principe wordt hetzelfde 

waarderingssysteem toegepast zoals bij het vruchtgebruik reeds uiteengezet werd. Gelet op de beperktere 

draagwijdte van het recht van gebruik en bewoning zou een aangepaste forfaitaire waarderingsmethode 

moeten ontwikkeld worden.  

 

1.2.5. Erfdienstbaarheden 

158. Een erfdienstbaarheid246 is een onroerend zakelijk genotsrecht. Het is het enige zakelijk genotsrecht 

dat eeuwig kan duren. Bovendien is het ondeelbaar aangezien het niet aan een persoon, maar aan het erf 

verbonden is. Er zijn drie bronnen van erfdienstbaarheden247. Ze kunnen ontstaan door de natuurlijke 

ligging, door de wet en door overeenkomsten tussen de eigenaars.  

 

159. Aangezien het gaat om zakelijke rechten gevestigd op onroerende goederen, zijn 

erfdienstbaarheden onderworpen aan strenge publicatievereisten om tegenstelbaar te zijn ten aanzien van 

derden.248  

 
245 Art. 2.7.3.3.3. VCF. 
246 Art. 637 BW. 
247 Art. 639 BW. 
248 Art. 1 Hypotheekwet. 
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De publiciteit gebeurt – zoals hierboven meermaals uiteengezet werd – op het registratiekantoor en het 

hypotheekkantoor. Tussen partijen heeft bovenstaande publicatie geen belang aangezien ze zich steeds 

kunnen beroepen op de overeenkomst of de verkrijgende verjaring. Niet alle erfdienstbaarheden komen 

terecht bij het registratie- of hypotheekkantoor.  

 

160. Erfdienstbaarheden moeten niet als aparte categorie worden opgenomen in een Belgisch 

vermogensregister. De waarde van een erfdienstbaarheid op zich is verwaarloosbaar aangezien het 

gekoppeld wordt aan een onroerend goed. De aard van een erfdienstbaarheid leent zich ook niet tot 

investering. Omwille hiervan vormt het geen grond waarop een belasting geheven moet worden.  

 

Bij het opstellen van de WOZ-waarde kan wel rekening gehouden worden met bovenstaand zakelijk recht. 

De overheid kan kennis hebben van wettelijke erfdienstbaarheden. Daarnaast kunnen ze eveneens zicht 

krijgen op de natuurlijke erfdienstbaarheid van het aflopen van water249. Aan de hand van hoogtekaarten 

kan de helling van gronden eenvoudig vastgesteld worden. Het lijdend erf zal door de erfdienstbaarheid in 

waarde verminderen. Het heersend erf zal in waarde stijgen.  

 

1.3. Conclusie 

161. Een vermogenskadaster dat voor de waardering van onroerende zaken terugvalt op het huidig 

systeem onder de AAPD is niet wenselijk. Enerzijds is er een grote discrepantie tussen de waarde van 

onroerende zaken onder het kadaster en de werkelijke waarde ervan. Anderzijds worden de gegevens 

louter geïndexeerd, waardoor geen rekening wordt gehouden met individuele en regionale aanpassingen. 

De gegevens worden niet op vaste tijdstippen geactualiseerd. Daarom voldoet het huidig systeem niet aan 

het derde evaluatiecriterium dat in DEEL 1 werden gekoppeld aan de haalbaarheid van het 

vermogenskadaster. De conclusie is dat het implementeren van de databank die wordt bijgehouden door 

de Administratie Opmetingen & Waarderingen – zonder aanpassingen – ontoelaatbaar is. Het zou de 

betrouwbaarheid van een vermogenskadaster sterk in het gedrang brengen.  

 

De opmaak van een vermogenskadaster kan het moment bij uitstek vormen om het achterhaalde systeem 

aan te passen of zelfs te vervangen. Hiervoor lijkt het Nederlandse systeem het beste alternatief op lange 

termijn, gezien de forse investeringen die een algemene perequatie vereist. 

 
249 Art. 640 BW. 
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162. Bij de zakelijke rechten die betrekking hebben op onroerende goederen, kunnen we telkens 

dezelfde problematiek vaststellen. Publicatie is enkel vereist met het oog op de tegenstelbaarheid ten 

aanzien van derden. Het vormt geen geldigheidsvoorwaarde voor het vestigen van bovenstaande zakelijke 

rechten. Inter partes speelt de publicatie hierdoor niet. Dit impliceert dat het hypotheek- en 

registratiekantoor niet beschikt over alle informatie. Op vandaag kan dus niet voldaan worden aan de 

volledigheid die de haalbaarheid van een Belgisch vermogensregister vereist.  

 

Ook de waardering van de rechten die betrekking hebben op onroerende goederen is niet altijd voor de 

hand liggend. Soms kan dezelfde waardering gebruikt worden als in het kader van de successierechten. Bij 

andere zakelijke rechten moet een nieuwe waarderingsmethode ontwikkeld worden. 

 

2. Financieel vermogen 

163. Een tweede component die in een vermogensregister moet worden opgenomen, is het financieel 

vermogen. Hieronder vallen onder meer beursgenoteerde aandelen, niet-beursgenoteerde aandelen, 

deposito’s, levensverzekeringen en effectenrekeningen. 

 

Meer dan eens is geschreven250 dat door de komst van het UBO-register en het Centraal Aanspreekpunt 

van de Nationale Bank een vermogensregister niet langer veraf is.251 De vraag is nu of deze databanken 

volstaan om het volledig financieel vermogen van Belgische rijkinwoners te onthullen. 

 

2.1. Centraal Aanspreekpunt  

164. Het Centraal Aanspreekpunt (hierna: CAP) is een databank van de Nationale Bank van België 

(hierna: NBB). De oprichting geschiedde krachtens een Koninklijk Besluit252 en vond zijn wettelijke grondslag 

in art. 322, §3 WIB 1992.  

 
250 Enkele voorbeelden, zie: J. TUERLINCKX, “Het vermogenskadaster komt eraan”, Knack MoneyTalk 04/06/2015, 
https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/het-vermogenskadaster-komt-eraan/article-opinion-
575903.html. 
S. WUYTS, “Belgisch vermogenskadaster vanaf november een feit”, Knack Kanaal Z 17/08/2018, 
https://kanaalz.knack.be/nieuws/belgisch-vermogenskadaster-vanaf-november-een-feit/video-normal-
1185979.html.  
251 P. MALHERBE, M. BEYNSBERGER, “Het Belgische fiscale bankgeheim: het einde van een tijdperk?”, TFR 2011, afl. 
16, nr. 408, 740-766. 
252 Koninklijk besluit 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, §3, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26 juli 2013. 
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Het CAP moet de taak van de belastingadministratie vereenvoudigen voor wat de identificatie betreft van 

financiële instellingen waar de belastingplichtige rekeningen aanhoudt of waarmee hij contracten heeft 

afgesloten.253 

 

Ondertussen werd door middel van de wet van 8 juli 2018254 een nieuw organiek kader gecreëerd voor het 

CAP.255 Dergelijke actualisering drong zich op naar aanleiding van ontwikkelingen op Europees en 

internationaal niveau.256 De Belgische wetgever heeft het CAP hiermee uit zijn fiscale context gehaald. 

Bovendien werd het grondig aangepast aan de behoeften van alle instanties die belast zijn met de strijd 

tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en fiscale fraude.  

 

2.1.1. Doelstelling van het CAP 

165. Het doel van het CAP is tweeledig. Enerzijds moet de informatie over rekeningen en financiële 

contracten die in België bestaan erin vervat zijn. Anderzijds is het de bedoeling de verzamelde informatie 

beschikbaar te maken voor de overheden, personen en organismen die door de wetgever gemachtigd zijn 

om de database in te zien. Dit gebeurt in het kader van hun opdrachten van algemeen belang. 257 

 

 

 

 

 

 
253 D. COVELIERS, “Wat verneemt de fiscus over uw financiële rekeningen?”, VIP 2016, afl. 1, 18-24. 
254 Wet 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en 
tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve 
schuldenregeling en protest, BS 16 juli 2018 (hierna: Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt).  
Ondertussen werd artikel 12 en 26 opnieuw gewijzigd. Zie hiervoor: Wet 7 november 2018 houdende wijziging van de 
wet 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot 
uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve 
schuldenregeling en protest, BS 22 november 2018, 89080-89081. 
255 L. VANNESTE, “Centraal Aanspreekpunt krijgt meer informatie”, Fisc.Act. 2018, afl. 31, 8-11. 
256 Richtl. Parlement en Raad 2018/843, 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van 
de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU, Pb. L. 19 juni 2018.  
Voor de evolutie van de melding van buitenlandse rekeningen aan het CAP, zie: L. VANNESTE, “Melding buitenlandse 
rekeningen aan CAP kan nu effectief gebeuren”, Fisc.Act. 2015, afl. 19, 7-10. 
257 C. VAN GEEL, “Nieuw wettelijk kader voor ‘Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten’ bij 
Nationale Bank”, ImmoSpector Kluwer 16/07/2018, 
https://immospector.kluwer.be/NewsView.aspx?id=kl2243206&contentdomains=OR(IMMOPRO,IMMORES,IMMON
EW,IMMOMOD)&lang=nl. 
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Er zijn zes finaliteiten voor informatieaanvragen uit het CAP. Deze zijn: 

1. Controle en inning van fiscale en niet-fiscale ontvangsten;258 

2. Opsporing en vervolging van strafrechtelijke inbreuken259 en het solvabiliteitsonderzoek260 voor de 

invordering van door het gerecht in beslag genomen sommen; 

3. Inzameling van bankgegevens in het kader van uitzonderlijke methodes voor het inzamelen van 

gegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten;261 

4. Inzameling van bankgegevens door gerechtsdeurwaarders in het kader van de procedure voor 

bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de inning van schuldvorderingen in burgerlijke 

en handelszaken te vergemakkelijken; 

5. Notariële opzoekingen bij de opmaak van aangiften van nalatenschap;262 

6. Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en zware criminaliteit.263 

 

Deze lijst is een momentopname van de huidige finaliteiten en de bijhorende rechtsgronden. De wetgever 

heeft over de mogelijkheid om andere overheden, personen en entiteiten te machtigen om informatie uit 

het CAP op te vragen voor zover hij dit wettig acht. 

 

166. Tot nog toe heeft de wetgever geen finaliteit voorzien waarop een vermogenskadaster kan steunen. 

Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om de informatie uit het CAP te gebruiken. Zoals hierboven reeds 

is geschetst, kan de wetgever de finaliteiten wel uitbreiden voor zover hij dit wettig acht. 

 

2.1.2. Informatieplichtigen 

167. Artikel 3 van de Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt handelt over de 

informatieplichtigen.   

 

 
258 Art. 319bis en 322, §3 WIB, art. 62bis en 63bis WBTW, art. 203 en 319bis, §1 Algemene wet 18 juli 1977 inzake 
douane en accijnzen, art. 222 W.Reg., Art. 100 en 1421/1 W.Succ., art. 12 domaniale wet 22 december 1949, art. 74 
programmawet 1 juli 2016. 
259 Art. 46quater, §1, tweede lid, 56ter, 158sexies en 190quinquies Sv. 
260 Art. 22, §1, tweede lid wet 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan 
voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, BS 26 februari 2018. 
261 Art. 18/15 en 14, tweede lid wet 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
BS 18 december 1998.  
262 Art. 118 wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 1803. 
263 Art. 81, eerste paragraaf, tweede lid wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017. 
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Onder de toepassing van artikel 3 vallen: 

- kredietinstellingen, met uitzondering van de NBB, de ECB, Bpost en ondernemingen die 

kapitalisatieverrichtingen uitvoeren; 

- beursvennootschappen; 

- betalingsinstellingen; 

- instellingen voor elektronisch geld; 

- in België gevestigde personen die beroepshalve verrichtingen uitvoeren voor de contante aankoop 

of verkoop van deviezen in baar geld of met cheques in deviezen dan wel met gebruik van een 

krediet- of betaalkaart; 

- verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en verzekeringsondernemingen naar buitenlands 

recht die in België werkzaam zijn via een bijkantoor of zonder er gevestigd te zijn; 

- ondernemingen bedoeld in het ‘KB nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch 

statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur’; 

- kredietgevers; 

- naamloze vennootschap naar publiek recht Bpost, wat de financiële postdiensten of de uitgifte van 

elektronisch geld betreft; 

- elke andere categorie van entiteiten, waarvoor de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit 

en na advies van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en van de NBB, gemachtigd is de toepassing van de wet van 

8 juli 2018 uit te breiden, wanneer hun activiteiten dreigen te worden gebruikt voor het witwassen 

van geld of voor de financiering van terrorisme of van de zware criminaliteit. 

 

168. Het aantal informatieplichtigen is uitgebreid.264 Veel instellingen en entiteiten die over informatie 

over het financieel vermogen van Belgische rijksinwoners beschikken, vallen onder het toepassingsgebied.  

Het gaat onder meer over financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en 

beursvennootschappen. Dit biedt perspectieven voor het gebruik van de informatie uit het CAP in het 

Belgisch vermogenskadaster. Hierover kan echter slechts geoordeeld worden, nadat er zicht is op de 

informatie die informatieplichtigen moeten doorgeven. 

 

 
264 L. VANNESTE, “Centraal Aanspreekpunt krijgt meer informatie”, Fisc.Act. 2018, afl. 31, 8-11. 
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2.1.3. Informatie die moet meegedeeld worden aan het CAP 

169. De informatie die de informatieplichtigen moeten meedelen, wordt omschreven in artikel 4 van de 

Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt.  

 

Iedere informatieplichtige deelt de volgende informatie265 mee aan het CAP met betrekking tot ieder van 

zijn cliënten: 

- De opening of afsluiting van elke bank- of betaalrekening, waarvan de cliënt houder of medehouder is, 

alsook de toekenning of intrekking van een volmacht aan een of meerder volmachtdrager(s) op deze 

bank- of betaalrekening en de identiteit van deze volmachtdrager(s), samen met de datum ervan en 

met het nummer van deze bank- of betaalrekening; 

- Het bestaan van of een of meerdere financiële verrichtingen, waarbij contanten betrokken zijn, en die 

door de informatieplichtige werden uitgevoerd en waardoor contanten werden gestort of afgehaald 

door zijn cliënt of voor zijn rekening, alsook, in dit laatste geval, de identiteit van de natuurlijke persoon 

die de contanten daadwerkelijk heeft gestort of ontvangen voor rekening van deze cliënt, samen met 

de datum ervan; 

- Het bestaan of het einde van een contractuele relatie met de cliënt, samen met de datum ervan, voor 

volgende soorten van financiële contracten: 

1. de verhuur van kluizen; 

2. een levensverzekeringsovereenkomst die onder tak 21 en een verzekeringsovereenkomst die 

onder de takken 23, 25 of 26 valt en waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemer wordt 

gedragen, met uitzondering van de overlijdensverzekering alsook de contracten die zijn gesloten 

in het kader van een van de drie pijlers van het Belgisch pensioenstelsel; 

3. de overeenkomst met betrekking tot beleggingsdiensten en/of nevendiensten, met inbegrip van 

het aanhouden van zichtdeposito’s of vernieuwbare deposito’s ten behoeve van de cliënt en die 

zijn bestemd voor de verwerving van financiële instrumenten of terugbetaling; 

4. hypothecair krediet, dat is toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt met 

een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan handels-, beroeps- of ambachtelijke 

activiteiten; 

5. de verkoopovereenkomst op afbetaling, te weten elke overeenkomst, ongeacht de benaming of 

de vorm, waarbij een krediet wordt toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk 

 
265 L. VANNESTE, “Centraal Aanspreekpunt krijgt meer informatie”, Fisc.Act. 2018, afl. 31, 8-11. 
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handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan handels-, beroeps- of 

ambachtelijke activiteiten, dat normaal leidt tot de verkrijging van lichamelijk roerende goederen 

of de levering van diensten, verkocht door de kredietgever of de kredietbemiddelaar, waarvan de 

prijs betaald wordt door middel van periodieke stortingen; 

6. de leasingovereenkomst, te weten elke overeenkomst die beantwoordt aan de criteria 

vastgesteld in artikel 95, § 1 van het KB/W.Venn. voor de post III.D ʺLeasing en soortgelijke 

rechtenʺ, evenwel met dien verstande dat het woord ‘vennootschap’ in deze post III.D als ‘cliënt’ 

moet worden gelezen voor deze definitie; 

7. de leningsovereenkomst op afbetaling, te weten elke overeenkomst, ongeacht de benaming of de 

vorm, waarbij een krediet wordt toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt 

met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of 

ambachtelijke activiteiten, en waarbij geld of een ander betaalmiddel ter beschikking wordt 

gesteld van de kredietnemer die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door periodieke 

stortingen; 

8. de kredietopening, te weten elke overeenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij een 

krediet wordt toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt met een oogmerk 

dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten, 

en waarbij koopkracht, geld of gelijk welk ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van 

de kredietnemer, die ervan gebruik kan maken door een of meerdere kredietopnemingen te 

verrichten onder meer met behulp van een betaalinstrument of op een andere wijze, en die zich 

ertoe verbindt terug te betalen volgens de overeengekomen voorwaarden; 

9. elke andere overeenkomst dan bedoeld in het derde tot en met het achtste punt hierboven, 

krachtens welke een kredietverlener geldmiddelen ter beschikking stelt van een natuurlijke 

persoon of van een rechtspersoon, met inbegrip van niet toegelaten debetstanden op een 

rekening, of zich ertoe verbindt geldmiddelen ter beschikking te stellen van een onderneming 

onder de voorwaarde van de terugbetaling ervan op termijn, of zich garant stelt voor een 

onderneming; 

10. elke andere overeenkomst of verrichting, waarvan de kennis van het bestaan relevant is voor de 

uitvoering van zijn wettelijke opdrachten door een informatiegerechtigde. De Koning bepaalt, bij 

een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de CFI en de NBB, de lijst van de betrokken 

overeenkomsten en verrichtingen. 
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170. Opnieuw werd het toepassingsgebied zeer uitgebreid omschreven door de wetgever. Het gaat 

voornamelijk over het bestaan, de afsluiting en opening van bepaalde kredietovereenkomsten en 

contracten. Dat betekent dat er geen zicht is op de waarde ervan, maar louter op hun bestaan, opening of 

beëindiging. Op dit ogenblik is een vermogenskadaster met de gegevens uit het CAP niet voldoende om het 

financieel vermogen van rijksinwoners bloot te leggen. Als de verplichting om gegevens mee te delen wordt 

uitgebreid, zijn er zeker perspectieven voor de toekomst.  

 

Zo is het nodig dat er ook werkelijk zicht is op de rekeningstanden van deposito’s, de marktwaarde van 

effecten en de hoeveelheden die personen ervan aanhouden, alsook de waarde van de 

verzekeringcontracten die door het CAP geviseerd worden. Op die manier zou de overheid reeds zicht 

krijgen op geld op spaar-, zicht- en termijnerekening(en), levensverzekeringen, beursgenoteerde aandelen 

en effecten. 

 

2.1.4. Toegang tot het CAP 

171. Artikel 6 van de Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt regelt wie toegang 

heeft tot de geregistreerde gegevens uit het CAP. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Mogen enkel de in het CAP geregistreerde informatie opvragen: 

1° de informatiegerechtigden, in voorkomend geval via een centraliserende organisatie; 

2° iedere persoon op wiens naam gegevens in het CAP zijn geregistreerd, doch enkel met het oog op de 

consultatie van de gegevens met betrekking tot deze persoon; alsook 

3° de personeelsleden van de NBB die door haar Directiecomité zijn gemachtigd het CAP te raadplegen om 

dit te beheren en om de aanvragen om informatie vanwege de in 1° en 2° bedoelde categorieën van 

instellingen en personen te beantwoorden.” 

 

172. Er zijn drie grote categorieën die toegang hebben tot de informatie in het CAP. Ten eerste zijn er de 

informatiegerechtigden, die op basis van een van de zes bestaande finaliteiten toegang kunnen vragen.  

Ten tweede kunnen de personen wiens gegevens zelf opgenomen zijn in het CAP, enkel hun eigen gegevens 

bekijken. Tot slot hebben uiteraard ook de personeelsleden van het NBB die daartoe gemachtigd zijn 

toegang tot het CAP in de uitoefening van hun beroep.  
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Aan het CAP is een hoge mate van discretie verbonden. Discretie is ook een van de kenmerken die 

gekoppeld zijn aan een vermogensregister in DEEL 1. Dit toont opnieuw het potentieel aan van de integratie 

van het CAP in een vermogenskadaster, maar dan alleen na de nodige aanpassingen. 

 

2.1.5. Conclusie 

173. Het CAP van de Nationale Bank van België is een uitgebreide databank met betrekking tot bepaalde 

delen van het financieel vermogen. Toch volstaat het niet om een vermogenskadaster met betrekking tot 

die kredietovereenkomsten, contracten en levensverzekeringen alomvattend te maken. Tot heden voldoet 

het CAP dus niet aan het tweede evaluatiecriterium van de haalbaarheid. Hiervoor zijn verschillende 

redenen.  

 

174. Momenteel voorzien de huidige finaliteiten niet in de mogelijkheid om de informatie uit het CAP te 

koppelen aan een vermogenskadaster. De wetgever kan echter de finaliteiten uitbreiden voor zover hij dit 

wettig acht. Voor een vermogenskadaster dat is gebaseerd op de informatie uit het CAP is de uitbreiding 

van de finaliteiten een noodzakelijke voorwaarde. 

 

175. Een hele resem financiële instellingen valt onder het toepassingsgebied van informatieplichtigen. 

Vanzelfsprekend beschikken die kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en 

beursvennootschappen over cruciale informatie over het financieel vermogen van rijksinwoners. Toch 

volstaan de gegevens die informatieplichtigen thans moeten doorgeven aan het CAP niet. Daarom moet de 

wetgever de gegevens die de informatieplichtigen moeten meedelen verder uitbreiden. Ook 

rekeningstanden van deposito’s, de marktwaarde van effecten en de hoeveelheden die natuurlijke 

personen ervan aanhouden en de waarde van verzekeringscontracten moeten onder het toepassingsbereik 

vallen.  

 

Door de voorgestelde aanpassingen door te voeren krijgt de overheid zicht op een belangrijk deel van het 

financieel vermogen van rijksinwoners. Onder meer effecten – met uitzondering van niet-beursgenoteerde 

aandelen – levensverzekeringen, geld op zicht-, spaar- en termijnrekening(en) worden zo zichtbaar.  

 

176. Het feit dat verscheidene aanpassingen nodig zijn, neemt niet weg dat het CAP een solide basis is 

om mee verder te werken. Een groot voordeel van het CAP is dat er gesteund wordt op 

derdepartijrapportering.  
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Het zijn de financiële instellingen, notariaten en rechtspersonen die de informatie doorgeven aan de 

overheid. Dit neemt een administratieve last weg die anders bij de rijksinwoners terecht zou komen, 

wanneer ze zelf een aangifte moeten doen. Bovendien stijgt de realiteitswaarde van een vermogensregister 

hierdoor sterk. Informatieplichtigen hebben – in tegenstelling tot de rijksinwoners zelf – geen redenen om 

de gegevens te verbloemen, gezien de sanctionering die hieraan gekoppeld wordt.  

 

2.2. UBO-register266 

177. De aanpassing van het bestaande CAP volstaat niet om het volledig financieel vermogen van de 

Belgische rijksinwoners aan het licht te brengen. Enkel de niet-beursgenoteerde participaties ontbreken 

nog om een volledig zicht te krijgen op het Belgisch financieel vermogen. Een tweede register dat het CAP 

kan aanvullen, is het UBO-register.267 

 

Het UBO-register werd opgericht door een wet van 18 september 2017268. Deze wet vormt de omzetting 

van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn269. Het oorspronkelijk doel van de richtlijn en de Belgische wet 

is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld, de financiering van 

terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.270  

 
266 H. CASIER, “De werking van het Belgisch UBO-register, VIP 2018, afl. 3, 31-35. 
S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 33-58. 
A. CLAES, “Nieuwe versie van de Witwaspreventiewet: de wet van 18 september 2017, VIP 2017, afl. 4, 49-52. 
S. GABRIEL, G. GOYVAERTS, “Het UBO-register – een verstoorde balans tussen transparantie en privacy, VIP 2017, afl. 
3, 24-29. 
D. HAEX, T. AELBRECHT, X. HOOGDIJK, “UBO-register”, TBH 2019, afl. 1, 139. 
G. HENDRIKX, R. FELTKAMP, “Richtlijn (EU) nr. 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) nr. 2015/849 
inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, 
en tot wijziging van de richtlijnen nr. 2009/138/EG en nr. 2013/36/EU, TBH 2019, afl. 2, 331-332. 
267 Voor het ontstaan van het UBO-register en de evolutie van een meldingsplicht tot een register van uiteindelijke 
begunstigden, zie: G. VERACHTERT, E. SANSEN, “Pleidooi voor de oprichter en (derde) begunstigde”, VIP 2018, afl. 1, 
2-4. 
268 Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot 
beperking van het gebruik van contacten, BS 6 oktober 2017 (hierna: wet van 18 september 2017). Voor een 
uitgebreide uiteenzetting over voorgaande wet, zie: A. AGEMANS, De witwasbestrijding vandaag – La lutte contre le 
blanchiment aujourd’hui, Gent, Larcier, 2018, 37-57. 
269 Richtl. Parlement en Raad 2015/849, 20 mei 2015 inzake voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europese 
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europese Parlement en de Raad en Richtlijn 
2006/70/EG van de Commissie, Pb. L. 5 juni 2015, afl. 58, 73-112. 
270 C. VAN GEEL, “Nieuwe antiwitwaswet versterkt strijd tegen terrorisme”, DJK 2017, nr. 356, 6. 
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De belangrijkste vernieuwing in de wet is de invoering van een Ultimate Beneficial Owner-register271 of een 

register van uiteindelijke begunstigden in België (hierna: UBO-register).272 

 

De wet van 18 september 2017 voorziet in de verplichting voor vennootschappen, vzw’s en stichtingen om 

informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden in het UBO-register.273 In 

artikel 75 van de wet van 18 september 2017 wordt de Koning gemachtigd om de werking van het UBO-

register vast te leggen. Dit gebeurde op 30 juli 2018 bij Koninklijk Besluit274. In principe moesten de 

gegevens doorgegeven worden tegen 30 november 2018. Minister De Croo heeft echter uitstel gegeven tot 

30 september 2019. 

 

2.2.1. Informatieplichtigen 

178. De informatieplichtigen275 zijn gehouden bepaalde gegevens door te geven over hun uiteindelijke 

begunstigden.276 Er zijn drie categorieën informatieplichtigen277: 

- in België opgerichte vennootschappen; 

- stichtingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk; 

- trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische entiteiten die vanuit België beheerd worden.  

 

De informatie die de informatieplichtigen moeten overmaken, hangt af van het type informatieplichtige 

waartoe de UBO behoort. De artikelen 3 en 4 van het Koninklijk Besluit278 van 30 juli 2018 zetten dit uiteen. 

De eerste paragraaf van artikel 3 handelt over de vennootschappen die zijn opgericht in België. De tweede 

paragraaf van artikel 3 behandelt de stichtingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk.  

 
271 Hierna: UBO-register of register van uiteindelijke begunstigden. 
272 S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 33-58. 
273 FOD FINANCIËN, UBO-register, https://financien.belgium.be/nl/ubo-register.  
274 Koninklijk Besluit 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 14 augustus 2018. 
275 D. VAN MOPPES, K. BRYS, “UBO-register: vennootschappen moeten melden tegen 30 november”, Fisc.Act. 2018, 
afl. 31, 1-5. 
276 S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 35-41. 
277 Art. 74, §1, Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
en tot beperking van het gebruik van contacten, BS 6 oktober 2017. 
278 Art. 3 Koninklijk Besluit 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 14 augustus 
2018 
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Artikel 4 beschrijft de gegevens die een trust, fiducie of een gelijkaardige juridische entiteit moet doorgeven 

van haar uiteindelijke begunstigde(n).279 Het gaat onder meer over een aantal basisgegevens, zoals naam, 

adres, rijksregisternummer, nationaliteit en geboortedatum. 

 

2.2.2. Uiteindelijke begunstigden280 

179. De uiteindelijke begunstigden zijn afhankelijk van de soort juridische entiteit waaraan ze verbonden 

zijn. In de wet van 18 september 2017 wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen de drie categorieën.  

 

A. In België opgerichte vennootschappen281 

De uiteindelijke begunstigden282 van in België opgerichte vennootschappen zijn: 

- de natuurlijke persoon of personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage 

van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden (er wordt 

uitgegaan van een percentage van 25%); 

- een of meerdere natuurlijke personen die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via 

andere middelen; 

- indien niemand van de hierboven bedoelde personen wordt geïdentificeerd, is de uiteindelijke 

begunstigde de persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel. 

 

B. Stichtingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk283 

De uiteindelijke begunstigden van vzw’s en stichtingen284 zijn: 

- de personen die lid zijn van de raad van bestuur; 

- de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen; 

 
279 S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 51. 
280 S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 41. 
281 Art. 4, 27°, a), Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
en tot beperking van het gebruik van contacten, BS 6 oktober 2017. 
282 S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 41-49. 
283 Art. 4, 27°, c), Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
en tot beperking van het gebruik van contacten, BS 6 oktober 2017. 
284 S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 50-51. 
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- de personen die zijn belast met het dagelijks bestuur; 

- de stichters; 

- de natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofzakelijk belang de 

(internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is; 

- elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen de uiteindelijke zeggenschap over de 

(internationale) vereniging of stichting uitoefent. 

 

C. Trusts, fiducieën of andere gelijkaardige juridische constructies285 

De uiteindelijke begunstigden van trusts, fiducieën of andere gelijkaardige juridische constructies zijn286: 

- de oprichter; 

- de fiduciebeheerder(s) of trustee(s); 

- de protector; 

- de begunstigden, of wanneer deze nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier 

hoofzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is; 

- elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij de directe of indirecte eigenaar is of via 

andere middelen, de uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent. 

 

De uiteindelijke begunstigden in alle categorieën zijn cumulatief. De informatieplichtigen moeten alle 

personen melden die als UBO’s worden gezien, alsook de categorie waarin ze vallen. Indien een persoon in 

meerdere categorieën thuishoort, dringt een afzonderlijke registratie in elke categorie zich op. Voor de 

vennootschappen zijn enkel de eerste twee uiteindelijke begunstigden cumulatief.  

 

180. De niet-beursgenoteerde participaties worden slechts deels blootgelegd door het UBO-register. 

Twee elementen ontbreken. In de eerste plaats worden enkel de uiteindelijke begunstigden van niet-

beursgenoteerde vennootschappen geregistreerd voor zover ze minstens 25% participaties aanhouden. In 

de tweede plaats ontbreekt de waardering van de niet-beursgenoteerde participaties.  

 

 
285 Art. 4, 27°, b) en d), Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten, BS 6 oktober 2017. 
286 S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 49-50. 
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De vierde anti-witwasrichtlijn is een instrument van minimale harmonisering. Dit betekent dat lidstaten 

verder kunnen gaan in hun nationale omzetting dan wat de richtlijn oplegt. De mogelijkheid bestaat voor 

de Belgische wetgever om het UBO-register aan te vullen met alle resterende aanhouders van niet-

beursgenoteerde vennootschappen die participaties hebben van 25% of minder. Er kan eveneens worden 

opgelegd dat de waarde van de deelneming in de entiteiten geregistreerd wordt in het UBO-register. Op 

die manier worden alle niet-beursgenoteerde participaties in kaart gebracht.  

 

2.2.3. Toegang tot het UBO-register287 

181. De gegevens in het UBO-register werden niet openbaar gesteld. In het Koninklijk Besluit werd 

aangegeven wie toegang krijgt tot het register. Wat betreft de toegang wordt een onderscheid gemaakt 

tussen enerzijds de gegevens van vennootschappen en de stichtingen en anderzijds (internationale) 

verenigingen zonder winstoogmerk, trusts, fiducieën of andere gelijkaardige juridische constructies. 

 

A. Gegevens over vennootschappen288 

De gegevens uit het UBO-register met betrekking tot vennootschappen zijn toegankelijk voor: 

- de bevoegde autoriteiten;289 

- de onderworpen entiteiten in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake de 

waakzaamheid ten aanzien van de cliënten;290 

- elke burger. 

 

 
287 S. VANTHIENEN, F. SMET, “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 
2019, afl. 1, 52-56. 
288 Art. 6 Koninklijk Besluit 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 14 augustus 
2018. 
289 Overheidsorganen die wettelijk de bevoegdheid hebben om de strijd te voeren tegen het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme of delicten die daarmee verband houden. Hierop is één belangrijke afwijking, de fiscus 
kan het UBO-register raadplegen om de juiste heffing van de belasting in hoofde van een bepaalde belastingplichtige 
te verzekeren (art. 322, §1 lid 2 WIB 1992). Dit geldt voor de drie categorieën informatieplichtigen. Zie hiervoor: D. 
VAN MOPPES, K. BRYS, “UBO-register: vennootschappen moeten melden tegen 30 november”, Fisc.Act. 2018, afl. 31, 
1-5. 
290 Het gaat over de personen die beroepshalve nagaan of ze met criminelen te maken hebben. Bijvoorbeeld de notaris, 
advocaat, accountant… 
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B. Gegevens over stichtingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk, 

trusts, fiducieën of andere gelijkaardige juridische constructies291 

De gegevens uit het UBO-register met betrekking tot vennootschappen zijn toegankelijk voor: 

- de bevoegde autoriteiten; 

- de onderworpen entiteiten in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake de 

waakzaamheid ten aanzien van de cliënten; 

- elke andere persoon of organisatie die een legitiem belang (dat verband houdt met de strijd tegen 

het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of de verbonden onderliggende criminele 

activiteit) aantoont; 

- elke andere persoon die een schriftelijke aanvraag bij de Administratie van de Thesaurie indient 

voor de vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk, 

stichting, trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische entiteiten die zeggenschap hebben over een 

vennootschap, vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk 

of stichting. 

 

182. De bevoegde autoriteiten en de onderworpen entiteiten moeten een toegangsaanvraag indienen 

bij de Administratie van de Thesaurie292. De burger kan toegang krijgen voor de raadpleging van het UBO-

register met betrekking tot vzw’s, stichtingen, trusts of gelijkaardige juridische elementen, maar hij moet 

daarbij een legitiem belang aantonen293. De gegevens die de burgers mogen inzien, zijn evenwel beperkt. 

Het is voor een burger niet mogelijk om op naam van een persoon te zoeken.  

 

183. Net zoals het CAP, is het UBO-register niet voor iedereen toegankelijk. Bovendien is inzage 

gebonden aan strikte voorwaarden. Als het UBO-register wordt gebruikt voor een vermogenskadaster, dan 

moet de bevoegde entiteit toegang krijgen. Hiervoor kan een wetsuitbreiding vereist zijn.  

 
291 Art. 7 Koninklijk Besluit 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 14 augustus 
2018. 
292 Art. 8 Koninklijk Besluit 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 14 augustus 
2018. 
293 Art. 10 Koninklijk Besluit 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 14 augustus 
2018. 
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Indien de fiscus instaat voor het vermogenskadaster, speelt de vraag of dergelijke gegevensverzameling 

gekaderd kan worden binnen het verzekeren van de juiste belastingheffing.294 De huidige wetgeving wijst 

op het streven naar discretie en een dergelijke discretie wordt ook vereist door het laatste 

evaluatiecriterium.  

 

2.2.4. Elektronisch effectenregister295 

184. Belgische notarissen, accountants en belastingconsulenten ontwikkelden een nieuw elektronisch 

effectenregister. Wanneer een onderneming een notaris of accountant raadpleegt, registreert deze laatste 

de gegevens over de aandeelhouders elektronisch. Op die manier zijn de gegevens niet manipuleerbaar en 

kunnen ze gemakkelijker bijgehouden worden. 

 

De ondernemer kan gegevens van de ultieme begunstigden automatisch via het elektronisch 

effectenregister naar de FOD Financiën sturen.  

Zo kunnen ondernemers eenvoudig aan hun UBO-verplichtingen voldoen. Op basis van het UBO-register 

krijgt de ondernemer, op termijn, toegang tot alle notariële akten die een notaris over zijn bedrijf bijhoudt.  

 

De oprichting van dit elektronisch effectenregister verhoogt de betrouwbaarheid van de erin vervatte 

gegevens. Bovendien is het een positieve stap in de richting van de digitalisering van informatieverzameling. 

Dit komt ook de betrouwbaarheid van een vermogenskadaster – dat gebaseerd is op het UBO-register – 

ten goede.  

 

2.3. Conclusie 

185. Na de analyse van het CAP van de Nationale Bank van België was er nog een leemte in het financieel 

vermogen van de Belgische rijksinwoner, namelijk de niet-beursgenoteerde participaties. Het UBO-register 

werd oorspronkelijk ingesteld om het witwassen van geld en soortgelijke delicten tegen te gaan. Daarnaast 

kan het ook bruikbaar zijn ter vervollediging van het vermogenskadaster.  

 
294 De fiscus heeft toegang tot het register, op grond van artikel 322, §1 lid 2 WIB 1992, om de juiste belastingheffing 
te verzekeren. Zie hiervoor: D. VAN MOPPES, K. BRYS, “UBO-register: vennootschappen moeten melden tegen 30 
november”, Fisc.Act. 2018, afl. 31, 1-5. 
295 FEDNOT, Notarissen en accountants/belastingconsulenten lanceren samen elektronisch effectenregister, 20 maart 
2018, https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F5c90ac6a31cc9.pdf. 
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Voor het zover is, dringen zich echter nog enkele wetswijzigingen op. De vierde anti-witwasrichtlijn laat 

dergelijke wetsuitbreidingen toe, omdat het een instrument betreft van minimale harmonisering. 

 

Het UBO-register biedt slechts zicht op een deel van de niet-beursgenoteerde participaties. Enkel 

natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of 

van het eigendomsbelang in een vennootschap aanhouden, moeten in het UBO-register worden 

opgenomen. Er is sprake van een toereikend percentage als een natuurlijke persoon minstens 25% van de 

stemrechten of het eigendomsbelang in een vennootschap bezit.  

 

186. Kortom, niet-beursgenoteerde participaties van minder dan 25% worden niet opgenomen in het 

UBO-register. Hierdoor voldoet de huidige situatie niet aan de evaluatiecriteria die opgesteld zijn in DEEL 

1. Op dit punt dringt een wetswijziging zich op. Om zicht te krijgen op alle niet-beursgenoteerde 

participaties moeten ook de participaties van minder dan 25% opgenomen worden in het UBO-register. 

Bovendien ontbreekt de waardering van die niet-beursgenoteerde participaties. Dit vraagt eveneens een 

wetswijziging, evenals de toegang die verkregen moet worden door de bevoegde instantie van het 

vermogenskadaster. 

 

187. Het elektronisch effectenregister kan een alternatief zijn. Hierin worden alle aandeelhouders van 

vennootschappen opgenomen, ongeacht het percentage van de participatie. Als het elektronisch 

effectenregister gebruikt wordt voor het vermogenskadaster, dan moet de toegang ertoe eveneens 

uitgebreid worden. Daarnaast is vereist dat de waardering van de effecten ook opgenomen wordt in het 

effectenregister. 

 

3. Restcategorie 

188. Naast het onroerend vermogen en het financieel vermogen zijn er nog andere 

vermogensbestanddelen die een belangrijk onderdeel van het vermogen kunnen vormen. Auto’s, kunst, 

antiek, edelmetalen en renpaarden worden meer dan eens beschouwd als investeringen. Bovendien is het 

mogelijk dat de prijs vergelijkbaar is met de aankoopprijs van een woning. Het zijn dan ook meestal 

vermogenden die hierin investeren.  
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Over het algemeen zal het bij deze vermogensbestanddelen niet eenvoudig zijn om de gegevens via 

derdepartijrapportering te verkrijgen. De fiscus kan een soort ‘voorstel van aangifte’ opstellen, waarbij 

enkele vermogensbestanddelen ontbreken. Voor die resterende vermogensbestanddelen kan gesteund 

worden op de verklaring van de Belgische rijksinwoner zelf. Dit systeem ondermijnt de betrouwbaarheid 

en haalbaarheid van het vermogenskadaster. Het risico op fraude neemt immers toe. Daarbij moet telkens 

een afweging worden gemaakt tussen de administratieve last die bij de burger terechtkomt en het 

bijkomend nut dat de gegevens voor een vermogenskadaster hebben. Logischerwijs moeten niet-financiële 

goederen met een geringe waarde niet opgenomen worden in een vermogensregister. 

 

Een beroep op de burger zelf ter vervollediging van het vermogensregister moet beschouwd worden als 

het laatste redmiddel. Hieronder wordt onderzocht of de gegevens van andere vermogensbestanddelen 

niet op andere manieren kunnen worden verkregen, zonder tussenkomst van de burger. Vooralsnog heeft 

de overheid geen zicht op onderstaande vermogensbestanddelen.  

 

3.1. Voertuigen 

189. Een eerste onderdeel van de luxegoederen zijn voertuigen. Hieronder vallen onder meer 

vliegtuigen, helikopters, luxeboten, youngtimers en oldtimers met een aanzienlijke waarde. Uiteraard is het 

niet de bedoeling om alle auto’s op te nemen in het Belgisch vermogenskadaster. Het gaat voornamelijk 

om voertuigen die zijn aangekocht als een investering, gelet op hun stijgende marktwaarde. 

 

190. Er zijn verschillende manieren om deze goederen te waarderen. Een eerste methode kan erin 

bestaan het goed te waarderen aan de hand van zijn waarde in verzekeringscontracten. Toch zijn enkele 

nadelen verbonden aan deze methode. Enkel verzekerde voertuigen kunnen worden opgenomen als 

vermogensbestanddeel. Het is niet ondenkbaar dat een youngtimer in een garage blijft staan zonder 

verzekering of kentekenplaten, totdat deze een oldtimer is. Bovendien moet de overheid dan ook toegang 

krijgen tot die verzekeringscontracten. Dit moet opnieuw beoordeeld worden in het licht van het recht op 

privacy. De tweede methode is om de voertuigen te waarderen volgens hun aankoopprijs. Opnieuw schiet 

deze methode te kort. Er wordt immers geen rekening gehouden met eventuele waardestijging of -daling. 

Een laatste methode kan zijn dat de burgers zelf de waarde van hun voertuigen doorgeven aan de overheid. 

Dit is ook de methode die gebruikt werd in het Franse I.S.F. Hierbij loopt de overheid wel het risico dat 

burgers de waarde van hun voertuigen gaan onderschatten.  
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191. Vooreerst dient de overheid, net zoals bij het Franse I.S.F. voor auto’s, objectieve criteria op te 

stellen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke voertuigen in het vermogenskadaster moeten. 

Dit kan eventueel gekoppeld worden aan een online-tool waarbij burgers zelf kunnen controleren of hun 

voertuig in deze categorie valt.  

 

Verder kan een verplichte jaarlijkse taxatie opgelegd worden voor deze voertuigen. Deze taxatie moet 

jaarlijks gebeuren om waardestijgingen en -dalingen te omvatten. Daarbij is het cruciaal dat de waardering 

van de voertuigen wordt doorgegeven aan de overheid. Bovendien kan de taxatie ook voordelen bieden bij 

de verzekering van de voertuigen. Op deze manier wordt onderverzekering voorkomen.  

 

Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden om voertuigen te waarderen. Meestal worden auto’s 

aangekocht ter investering. Deze auto’s worden hier voornamelijk geviseerd. 

 

3.2. Kunst en antiek 

192. De situatie bij kunst en antiek is vrij gelijkaardig aan de situatie bij voertuigen. Hier worden opnieuw 

enkel de kunstwerken en antieke goederen geviseerd met een zeer grote marktwaarde en/of een grote 

investeringswaarde. In dit geval is het voor de overheid onmogelijk om vast te stellen welke goederen in 

een vermogenskadaster moeten en welke niet.  

 

In tegenstelling tot de voertuigen worden kunst en antiek met een grote waarde over het algemeen wel 

verzekerd. Dat betekent dat voor deze subcategorie eventueel wel kan worden teruggevallen op de waarde 

ervan in verzekeringscontracten. Hierdoor is echter niet met zekerheid vast te stellen dat alle geviseerde 

kunst en antiek opgenomen wordt in een vermogenskadaster. Dit komt niet ten goede aan de volledigheid 

van het register, wat eveneens de haalbaarheid in het gedrang brengt. 

 

Een verplichte jaarlijkse taxatie kan een alternatief zijn. Toch is het onrealistisch om voor elk luxegoed een 

verplichte taxatie in te voeren. In elk geval moeten de gegevens van de verzekeraar of de taxateur, 

afhankelijk van het geval, worden doorgegeven aan de overheid. 
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3.3. Edelmetalen (en juwelen) 

193. Net zoals in Nederland, kan voor de waardering van edelmetaal worden teruggegrepen naar de 

slotkoers op een bepaalde peildatum. De problematiek bij edelmetalen en juwelen doet zich echter voor 

op een ander vlak. 

 

Het is mogelijk te beleggen in edelmetalen via onder andere beleggingsfondsen, financiële afgeleide 

producten en aandelen. In dit geval bezit iemand geen fysiek edelmetaal. Hier kan de overheid – naar 

analogie met het huidig systeem van het CAP – de verplichting opleggen aan instellingen, waarbij iemand 

kan investeren in edelmetalen, om de participaties en beleggingsfondsen aan te geven.  

 

Ook is het mogelijk om te beleggen in fysiek edelmetaal, zoals baren of munten. In dit laatste geval is het 

voor de overheid moeilijk om te achterhalen waar het fysiek edelmetaal zich bevindt en in welke 

hoeveelheden. Hetzelfde probleem geldt voor juwelen. Voor een omvattend vermogenskadaster moet 

hiervoor nog een oplossing gevonden worden, anders bestaat de mogelijkheid dat het onhaalbaar is. 

 

3.4. Meubilair 

194. Onder het Franse I.S.F. werd de waarde van het meubilair vastgesteld aan de hand van een vast 

percentage van de waarde van het onroerend goed. Deze waardering is echter niet accuraat en is niet 

objectief te verantwoorden. Hetzelfde probleem doet zich voor: de overheid kan niet huis per huis 

controleren wat het meubilair waard is. Ook hiervoor moet nog een oplossing gevonden worden, tenzij 

beleidsmakers ervoor opteren deze categorie niet op te nemen in het vermogensregister. Dit komt opnieuw 

de omvattendheid niet ten goede. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat meubilair 

minder vaak aangekocht wordt als belegging. 

 

3.5. Conclusie 

195. Bij elke onderzochte subcategorie is duidelijk geworden dat de overheid thans geen zicht heeft op 

de waarde van de goederen in de restcategorie. Voor sommige subcategorieën kan een eenvoudige 

oplossing gevonden worden. Zo kan worden teruggevallen op de waarde ervan in verzekeringscontracten, 

op de aankoopwaarde of kan een verplichte taxatie worden opgelegd. Dit betekent evenwel niet dat alle 

goederen altijd zichtbaar zijn voor de overheid. Deze categorie vormt wellicht de grootste uitdaging voor 

een omvattend en actueel vermogenskadaster.  
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Om zicht te krijgen op luxegoederen moeten eerst bepaalde mechanismen uitgewerkt worden of 

aanpassingen worden doorgevoerd. Als dit in de praktijk niet haalbaar blijkt, kan nog steeds worden 

teruggevallen op de burger zelf. Dan worden de gegevens wel minder betrouwbaar. Wanneer hiervoor geen 

efficiënte en werkbare oplossing gevonden wordt, is een Belgisch vermogenskadaster dat voldoet aan de 

vier evaluatiecriteria wellicht onhaalbaar. 

 

Tot slot is er ook het chartaal geld. Hierop heeft de overheid geen zicht door middel van de gegevens in het 

vermogenskadaster. Toch moet dit niet per se opgenomen worden in een vermogenskadaster. Op termijn 

wordt chartaal geld wellicht afgeschaft. Daarnaast zijn instanties door antiwitwaswetgeving onderworpen 

aan een meldingsplicht, wanneer natuurlijke personen transacties willen doen met veel chartaal geld.  

 

De conclusie is dat chartaal geld eventueel achterwege kan gelaten worden in het Belgisch 

vermogenskadaster. Dit kan enkel gebeuren op voorwaarde dat andere instanties hierin een sturende 

functie krijgen met bijvoorbeeld een meldingsplicht, wanneer een natuurlijke persoon aankopen tracht te 

doen met grote sommen chartaal geld. 

 

4. Alternatief: de aangifte van nalatenschap?296 

196. Bij overlijden wordt de erfbelasting berekend op grond van de aangifte van nalatenschap. De 

erfopvolgers ramen het vermogen van de overledene waarop de belastingplichtigen een aanslagbiljet 

ontvangen om erfbelasting te betalen. In bovenstaande aangifte moeten de erfopvolgers het vermogen van 

de overledene aangeven.297 Dat betekent dat ze de activa en de passiva moeten waarderen. Wat betreft de 

activa, is het niet altijd eenvoudig voor de erfopvolgers om de roerende en/of onroerende goederen te 

waarderen. Aangezien de meeste mensen het indienen van dergelijke aangifte als zeer ingewikkeld 

beschouwen, doet men vaak een beroep op een notaris. Het is dan aan de notaris om de aangifte van 

nalatenschap op te stellen en in te dienen. Dit is evenwel geen verplichting. Wat betreft de passiva kan men 

kiezen om een forfaitair bedrag op te nemen of de werkelijke schulden en begrafeniskosten te bewijzen. 

 

 
296 VLAAMSE BELASTINGDIENST, De aangifte van nalatenschap, https://belastingen.vlaanderen.be/de-aangifte-van-
nalatenschap. 
297 VLAAMSE BELASTINGDIENST, Waardering van de activa en de passiva, 
https://belastingen.vlaanderen.be/EB_waardering-van-de-activa-en-van-de-passiva. 
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197. Het staat dus vast dat minstens eenmaal in een mensenleven een raming wordt opgemaakt van alle 

bezittingen en schulden van een persoon, namelijk bij overlijden. Als men een vermogensbelasting wil 

invoeren, kan geopteerd worden voor het heffen ervan bij overlijden. De aangifte van nalatenschap zou 

hiervoor tot grondslag kunnen dienen. Alle aangiftes komen uiteindelijk terecht bij de bevoegde 

belastingdienst, die kan instaan voor zowel de erfbelasting als een vermogensbelasting. 

 

Toch zijn er bedenkingen bij bovenstaand alternatief. De aangifte van nalatenschap wordt geacht een 

correct beeld te schetsen van het vermogen van de overledene. Zelfs voor een notaris is het geen evidentie 

om alle activa te ramen. In het bijzonder bij de roerende goederen kunnen moeilijkheden optreden. Denk 

aan de waardering van de liggende gelden, inboedel, juwelen, auto... Van de waarde van voorgaande 

roerende goederen wordt het bewijs niet geleverd door de erfopvolgers. Bovendien voert de notaris 

meestal geen plaatsbezoek uit om alle roerende goederen te waarderen. Naast de twijfelachtige 

waardering van sommige roerende goederen, kan de timing van de heffing van de vermogensbelasting 

onrechtvaardig aanvoelen bij de burger. Enerzijds zou een vermogensbelasting geheven worden en 

anderzijds ook een belasting op de overgang van het vermogen bij overlijden. Tot slot berust de heffing van 

de vermogensbelasting opnieuw op een aangifte van de rechtsopvolgers van de belastingplichtige zelf. Dit 

vereist opnieuw een sterk controlemechanisme om de correctheid van de aangifte te kunnen staven.  
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Hoofdstuk 3. Tussenbesluit 

198. In DEEL 2 van deze scriptie zijn de tweede en derde subonderzoeksvraag beantwoord. Vooreerst is 

in hoofdstuk 1 een rechtsvergelijkend onderzoek gevoerd. De belastbare basis van de 

vermogensbelastingen van Frankrijk, Nederland en Spanje is geanalyseerd. Ook de manier waarop deze 

landen de vermogensbestanddelen waardeerden, is onderzocht. In het algemeen zijn de belastbare 

basissen gelijkaardig. Enkele keren stemden de uitzonderingen zelfs met elkaar overeen. Zo werden 

luxevoertuigen en edelmetaal vaak vrijgesteld. Ook wat betreft de waardering waren meermaals dezelfde 

mechanismen zichtbaar. Vaak werd teruggegrepen naar de marktwaarde – al dan niet aan de hand van een 

online-hulptool –, de koerswaarde op een bepaalde datum, een WOZ-waarde, de verkoopwaarde of 

waardering door de belastingplichtige zelf. 

 

Aan de hand van deze bevindingen is een lijst opgesteld van gegevens die absoluut in een 

vermogenskadaster moeten worden opgenomen. Die vermogensbestanddelen kunnen grofweg ingedeeld 

worden in drie categorieën. Ten eerste is er het onroerend vermogen. Hierin zitten de onroerende 

goederen, zoals gronden ongeacht hun bestemming, huizen en appartementen alsook de rechten die 

betrekking hebben op onroerende zaken. Ten tweede is er het financieel vermogen. Dit omvat effecten, 

levensverzekering(en), geld op zicht-, spaar- en termijnrekening(en). Als laatste is er een restcategorie. Deze 

categorie omvat voornamelijk luxegoederen zoals luxewagens, wagens met een stijgende waarde, boten, 

vliegtuigen en helikopters. Daarnaast zijn ook edelmetalen, kunst, antiek, en juwelen in deze categorie 

geplaatst.  

 

199. In hoofdstuk 2 is onderzocht of de Belgische overheid thans reeds zicht heeft op de 

bovengenoemde vermogensbestanddelen. Dit vormde eveneens het onderwerp van de derde 

onderzoeksvraag van dit onderzoek. Het antwoord hierop is ontkennend, zeker als een vermogenskadaster 

moet voldoen aan de evaluatiecriteria van de haalbaarheid in DEEL 1.  

 

Een positief punt is dat er wel een zekere basis beschikbaar is. De huidige situatie biedt mogelijkheden als 

vertrekpunt voor de ontwikkeling van een vermogenskadaster.  
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Wat betreft het onroerend vermogen volstaat het huidig systeem van de Administratie Opmetingen & 

Waarderingen onder de AAPD niet. De discrepantie tussen de waarde van het kadastraal inkomen en de 

werkelijke waarde van onroerende goederen is hiervoor te groot. Gelet op de tekortkomingen van het 

huidig systeem, kan een aanpassing naar analogie met de Nederlandse WOZ-waarde een grote stap 

voorwaarts betekenen. Deze waardering van onroerende goederen wordt dan ook naar voren geschoven 

als gepast alternatief. Op die manier worden onroerende goederen jaarlijks gewaardeerd aan de hand van 

objectieve criteria. De waardering gebeurt door de steden en gemeenten. Dat betekent dat de overheid, 

die moet overgaan tot de waardering, veel dichter staat bij de te waarderen goederen. Dit komt de 

accuraatheid ten goede.  

  

Het financieel vermogen van de Belgische burger is nu, net zoals het onroerend vermogen, niet volledig 

zichtbaar voor de overheid. Het CAP van de Nationale Bank van België en het register van uiteindelijke 

begunstigden (het UBO-register) worden vaak samen gezien als de oplossing hiervoor. In hoofdstuk 2 is 

duidelijk geworden dat dit geen volledige oplossing is. Ook hier wordt namelijk niet voldaan aan de 

omvattendheid die vooropgesteld werd in DEEL 1. Het kan wel een basis vormen en met de wil van de 

wetgever kan het toepassingsgebied uitgebreid worden. Hierdoor kunnen het UBO-register en het CAP 

samen een omvattend en actueel zicht bieden op het financieel vermogen.  

 

Voor een vermogenskadaster in België dat voldoet aan de evaluatiecriteria in DEEL 1 zijn momenteel niet 

de vereiste, actuele gegevens beschikbaar. Een oplossing ligt echter niet veraf. Door aanpassingen aan de 

huidige systemen en enkele wetsuitbreidingen kan efficiënt en eenvoudig een bestendig, accuraat 

vermogenskadaster opgezet worden dat zowel het onroerend vermogen als het financieel vermogen 

omvat.  

 

De grootste uitdaging is echter gelegen in de derde categorie, namelijk de restcategorie. Deze categorie 

omvat voornamelijk luxevoertuigen en luxe-investeringen, zoals luxewagens, boten, vliegtuigen, juwelen, 

edelmetalen en antiek. De overheid heeft hier momenteel geen zicht op. Voor bepaalde luxegoederen kan 

een oplossing gevonden worden, terwijl dit voor andere luxegoederen eerder moeilijk ligt. Zo kan de 

integratie van chartaal geld in het Belgisch vermogenskadaster eventueel terzijde geschoven worden. Dit 

kan enkel slagen op voorwaarde dat er voldoende meldingsplichten bestaan en begeleidende maatregelen 

kunnen genomen worden door andere, meewerkende instanties zoals overheden, banken, en 

ondernemingen. 
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DEEL 3.   JURIDISCHE BELEMMERINGEN 

200. In het laatste deel van de scriptie wordt onderzoek verricht naar de mogelijke juridische 

belemmeringen voor een vermogenskadaster. De eerste juridische belemmering die vrijwel altijd samen 

genoemd wordt met een vermogenskadaster is het recht op privacy. In het eerste hoofdstuk van DEEL 3 

wordt de oprichting van een vermogensregister getoetst aan het recht op privacy in artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarna wordt in het tweede hoofdstuk aandacht besteed 

aan de gegevensbescherming. Tot slot komen in het derde hoofdstuk enkele praktische belemmeringen 

aan de orde die mogelijk een juridische belemmering kunnen vormen. 

 

Hoofdstuk 1.  Recht op privacy  

1. Privacy 

1.1. Bronnen 

201. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) omvat in artikel 8 het recht op 

privéleven. Ook artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (hierna: 

BUPO) handelt over het recht op privacy. Het wezenlijk verschil tussen de twee instrumenten is dat het 

toepassingsgebied van het recht op privacy onder het BUPO ruimer is dan artikel 8 EVRM. Art. 17 BUPO 

omvat ook het recht op eer en goede naam. Bij het EVRM valt dit onder art. 10 en niet specifiek onder het 

recht op privéleven. 

 

De beperkingen op het recht op privéleven worden uitgebreider omschreven in het EVRM. Zowel het BUPO 

als EVRM vereisen een wettelijke basis. Art. 8 EVRM vereist ook dat de inmenging gebeurt op grond van 

een door het EVRM omschreven finaliteit en dat die inmenging noodzakelijk is om de beoogde finaliteit te 

verwezenlijken. Het orgaan dat de naleving van de rechten uit het EVRM moet controleren, is het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM). 

 

In het kader van dit onderzoek wordt het EVRM, zoals dat wordt geïnterpreteerd door het EHRM, 

beschouwd als belangrijkste bron van het recht op privéleven. Deze bepaling vormde ook de inspiratiebron 

voor art. 22 van de Grondwet en art. 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 
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1.2. Draagwijdte 

202. De eerste vraag die rijst, is in welke mate de gegevens in een vermogenskadaster beschermd 

worden door art. 8 EVRM. Met andere woorden, de vraag is of de inzameling van die gegevens een 

inmenging in het privéleven vormt, zoals dat wordt beschermd door art. 8 EVRM. Om deze vraag te 

beantwoorden, moet de draagwijdte van art. 8 EVRM worden onderzocht.  

 

203. Artikel 8 EVRM luidt:  

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

1.2.1. Beschermde rechten 

204. In het eerste lid van artikel 8 EVRM wordt gewezen op vier grondrechten: het recht op privéleven, 

het recht op familie- en gezinsleven, het recht op woning en het recht op correspondentie. Het is evenwel 

zo dat het recht op privéleven gezien wordt als het algemeen recht, waarvan de drie andere grondrechten 

een onderdeel vormen.298  

 

In het kader van dit onderzoek spelen vooral het eerste en laatste grondrecht, namelijk het recht op 

privéleven en het recht op correspondentie. De gegevens die worden ingezameld in een 

vermogenskadaster vallen soms onder het recht op privéleven en soms (ook) onder het recht op 

correspondentie. Daarom is het zinvol om eerst de algemene draagwijdte van het recht op privéleven te 

onderzoeken. Daarna wordt de specifieke draagwijdte van het recht op correspondentie geanalyseerd. 

 

 

 
298 P. DE HERT, “Het recht op privacy” in J. VANDELANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – deel II. Artikelsgewijze 
commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, 711. 
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A. Recht op privéleven 

205. Er is nooit een algemene omschrijving gegeven van het begrip privéleven. Het EHRM heeft in 

verschillende uitspraken299 gewezen op het levend karakter van het EVRM. Hierdoor moet het evolutief en 

dynamisch worden geïnterpreteerd in functie van de actuele context. Wel omschrijft het EHRM de finaliteit 

van het recht op privéleven, namelijk de persoonlijke ontplooiing en het welzijn van het individu. 

 

Deze finaliteit staat eveneens voorop bij de oorspronkelijke benadering van het recht op privéleven. Die 

benadering ging ervan uit dat het recht op privéleven slaat op “the right to be left alone”. Op grond hiervan 

heeft het individu recht op een van het publiek afgezonderd leven, waarbinnen het zich kan ontplooien 

zonder inmenging van derden.300 Tegenwoordig komt dit aspect uitgebreid aan bod in het recht op woning.  

 

206. Gaandeweg interpreteerde het EHRM het recht op privéleven steeds ruimer. Ook het recht om 

relaties aan te gaan, valt hieronder. Het draagt immers bij tot de finaliteit van het privéleven, namelijk de 

ontwikkeling en het welzijn van het individu. In de zaak NIEMIETZ301 stelt het EHRM dat relaties die zijn 

aangegaan in een professionele context evenzeer beschermd worden door het recht op privéleven.  

 

Het laatste en meest recente aspect van het recht op privéleven is het recht op (informationele) 

zelfbeschikking. Dit omvat het recht om te weten wie welke persoonsgegevens van het individu heeft en 

wat ermee gedaan wordt. Het belang hiervan is vooral terug te vinden bij de dataprotectie.  

 

B. Recht op correspondentie 

207. Een van de deelaspecten van het recht op privéleven uit art. 8 EVRM is het recht op 

correspondentie. Het begrip correspondentie wordt ook zeer ruim ingevuld.302  

 

 
299 Zie onder meer: EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72, Tyrer v. United Kingdom.  
EHRM 4 februari 2005, nr. 468227/99,  Mamatkulov & Askarov v. Turkije. 
300 S. DE RAEDT, De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-verzameling door de fiscale administratie, 
Gent, Larcier, 2017, p. 804. 
301 EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88, Niemietz v. Duitsland. 
302 S. DE RAEDT, De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-verzameling door de fiscale administratie, 
Gent, Larcier, 2017, p. 804. 
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Zo worden onder meer de inhoud van de communicatie en de informatie over communicatie303 beschermd. 

De inhoud van de correspondentie is hierbij irrelevant. Zowel privécorrespondentie als professionele 

correspondentie worden beschermd door art. 8 EVRM.304 

 

208. Informatie wordt onder bepaalde omstandigheden evenzeer beschermd door het recht op 

correspondentie. Het begrip correspondentie wordt dermate ruim geïnterpreteerd dat informatie die 

gelinkt kan worden aan communicatie onder de bescherming art. 8 EVRM valt. Hiervoor moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen informatie over een natuurlijke persoon en die over een 

rechtspersoon. In het licht van dit onderzoek wordt enkel dieper ingegaan op de informatie over natuurlijke 

personen.305  

 

Hoewel het niet mogelijk is uit de rechtspraak van het EHRM af te leiden dat alle persoonsgegevens 

beschermd worden onder art. 8 EVRM, omvat het alsnog een recht op bescherming van de 

persoonsgegevens. Aanvankelijk leek die bescherming beperkt tot informatie over het privéleven. 

Informatie over het inkomen en het vermogen behoorde volgens het EHRM tot het privéleven en werd 

aldus beschermd. 306 Hierdoor wordt het opvragen van deze gegevens niet verboden, maar het kan wel 

getoetst worden aan de bepalingen in art. 8 EVRM. 

 

209. Later ging het Hof ook aandacht besteden aan de manier waarop persoonsgegevens van individuen 

werden verwerkt. Het opslaan, doorgeven en verwerken van persoonsgegevens werd beschouwd als een 

duidelijk risico voor het recht op privéleven.307 In de zaak ROTARU308 ging het EHRM nog een stap verder. 

Onder bepaalde omstandigheden wordt zelfs publieke informatie beschermd door art. 8 EVRM. Dergelijke 

informatie kan onder het toepassingsgebied van art. 8 EVRM vallen, als de informatie systematisch wordt 

opgeslagen en geregistreerd.  

 
303 Dit werd door het Hof van Justitie duidelijk uiteengezet. Zie hiervoor: HvJ 8 april 2014, nr. C-293/12 en C-594/12, 
ECLI:EU:C:2014:238. 
304 EHRM 28 juni 2007, nr. 62540/00, Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. 
Bulgaria. 
EHRM 16 oktober 2007, nr. 74336/01, Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria. 
305 Aangezien het toepassingsgebied van deze scriptie beperkt werd tot natuurlijke personen. 
306 Dit werd gesteld in de zaak ANDERBERG en X. waarbij een verplichte volkstelling als inmenging wordt gezien in het 
privéleven. Zie hiervoor EHRM 29 juni 1992, nr. 13906/88, Anderberg v. Sweden en EHRM 6 oktober 1982, nr. 9702/82, 
X. v. UK. 
307 EHRM 2 augustus 1984, nr. 8691/79, Malone v. UK ; EHRM 26 maart 1987, nr. 9248/81, Leander v. Sweden. 
308 EHRM 4 mei 2000, nr. 28341/95, Rotaru v. Romania. 



 

 - 101 - 

Voor het Hof is niet de kennisname van de informatie van doorslaggevend belang, maar wel het gebruik 

ervan. De concrete kennisname van publieke informatie op zich wordt wellicht niet gezien als een 

inmenging in het privéleven. Publieke informatie wordt na verloop van tijd in principe vergeten door 

derden. Door het opslaan en bewaren van die informatie blijft zij beschikbaar, terwijl mensen haar zich 

normaliter al niet meer zouden herinneren. Het al dan niet beschermen van de publieke informatie is dus 

een feitenkwestie die in concreto moet worden beoordeeld. 

 

1.3. Inmenging 

210. Zodra er geraakt wordt aan de draagwijdte van het recht op privéleven of deelaspecten ervan, is er 

sprake van inmenging. Art. 8 lid 2 EVRM maakt duidelijk dat inmenging niet per se verboden is. Zij kan 

worden toegelaten onder drie voorwaarden. Deze worden in het navolgende toegelicht. 

 

1.3.1. Wettelijke basis 

211. Vooreerst is er een legaliteitsvoorwaarde. Op grond hiervan is een wettelijke basis nodig die de 

inmenging in het privéleven kan verantwoorden. Het Europees Hof interpreteerde de wettelijke basis in de 

materiële zin. Daarom vereist het EHRM niet dat een inmenging haar rechtsgrond vindt in een wet die 

uitgaat van een democratisch gekozen orgaan.  

 

Wat België betreft, dient deze stelling genuanceerd te worden. In art. 22 van de Belgische Grondwet staat 

het volgende: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de 

gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde 

regel waarborgen de bescherming van dat recht.” Op basis van bovenstaande bepaling vereist de Belgische 

wetgever alsnog een formele wet. België gaat hierdoor verder dan wat in principe gevraagd wordt door het 

Europees Hof.  

 

212. Bovendien verbindt het EHRM enkele kwaliteitsvereisten309 aan de wettelijke basis. De wet moet 

namelijk toegankelijk en voorzienbaar zijn.  

 

 
309 De kwaliteitsvereisten werden voor het eerst uiteengezet door het Hof in de zaak SUNDAY TIMES v. VK. Zie hiervoor: 
EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, Sunday Times v. UK. 
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De toegankelijkheidsvereiste van de wettelijke basis leidt in België tot weinig problemen. Art. 22 van de 

Grondwet vereist een formele wet. In België worden formele wetten gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad. In de zaak ROTARU310 gaf het Europese Hof aan dat de publicatie van een wettelijke basis in een 

officieel publicatieblad volstaat om te voldoen aan de toegankelijkheidsvereiste. 

 

Daarnaast moet de wet voldoende voorzienbaar zijn. In de zaak SUNDAY TIMES311 stelt het Hof dat de 

burger zijn gedrag moet kunnen afstemmen op de wettelijke basis. Hiervoor is vereist dat de wettelijke 

basis nauwkeurig wordt geformuleerd. Dit moet de burger beschermen tegen willekeurige inmengingen 

van de overheid. Indien een burger de inhoud en draagwijdte van een wet niet begrijpt, krijgt de overheid 

een vrijgeleide om de wettelijke basis te interpreteren op een wijze die haar het beste dient. Dat betekent 

evenzeer dat wetten die een discretionaire bevoegdheid verlenen aan de overheid voldoende afgebakend 

moeten worden om aan dit vereiste te voldoen. 

 

Toch moet deze laatste kwaliteitsvoorwaarde enigszins genuanceerd worden. Soms is het niet eenvoudig 

om de voorzienbaarheid van een wet na te gaan. Het is mogelijk dat het Europees Hof bij minder privacy-

invasieve maatregelen niet overgaat tot de controle van de voorzienbaarheid van de wet. In plaats daarvan 

kan het Hof zich beperken tot het controleren van de aanwezige procedurele waarborgen tegen misbruik 

waarover de burger in casu beschikt. Het Hof onderzoekt of er in de lidstaat procedures zijn om arbitrair 

overheidsoptreden te vermijden, waarna wordt gekeken of er mogelijkheden bestaan om post factum 

juridische stappen te ondernemen tegen misbruik. Hierbij geeft het EHRM absolute voorrang aan 

rechterlijke controle312. Het bestaan van enkel een ombudsdienst is niet voldoende. 

 

1.3.2. Legitiem doel 

213. De tweede voorwaarde op grond waarvan een inmenging kan worden verantwoord, is dat zij een 

legitiem doel moet dienen. De legitieme doelen die hiervoor in aanmerking komen, worden opgesomd in 

art. 8 lid 2 EVRM. De volgende legitieme doelen komen in aanmerking: “nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, 

de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden 

van anderen”. 

 
310 EHRM 4 mei 2000, nr. 28341/95, Rotaru v. Romania. 
311 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, Sunday Times v. UK. 
312 De grondslag hiervoor kan gevonden worden in art. 6 EVRM. 
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1.3.3. Noodzakelijkheid 

214. De laatste voorwaarde is de noodzakelijkheidseis. Een inmenging in het privéleven moet 

“noodzakelijk zijn in een democratische samenleving” 313. Anders is het niet mogelijk om te voldoen aan het 

legitiem doel. Met andere woorden, de noodzakelijkheidseis is een zeer vage voorwaarde. Het EHRM geeft 

hiervoor een aantal richtlijnen.314 

 

De inmenging moet relevant en pertinent zijn. De vraag die moet worden beantwoord is of het legitiem 

doel door de inmenging kan worden bereikt. Is het antwoord op deze vraag ontkennend, dan is de 

inmenging niet noodzakelijk en wordt het recht op privéleven uit art. 8 EVRM geschonden. Het Hof hanteert 

dit criterium als minimumvoorwaarde, maar gaat nog verder. Ook voor relevante inmengingen moet 

nagegaan worden of ze strikt noodzakelijk waren.  

 

215. Het Hof kan dit nagaan aan de hand van verschillende methodes. De eerste methode is de 

subsidiariteitseis. Daarbij beoordeelt het Hof telkens of de overheid niet op een andere manier kon 

handelen die geen inmenging vormde. Indien een inmenging onvermijdelijk was, onderzoekt het EHRM 

eveneens of een minder privacy-invasieve inmenging mogelijk was. 

 

Een tweede methode die het Hof vaak hanteert, is de proportionaliteitsmethode. Hierbij worden de 

belangen van de burger afgewogen tegen de belangen van de staat.315  

 

216. Ook in deze situatie stelt het Hof dat de noodzakelijkheid niet altijd even gemakkelijk te controleren 

is. Net zoals bij de voorzienbaarheid, controleert het EHRM in een dergelijke situatie soms enkel de 

procedurele waarborgen tegen misbruik.  

 

 

 
 

 
313 Dit wordt bijvoorbeeld uiteengezet in LEANDER v. SWEDEN waarbij het Hof spreekt over een “pressing social need”. 
Zie hiervoor: EHRM 26 maart 1987, nr. 9248/81, Leander v. Sweden. 
314 P. DE HERT, “Het recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM – deel II. Artikelsgewijze 
commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, 720. 
315 Bijvoorbeeld de ernst van de inmenging in het privéleven kan het Hof afwegen tegen de ernst van de overtreding. 
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2. Toetsing inzameling gegevens 

217. In DEEL 2 zijn twee hypotheses opgesteld om gegevens in te zamelen voor de opbouw van een 

vermogensregister. Enerzijds is een soort aangifte voorgesteld die de natuurlijke persoon zelf moet 

doorgeven aan de overheid, naar analogie met de aangifte voor de personenbelasting. Anderzijds werden 

voorstellen gedaan om de bestaande wetgeving aan te passen en/of uit te breiden om de gegevens te 

bekomen op basis van derdenrapportage.  

 

Om de inzameling van de gegevens te toetsen aan het recht op privéleven uit art. 8 EVRM wordt hetzelfde 

onderscheid gemaakt. Eerst wordt de inzameling van gegevens op basis van een aangifte van de natuurlijke 

persoon zelf getoetst aan art. 8 EVRM. Daarna wordt de inzameling van gegevens op basis van 

derdenrapportage getoetst aan art. 8 EVRM.  

 

2.1. Inzameling gegevens op basis van een aangifte 

218. De vraag die hierbij rijst, is in welke mate in de aangifte naar informatie wordt gevraagd die onder 

de bescherming van het privéleven valt. Wanneer een verplichting wordt opgelegd tot het verstrekken van 

informatie in de aangifte, zal een rechter altijd besluiten dat er een inmenging is in het privéleven. Het 

verstrekken van informatie gebeurt namelijk onder dwang. Dit is onder meer het geval bij de aangifte onder 

de personenbelasting,316 waar een niet-aangifte gesanctioneerd kan worden met de ambtshalve aanslag.317  

 

Bovendien beoordeelt het Europees Hof een maatregel altijd in zijn totaliteit.318 Indien de belastingdienst 

in de aangifte bepaalde informatie opvraagt die onder het recht op privéleven valt, wordt de volledige 

aangifte als een inmenging in het privéleven beschouwd.319 

 

 

 

 
316 Art. 305, eerste lid WIB 1992. 
317 Art. 351 WIB 1992. 
318 EHRM 14 maart 2013, nr. 24117/08, Bernh Larsen Holding AS e.a. v. Noorwegen. 
319 S. DE RAEDT, De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-verzameling door de fiscale administratie, 
Gent, Larcier, 2017, p. 804. 
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219. In casu zou telkens informatie opgevraagd worden aan natuurlijke personen die verband houden 

met het vermogen. In de zaak ANDERBERG320 en de zaak X.321 stelde het Hof dat informatie over het 

inkomen en het vermogen wel degelijk informatie over het privéleven is die beschermd wordt door art. 8 

EVRM.  

 

Hierdoor zijn de gegevens die zouden worden opgevraagd in een aangifte322 telkens een inmenging in het 

privéleven vormen, zoals dat wordt beschermd door artikel 8 EVRM. Een soortgelijk systeem dient te 

voldoen aan de drie voorwaarden op basis waarvan een inmenging verantwoord kan worden.  

 

2.1.1. Legaliteitsvereiste 

220. De eerste voorwaarde is de legaliteitsvereiste. Op basis hiervan moet bovenstaande aangifte 

gegrond zijn op een kwalitatieve, wettelijke basis. Artikel 22 van de Belgische Grondwet schrijft voor dat er 

een formele wet moet zijn die de aangifte verantwoordt. Bovendien moet die wet aan een aantal 

kwaliteitsvereisten voldoen, want deze moet toegankelijk en voorzienbaar zijn. 

 

A. Toegankelijkheid 

221. De formele wet die zou voorzien in een aangifteplicht voor bepaalde vermogensbestanddelen van 

natuurlijke personen moet toegankelijk zijn voor de burger. Dit vereiste vormt in België vrijwel geen 

probleem, aangezien alle formele wetten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. In de zaak 

ROTARU323 werd de publicatie van een wettelijke grondslag in een officieel publicatieblad afdoende 

bevonden door het Hof. 

 

B. Voorzienbaarheid 

222. Om te voldoen aan de voorzienbaarheid, is vereist dat de formele wet nauwkeurig wordt 

geformuleerd. Op die manier wordt de burger beschermd tegen arbitrair overheidsoptreden.  

 
320 EHRM 29 juni 1992, nr. 13906/88, Anderberg v. Sweden.   
321 EHRM 6 oktober 1982, nr. 9702/82, X. v. UK. 
322 Voornamelijk gegevens uit de restcategorie zoals de waarde van fysiek edelmetaal, meubilair…  
323 EHRM 4 mei 2000, nr. 28341/95, Rotaru v. Romania. 
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Uit het onderzoek naar de draagwijdte van art. 8 EVRM is duidelijk geworden dat de burger de inhoud en 

draagwijdte van de wet moet begrijpen. Met andere woorden, de wet moet voldoende duidelijk zijn voor 

de burger. 

 

Indien in de wet een discretionaire bevoegdheid wordt gegeven aan de overheid, moet deze voldoende 

afgebakend zijn. Dit is dus een factor waar de wetgever rekening mee dient te houden bij het opstellen van 

de formele wet die dergelijke aangifte zou opleggen aan de burger. In casu is het moeilijk om een concrete 

beoordeling te geven van een puur fictieve, hypothetische wettelijke grondslag. De toetsing aan de 

voorzienbaarheid is telkens een feitenkwestie. 

 

223. Indien het Hof moeilijkheden ondervindt om de bovengenoemde beoordeling te maken over de 

formele wet, kan het terugvallen op de controle van de procedurele waarborgen tegen misbruik, waarover 

de burger in België beschikt. Enerzijds worden de procedures bekeken die arbitrair overheidsoptreden 

dienen te vermijden en anderzijds moet het mogelijk zijn om nadien juridische stappen te ondernemen 

tegen willekeurig overheidsoptreden. Hierbij vereist het Hof dat er een mogelijkheid bestaat tot rechterlijke 

controle. Opnieuw is het moeilijk om dit a priori te beoordelen. Het staat evenwel vast dat de overheid met 

deze procedurele waarborgen rekening moet houden, wanneer ze een wettelijk kader opstelt.  

 

2.1.2. Noodzakelijkheidsvereiste 

224. Het noodzakelijkheidsvereiste houdt in dat de inmenging in het privéleven een legitiem doel moet 

dienen. De legitieme doelen die in aanmerking komen, worden opgesomd in art. 8 lid 2 EVRM. De legitieme 

doelen zijn nationale veiligheid, openbare veiligheid, economisch welzijn van het land, voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, bescherming van de gezondheid, goede zeden of de bescherming 

van rechten en vrijheden van anderen. 

 

De aangifte in het kader van de Belgische personenbelasting wordt verantwoord op basis van het 

economisch welzijn van een land. Inmenging in het privéleven om tot de correcte belastingheffing te komen 

is legitiem. Hier wordt de correcte belastingheffing eveneens vooropgesteld bij de doelstellingen van het 

vermogenskadaster in het kader van dit onderzoek.  
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2.1.3. Proportionaliteitsvereiste 

225. De meest complexe voorwaarde is de proportionaliteitsvereiste. Deze vereiste kent slechts een 

vage omschrijving. Elke inmenging moet noodzakelijk zijn voor het legitiem doel in een democratische 

samenleving. In casu is dat het economisch welzijn van België. De inmenging moet relevant en pertinent 

zijn. Er moet beoordeeld worden of het opgesteld doel bereikt kan worden door de inmenging. Indien het 

antwoord hierop bevestigend is, moet ook worden nagegaan of de inmenging effectief strikt noodzakelijk 

is.  

 

226. Als de beoordeling wordt gebaseerd op de subsidiariteitseis, moet onderzocht worden of er geen 

alternatieve manier bestaat om de gegevens in te zamelen zonder inmenging. Dit is niet het geval. De 

andere optie – voor zover die in de praktijk werkzaam is – is derdenrapportage en vormt eveneens een 

inmenging in het privéleven. De vraag is dan of er geen alternatief gehanteerd kan worden dat minder 

privacy-invasief is. Het alternatief van de derdenrapportage moet afgewogen worden tegen de aangifte 

door de natuurlijke persoon. Dit betreft een feitenkwestie, waarover enkel veronderstellingen kunnen 

worden gemaakt. Wellicht is er geen marginaal verschil tussen beide, waardoor de subsidiariteitstoets 

doorstaan kan worden.  

 

Daarnaast biedt de proportionaliteitsvereiste een mogelijkheid om te beoordelen of aan de derde 

voorwaarde voldaan is. Hierbij wordt onderzocht of het legitiem doel opweegt tegen de ernst van de 

inmenging. Ook voor het Hof kan dit een lastige afweging zijn. Voor minder privacy-invasieve maatregelen 

wordt vaak gekeken of er procedurele waarborgen zijn. Ook dit is een feitenkwestie, waarover enkel het 

Hof kan oordelen. Hierover kunnen slechts veronderstellingen gemaakt worden.  

 

2.2. Inzameling gegevens op basis van derdenrapportage 

227. Informatie kan ingezameld worden via derdenrapportage. Dit was onder meer het geval met het 

CAP van de Nationale Bank van België en het UBO-register. Het is ook het geval, indien geopteerd wordt 

voor een systeem analoog aan de Nederlandse WOZ-waarde. De steden en gemeenten dienen de WOZ-

waarde door te geven aan de onafhankelijke instantie die instaat voor de opmaak van een Belgisch 

vermogenskadaster. 
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228. De gegevens die worden opgevraagd op basis van derdenrapportage om een vermogenskadaster 

te ontwikkelen, bevatten informatie over het inkomen en vermogen van natuurlijke personen. Het Hof 

oordeelde in de zaak ROTARU324 dat het opvragen van die informatie een inmenging vormt in het recht op 

privéleven. Om de inmenging te verantwoorden, moet voldaan worden aan drie voorwaarden.  

 

2.2.1. Legaliteitsvereiste 

229. Als eerste moet zijn voldaan aan de legaliteitsvereiste. Net zoals bij de aangifte door natuurlijke 

personen, wordt een formele wet vereist op grond van artikel 22 van de Grondwet. Deze wet moet 

toegankelijk en voorzienbaar zijn.  

 

A. Toegankelijkheid 

230. De toegankelijkheid vormt in België geen probleem. Dezelfde motivering kan worden toegepast als 

bij de informatie-inwinning op grond van een aangifte door natuurlijke personen.325  

 

B. Voorzienbaarheid 

231. De formele wet moet voldoende duidelijk zijn voor de burgers. Zij moeten in staat zijn de inhoud 

en de draagwijdte van de wet in te schatten. Hiervoor moet de wet nauwkeurig geformuleerd worden. 

Indien het EHRM deze beoordeling niet kan maken, kan het Hof overgaan tot de controle van de aanwezige 

procedurele waarborgen tegen misbruik. De kwaliteitsvereiste van de voorzienbaarheid is moeilijk vooraf 

te beoordelen. Toch kan de wetgever hiermee rekening houden bij het opstellen van de wetgeving en het 

voorzien van de procedurele waarborgen.326  

 

2.2.2. Noodzakelijkheidsvereiste 

232. De noodzakelijkheidsvereiste bij informatie-inwinning via derdenrapportage is vrij gelijkaardig aan 

de vereiste bij de aangifte. Er moet eveneens gemotiveerd worden op grond van welk legitiem doel 

inmenging in het privéleven noodzakelijk is. De verdere uitleg staat onder tussentitel 2.1.2.327 

 
324 EHRM 4 mei 2000, nr. 28341/95, Rotaru v. Romania. 
325 Supra 103, nr. 219. 
326 Opnieuw is de beoordeling van de voorzienbaarheid gelijkaardig aan de beoordeling bij de inzameling van de 
gegevens op basis van een aangifte. Voor de uitgebreide uitleg verwijs ik naar de randnummers 222 en 223. 
327 Supra 105, nr. 223. 



 

 - 109 - 

2.2.3. Proportionaliteitsvereiste 

233. De beoordeling uit tussentitel 2.1.3.328 moet mutatis mutandis toegepast worden op de informatie-

inwinning via derdenrapportage. De inmenging in het privéleven moet noodzakelijk zijn voor het legitiem 

doel in een democratische samenleving en relevant en pertinent zijn. De vraag die gesteld moet worden is 

of het doel bereikt wordt door de inmenging. Zo ja, dan moet worden beoordeeld of de inmenging strikt 

noodzakelijk was. 

 

Bovenstaande beoordeling kan gebeuren door de toepassing van twee methodes. Op grond van de 

subsidiariteitsmethode gaat het EHRM na of de inmenging niet vermeden had kunnen worden. Dit is niet 

het geval, want er is geen andere manier om de informatie te bekomen zonder in te boeten op de 

accuraatheid van de gegevens. Daarna onderzoekt het Hof of er geen minder invasieve privacy-inmenging 

mogelijk was. Informatie opvragen is op zich geen verregaande invasieve inmenging. Daarom kan besloten 

worden dat de informatie-inwinning via derdenrapportage wellicht de beoordeling aan de hand van de 

subsidiariteitsmethode zou doorstaan. Het blijft natuurlijk slechts een veronderstelling, omdat het om een 

feitenkwestie gaat.  

 

De andere methode is de proportionaliteitsmethode. Hierbij moet het legitiem doel worden afgewogen 

tegen de ernst van de inmenging. Zoals hierboven reeds is aangegeven, is het opvragen van informatie in 

se niet een verregaande privacy-invasieve inmenging. Mits een goede motivering van het legitieme doel 

wordt gegeven, wordt het mogelijk om de proportionaliteitsmethode succesvol te doorstaan.  

 

Voor minder privacy-invasieve inmengingen – zoals in casu – laat het Hof de proportionaliteitsmethode 

vaak ter zijde. In plaats daarvan kijkt het of er voldoende procedurele waarborgen zijn die de burger 

beschermen tegen willekeur van de overheid. Voor democratische landen is het eenvoudiger deze toets te 

doorstaan. Het is ook een element, waarmee de wetgever rekening kan houden bij het opstellen van de 

wet. Doch kan a priori hiervan geen sluitende beoordeling worden gegeven. 

 
 

 
328 Supra 106, nr. 225. 
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3. Conclusie 

234. Uit bovenstaande analyse van art. 8 EVRM blijkt dat de gegevens die een vermogenskadaster moet 

omvatten onder de bescherming vallen van het recht op privéleven. Een dergelijke inmenging in het 

privéleven van burgers is niet absoluut verboden, maar kan toegelaten worden als wordt voldaan aan drie 

voorwaarden en voor zover aan de inmenging een wettelijke basis ten grondslag ligt die een legitiem doel 

dient en de inmenging niet verder gaat dan noodzakelijk wordt de inmenging toegestaan door het EHRM. 

 

235. Het is niet eenvoudig een concreet besluit te formuleren over de toetsing van de inzameling van 

gegevens op basis van een aangifte door een natuurlijke persoon aan artikel 8 EVRM. De bevindingen en 

veronderstellingen zijn immers puur hypothetisch. Wel kunnen enkele aandachtspunten worden 

beschreven.  

 

Zo moeten de inhoud en draagwijdte van de wettelijke basis voldoende duidelijk zijn voor de burgers. Dit is 

een factor die de wetgever zeker in acht moet nemen. Bovendien moet nagedacht worden over de 

procedurele waarborgen die geboden zullen worden. Daarnaast is een goed onderbouwde motivatie nodig 

van het legitiem doel. Enkel zo kan voldaan worden aan de tweede voorwaarde, de 

noodzakelijkheidsvereiste.  

 

Tot slot moet nagedacht worden over de proportionaliteit. Dit houdt in dat de overheid a priori moet 

nadenken over welke mogelijkheid ze wil gebruiken om zicht te krijgen op bepaalde gegevens in een 

vermogenskadaster. Verkiest ze de aangifte of zijn er alternatieven op grond van derdenrapportage. Er kan 

ook gekozen worden om bepaalde gegevens niet op te nemen in een vermogenskadaster. Deze beoordeling 

moet gemaakt worden onder andere in functie van het recht op privacy. 

 

236. Bij de inzameling van gegevens op grond van derdenrapportage kunnen gegevens ingezameld 

worden door instellingen, zoals het CAP of het UBO-register. De informatie-inwinning kan ook gebeuren 

door de overheid, zoals bij het systeem van het kadaster of een systeem analoog aan de Nederlandse WOZ-

waarde. De beoordeling is vrijwel gelijk aan die van de informatie-inwinning op grond van een aangifte door 

de natuurlijke persoon. Hier geldt dus ook dat er enkele aandachtspunten zijn die de wetgever in acht kan 

en moet nemen bij het opstellen van de formele wet die de informatie-inwinning toelaat.  
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237. Het grote voordeel is dat er voldoende rechtspraak is van het EHRM. In verschillende zaken geeft 

het Europees Hof aan welke factoren belangrijk zijn om een toetsing aan art. 8 EVRM te doorstaan. Hierdoor 

kan de Belgische overheid hierop anticiperen bij de ontwikkeling van een wettelijke grondslag voor een 

vermogenskadaster. Indien hieraan voldoende aandacht wordt besteed, kan de overheid een regeling 

uitwerken, waardoor de inmenging in het privéleven voldoet aan de voorwaarden uit artikel 8 EVRM.  
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Hoofdstuk 2.  Gegevensbescherming 

238. Een tweede juridische belemmering voor een vermogenskadaster is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming329 (hierna: AVG). Deze verordening is beter bekend onder de Engelse benaming, 

General Data Protection Regulation (hierna: GDPR). Zij bevat regels om de persoonsgegevens van 

natuurlijke personen te beschermen. Hierbij krijgt de burger zelf (meer) controle over zijn eigen data. Ook 

het recht op privacy speelt in deze context een belangrijke rol.330 De AVG is in werking getreden op 25 mei 

2018. 

 

1. Toepassingsgebied 

239. Om binnen het toepassingsgebied van de AVG te vallen, moeten persoonsgegevens verwerkt 

worden. Vooraleer het materieel en territoriaal toepassingsgebied worden geanalyseerd, wordt de definitie 

van het verwerken van persoonsgegevens gegeven.  

 

Art. 4.1. AVG omschrijft wat verstaan wordt onder persoonsgegevens. Dat is het volgende: “alle informatie 

over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt 

beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand 

van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of 

van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 

economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. 

 

Art. 4.2. AVG geeft de volgende definitie van verwerking: “een bewerking of een geheel van bewerkingen 

met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken 

of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden op of 

andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 

gegevens”. 

 
329 Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131.  
330 Art. 1 Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
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1.1. Materieel toepassingsgebied 

240. Het materieel toepassingsgebied wordt behandeld onder art. 2 AVG. De verordening is van 

toepassing op “de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van 

persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen”.  

 

Hierop zijn de volgende vier uitzonderingen331 gemaakt:  

“De verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens: 

- in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen; 

- door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten die binnen de werkingssfeer van titel V, hoofdstuk 

2, VEU vallen; 

- door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke 

activiteit; 

- door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de 

vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de 

bescherming tegen en de voorkoming van de gevaren voor de openbare veiligheid.” 

 

1.2. Territoriaal toepassingsgebied 

241. De verordening is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens bij activiteiten van een 

vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de Europese Unie, ongeacht of de 

verwerking al dan niet in de Unie zelf plaatsvindt.332 Verder is de verordening eveneens van toepassing op 

“de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, door een niet in de 

Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, wanneer de verwerking verband houdt met: 

- het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen in de Unie, ongeacht of een betaling 

door de betrokkenen is vereist; of  

- het monitoren van hun gedrag, voor zover dit gedrag in de Unie plaatsvindt.”333 

 
331 Art. 2.2. Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
332 Art. 3.1. Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
333 Art. 3.2. Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
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Tot slot is de verordening ook van toepassing op “de verwerking van persoonsgegevens door een 

verwerkingsverantwoordelijke die niet in de Unie is gevestigd, maar op een plaats waar krachtens het 

internationaal publiekrecht het statelijk recht van toepassing is”.334 

 

242. Het toepassingsgebied van de GDPR is uitgebreid. Nagenoeg alle bedrijven en overheden die 

persoonsgegevens verwerken in het kader van een activiteit van een vestiging in de Europese Unie zullen 

onder de GDPR vallen. Zelfs bedrijven die zich niet hebben gevestigd in de Europese Unie, maar aan 

personen binnen de Europese Unie goederen en diensten aanbieden, moeten zich houden aan de regels in 

de GDPR. 

 

2. Basisbeginselen 

243. Artikel 5 AVG omschrijft de beginselen die gerespecteerd moeten worden bij de verwerking van 

persoonsgegevens. Zo moeten de gegevens worden verwerkt op een manier die rechtmatig, behoorlijk en 

transparant is. Verder moet de gegevensverwerking doelgebonden zijn. De gegevensverzameling moet 

toereikend zijn en niet disproportioneel in het kader van de doelstellingen. Het artikel vermeldt eveneens 

dat de gegevens juist moeten zijn en geactualiseerd worden indien nodig. Er wordt een opslagbeperking 

vooropgesteld op basis waarvan de betrokkenen niet langer mogen worden geassocieerd met de gegevens 

dan nodig is in het kader van de doelstellingen. Tot slot moeten passende maatregelen worden genomen 

om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking te garanderen ten aanzien van de 

betrokkenen. 

 

3. Rechten van de burger 

244. De GDPR kent een aantal rechten toe aan de burger bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze 

zijn terug te vinden in de artikelen 13 tot en met 22 van de AVG. Zo verkrijgt de burger op grond van de 

artikelen 13 en 14 AVG een recht op informatie. Dit houdt in dat de betrokkene geïnformeerd moet worden 

door de verwerkingsverantwoordelijke, wanneer informatie over hem werd verzameld. Afhankelijk van de 

manier waarop de persoonsgegevens verkregen worden, is ofwel art. 13 AVG ofwel art. 14 AVG van 

toepassing.  

 
334 Art. 3.3. Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 



 

 - 115 - 

Worden de gegevens over de betrokkene verkregen van de betrokkene zelf, dan is art. 13 AVG van 

toepassing. Worden de gegevens niet verkregen van de betrokkene zelf, dan is art. 14 AVG van toepassing.  

 

Daarnaast krijgt de betrokkene ook een recht op inzage op grond van art. 15 AVG. De betrokkene kan de 

overheid die of het bedrijf dat persoonsgegevens van hem verwerkt, verzoeken om inzage. Daarbij 

aansluitend omvat art. 16 AVG een recht van verbetering. Indien de betrokkene foutieve gegevens opmerkt, 

kan hij een verzoek tot rechtzetting indienen. Ook kan de betrokkene onvolledige gegevens vervolledigen. 

 

In art. 17 AVG is een recht op gegevenswissing of vergetelheid voorzien. Op basis van dit artikel kan de 

betrokkene in een bepaald aantal gevallen335 de wissing van zijn persoonsgegevens vragen. Het recht op 

beperking van de verwerking uit art. 18 AVG hangt daarmee samen. De betrokkene kan in een aantal 

gevallen een beperking van de verwerking verkrijgen van de verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat dus 

niet om een absoluut recht. De verwerkingsverantwoordelijke kan op bepaalde gronden het verzoek van 

de betrokkene weigeren. Dit is onder meer het geval, wanneer de verwerking onrechtmatig is maar de 

betrokkene niet verzoekt om de gegevens te wissen, als de juistheid van de gegevens betwist wordt door 

de betrokkene en wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft 

voor de verwerkingsdoeleinden.  

 

Op basis van artikel 20 AVG heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens die hij verstrekt heeft 

in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft hij het recht, 

onder bepaalde voorwaarden, om de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te 

dragen. 

 

 

 

 
335 Dit is onder meer het geval wanneer de gegevens onrechtmatig verwerkt werden of de persoonsgegevens niet 
langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. Zie hiervoor art. 17.1. Verord. Europees Parlement 
en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
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De betrokkene beschikt over een recht van bezwaar336 tegen de verwerking van gegevens door de 

verwerkingsverantwoordelijke. Indien de betrokkene bezwaar indient, moet de 

verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van de gegevens staken, tenzij er dwingende, 

gerechtvaardigde gronden aangevoerd kunnen worden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en 

vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van 

een rechtsvordering. Er kan ook bezwaar worden gemaakt tegen direct marketing en profilering.  

 

Tot slot waarborgt de GDPR ook een recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde 

individuele besluitvorming/profilering.337 Hiermee wordt bedoeld dat persoonsgegevens automatisch 

verwerkt worden om persoonlijke kenmerken van betrokkenen te evalueren of automatische beslissingen 

met betrekking tot de betrokkene te nemen.338 

 

4. Handhaving 

245. Dat de Europese Unie veel belang hecht aan deze materie blijkt duidelijk uit de handhaving die ze 

eraan verbindt. Art. 83 AVG bepaalt dat de sancties doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn. 

In art. 83 AVG wordt elke inbreuk op een artikel gekoppeld aan een administratieve geldboete. Naargelang 

van de zwaarte van de inbreuk ligt de hoogte van de administratieve geldboete hoger. Bepaalde, ernstige 

inbreuken op de verordening kunnen worden bestraft met administratieve geldboeten tot € 20.000.000 of, 

voor een onderneming, tot 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van het vorige boekjaar, indien dit cijfer 

hoger ligt.339 

 

 
336 Art. 21 Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
337 Art. 22 Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
338 BELASTINGEN VLAANDEREN, Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele 
besluitvorming/profilering (artikel 22 AVG), https://belastingen.vlaanderen.be/recht-niet-te-worden-onderworpen-
aan-geautomatiseerde-individuele-besluitvorming-profilering-artikel. 
339 Dit is onder meer het geval voor een schending van de basisbeginselen of de rechten van de betrokkenen. Voor 
een overzicht, zie: art. 83.5. Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
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5. Toegepast op het vermogenskadaster 

246. De gegevens die een vermogenskadaster moet omvatten, zijn identificatiegegevens, bankgegevens, 

financiële gegevens en patrimoniale gegevens. Deze informatie valt onder de definitie van 

persoonsgegevens en verwerking uit art. 4 AVG. Hierdoor is de AVG van toepassing op het 

vermogenskadaster. Dit betekent dat de onafhankelijke instantie die het vermogenskadaster beheert, zich 

moet houden aan de regels uit de AVG. Dit moet zij doen, zowel indien de gegevens verkregen worden door 

de natuurlijke persoon zelf als in het geval de gegevens bekomen worden via derdenrapportage.  

 

247. De persoonsgegevens die verwerkt worden, moeten een uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde finaliteit dienen.340 Het is van belang dat de finaliteit op voorhand voldoende concreet 

wordt bepaald. In casu is wellicht de rechtvaardiging uit art. 6, 1. c) GDPR relevant. De verwerking is immers 

noodzakelijk voor de onafhankelijke entiteit om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Die wettelijke 

verplichting moet dan toelaten om bepaalde informatie over natuurlijke personen te verzamelen en samen 

te voegen in een vermogenskadaster.341  

 

248. Vervolgens moet de gegevensverwerking proportioneel en minimaal zijn. De onafhankelijke entiteit 

heeft echter geen andere mogelijkheid een vermogenskadaster te ontwikkelen dan via het verwerken van 

persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is met andere woorden noodzakelijk voor het 

uitvoeren van haar wettelijke opdracht. Hierbij dient de verantwoordelijke onafhankelijke entiteit alle 

noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.  

 

Als de manier waarop de verwerking gebeurt niet noodzakelijk of disproportioneel is voor de uitvoering van 

de wettelijke opdracht, dan wordt het persoonsgegevensbeschermingsrecht geschonden, aangezien de 

verwerking onrechtmatig is. 

 

 

 
340 Art. 6 Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
341 S. DE RAEDT, De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-verzameling door de fiscale administratie, 
Gent, Larcier, 2017, p. 804. 
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249. Verder dient de gegevensverwerking op een transparante wijze te gebeuren. Dit houdt in dat 

bepaalde informatie moet worden verstrekt aan de betrokkene en dat de betrokkene een aantal rechten 

krijgt. Welke informatie verstrekt moet worden hangt af van de wijze waarop de informatie bekomen 

wordt: van de betrokkene zelf342 of van een derde343.  

 

250. Ook de FOD Financiën is onderworpen aan de regels uit de GDPR in het kader van onder meer de 

belastingheffing. Er is een beleid uitgewerkt voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de 

verwerking van persoonsgegevens. De doelstelling van de belastingheffing is gelijklopend met de 

doelstelling die vooropgesteld werd in het onderzoek van het vermogenskadaster. Daarom kan het huidige 

beleid voor de verwerking van persoonsgegevens worden afgespiegeld op de situatie van een 

vermogenskadaster.344  

 

Er worden gelijkaardige gegevens verwerkt. Bovendien verkrijgt de FOD Financiën zowel gegevens van 

belastingplichtigen zelf door middel van hun aangifte als via andere verwerkingsverantwoordelijken. In het 

beleid van de FOD Financiën worden bepaalde zaken sterk benadrukt. Vooreerst wordt uiteengezet dat ze 

wel degelijk onder het toepassingsgebied vallen en welke gegevens specifiek verwerkt worden door de FOD 

Financiën. Verder wijst de FOD Financiën op de beginselen die moeten worden nageleefd door de overheid 

en geeft de dienst aan wie de verwerkingsverantwoordelijke is en wie de ontvangers van de 

persoonsgegevens zijn. Dit zijn zowel de belastingplichtige zelf als andere ontvangers op grond van 

wettelijke verplichtingen en machtigingen inzake informatieverstrekking en -uitwisseling.  

 

Verder geeft de FOD Financiën aan dat de persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden aan derde 

landen of een internationale organisatie op grond van bestaande reglementering. Tot slot wijst de dienst 

erop dat de persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan nodig is in het kader van de 

doeleinden en worden de rechten van de betrokkene uiteengezet.  

 
342 Art. 13 Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
343 Art. 14 Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89-131. 
344 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN, Beleid van de FOD Financiën inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/privacy/beleid-van-de-fod-financiën-inzake-de-bescherming-van-de-
persoonlijke. 
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De belastingplichtige kan eenvoudig informatie bekomen over zijn persoonsgegevens door middel van de 

tool ‘MyMinfin’. Er zijn ook gestandaardiseerde formulieren beschikbaar, wanneer de betrokkene zijn 

rechten wil uitoefenen.  

 

6. Conclusie 

251. De tweede juridische belemmering die is onderzocht in deze scriptie is de gegevensbescherming. 

De verwerking van persoonsgegevens wordt beschermd door de AVG ofwel de GDPR. De conclusie is dat 

ook de gegevens in een vermogenskadaster onder het toepassingsgebied van de AVG vallen. Daarom dient 

de onafhankelijke entiteit die is belast met de ontwikkeling en instandhouding van een vermogenskadaster 

de regels uit de AVG na te leven. Dit vormt dus wel degelijk een juridische belemmering voor het 

vermogenskadaster. 

 

Toch moet het bovenstaande gerelativeerd worden. Andere overheidsdiensten (en private 

ondernemingen) vallen evenzeer onder het toepassingsgebied van de GDPR. Zo werkte de FOD Financiën 

een degelijk beleid uit voor de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkenen. Deze werkwijze kan als voorbeeld dienen voor de onafhankelijke entiteit 

die het vermogenskadaster beheert.  

 

252. De conclusie is dat de gegevensverwerking een extra hindernis vormt voor de uitwerking van een 

vermogenskadaster. Toch kan de bescherming van de persoonsgegevens niet gezien worden als een echte 

juridische belemmering. Mits een goed uitgewerkt en consistent beleid wordt gevoerd, mag de regelgeving 

uit de AVG geen belemmering vormen voor een Belgisch vermogenskadaster. 
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Hoofdstuk 3.  Praktische belemmeringen 

253. In dit laatste hoofdstuk van DEEL 3 worden nog enkele praktische belemmeringen voor een 

vermogenskadaster onderzocht die op zich soms juridische belemmeringen kunnen vormen. De meest voor 

de hand liggende praktische belemmeringen worden besproken, namelijk de kostprijs, de handhaving, de 

kenmerken die zijn opgesteld in DEEL 1, de mogelijkheid om een internationaal en Europees 

vermogenskadaster te ontwikkelen en de bevoegdheidsverdelende regels.  

 

1. Kostprijs 

254. Een eerste praktische belemmering die een weerslag kan hebben op het juridische aspect van een 

vermogenskadaster is de kostprijs. Aan de ontwikkeling van een Belgisch vermogenskadaster zal uiteraard 

een prijs verbonden zijn. De vraag is of die kosten opwegen tegen de baten van een vermogenskadaster. 

 

Doorheen deze scriptie is de invoering van een vermogens(winst)belasting vooropgesteld als doel om een 

vermogenskadaster te ontwikkelen. Indien de wetgever deze redenering niet volgt, zullen de kosten 

wellicht zwaarder doorwegen dan de baten. Door de oprichting van een Belgisch vermogenskadaster krijgt 

de overheid zicht op de vermogens van de Belgische burgers en op de vermogensbestanddelen waarin de 

Belgische vermogens zijn opgedeeld. Hierdoor kan zij de impact van het invoeren of schrappen van 

belastingen beter inschatten. De overheid krijgt immers zicht op hoeveel geld onderworpen wordt aan de 

nieuwe belasting of er net aan ontsnapt, waardoor ze de verandering aan overheidsinkomsten beter kan 

ramen. Bovendien kunnen studies en analyses worden uitgevoerd op de geanonimiseerde gegevens om 

evoluties en veranderingen te verduidelijken. Echter, veel verder dan de bovenstaande voordelen reikt het 

nut van een Belgisch vermogensregister wellicht niet, indien op termijn geen vermogensbelasting geheven 

wordt.  

 

Als de overheid toch opteert voor een vermogens(winst)belasting, ontstaat een recurrente opbrengst voor 

de schatkist. Hiermee kan de kostprijs die onlosmakelijk met de ontwikkeling van een vermogensregister 

verbonden is, gecompenseerd worden.  
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255. De bovenstaande economische drijfveer kan een weerslag hebben op de kenmerken – en de 

evaluatiecriteria – van een vermogenskadaster. Als er voor de overheid opbrengsten aan verbonden zijn, is 

dit naar alle waarschijnlijkheid een drijfveer om een vermogenskadaster te ontwikkelen dat geactualiseerd 

wordt en omvattend is. Kortom, de overheid zal wellicht meer willen investeren in een actueel en accuraat 

vermogenskadaster, waaruit ze jaarlijks inkomsten kan putten. De kostprijs kan hierdoor onrechtstreeks 

gezien worden als een juridische belemmering.  

 

2. Handhaving 

256. Een tweede aspect dat een juridische belemmering vormt, is de handhaving die verbonden is aan 

een vermogenskadaster. De handhaving is doorheen deze scriptie niet uitvoerig behandeld, doch vormt 

een mogelijke praktische belemmering voor de uitbouw van een vermogenskadaster.  

 

257. Dit speelt vooral wanneer geopteerd wordt voor een aangifte door de natuurlijke persoon met 

betrekking tot bepaalde vermogensbestanddelen. Naar analogie met de persoonsbelasting zou de 

bevoegde instantie controles moeten kunnen uitvoeren op de aangiftes. Het probleem dat zich hierbij 

voordoet, is dat de bevoegde instantie geen zicht heeft op de werkelijke gegevens. Hierdoor is het vrijwel 

onmogelijk om een doeltreffende handhaving uit te bouwen.  

 

Zonder mogelijkheid tot controle en een daaraan verbonden sanctioneringsmechanisme worden 

natuurlijke personen niet voldoende afgeschrikt. Ze zullen eerder geneigd zijn om foutieve gegevens door 

te geven. Dit komt de accuraatheid van een vermogenskadaster niet ten goede. Het ontbreken van een 

doeltreffende handhaving vormt om deze reden een juridische belemmering. De meest voor de hand 

liggende oplossing is dat gekozen wordt voor een systeem dat volledig steunt op derdenrapportage. 

 

3. Essentiële kenmerken 

258. In DEEL 2 van deze masterproef is duidelijk geworden dat het moeilijk is om zicht te krijgen op 

sommige gegevens over het vermogen van natuurlijke personen. Goederen zoals juwelen en kunst zijn 

lastig te waarderen. Vooral de alomvattendheid als evaluatiecriterium van de haalbaarheid komt hierdoor 

in het gedrang. Wanneer de overheid hiervoor geen alternatief vindt, daalt de geloofwaardigheid van het 

Belgisch vermogenskadaster.  
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Het is voor natuurlijke personen in dat geval vrij eenvoudig om foutieve gegevens door te geven, tenzij de 

overheid in een doeltreffend controle- en handhavingsmechanisme kan voorzien.  

 

259. Verder speelt ook het kenmerk van de continue aanpassing van het vermogenskadaster een rol. 

Deze aanpassingsmogelijkheid is een evaluatiecriterium van de haalbaarheid, zoals in DEEL 1 aan de orde is 

gekomen. De gegevens over de vermogens van natuurlijke personen moeten minstens jaarlijks 

geactualiseerd worden. Als die actualisering onhaalbaar is, zal het vermogensregister – in het licht van dit 

onderzoek – ook als onhaalbaar bestempeld worden. Daarbij zullen de kosten voor ontwikkeling wederom 

niet opwegen tegen de baten van een vermogenskadaster, aangezien het slechts voor een beperkte periode 

actueel en bruikbaar is. Hierdoor ontstaat ook een juridische belemmering.  

 

4. Internationaal of Europees vermogenskadaster 

260. De mogelijkheid bestaat om een vermogensregister uit te bouwen op Europees of internationaal 

niveau. Dit idee heeft veel voordelen. Zo ontstaat namelijk een uniform systeem op internationaal of 

Europees niveau en kan bij de ontwikkeling geprofiteerd worden van schaalvoordelen. 

 

261. Als er effectief plannen ontstaan voor een internationaal of Europees vermogenskadaster, dan zou 

de uitbouw van een Belgisch vermogensregister niet langer opportuun zijn. Mogelijk is het Belgisch 

vermogenskadaster niet aangepast aan de internationale of Europese plannen, waardoor het nieuwe 

systeem terug omgevormd moet worden met aandacht voor de internationale of Europese noden en eisen. 

 

5. Bevoegdheidsverdelende regels  

262. Tot slot kan het Belgisch vermogenskadaster onhaalbaar worden door de bevoegdheidsverdelende 

regels. België kent een ingewikkelde staatsstructuur die de ontwikkeling van een vermogenskadaster kan 

bemoeilijken. Er moet rekening worden gehouden met wie thans bevoegd is voor welke informatie. De kans 

bestaat dat bestaande wetgeving aangepast moet worden door verschillende overheden. Als de gewesten 

bijvoorbeeld bevoegd zijn voor de ontwikkeling van een vermogenskadaster, kunnen drie verschillende 

systemen van een vermogenskadaster en vermogensbelasting ontstaan.  
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Hierover moet nagedacht worden, wil de haalbaarheid ten volle duidelijk zijn. Dit beslaat echter eerder een 

staatsrechtelijke studie en dit valt niet onder te brengen onder het goederenrecht. Omwille hiervan wordt 

het vermeld in DEEL 5 bij de voorstellen voor vervolgonderzoek. Hierop wordt niet verder ingegaan in deze 

scriptie.  
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Hoofdstuk 4.  Tussenbesluit 

263. Uit DEEL 3 kan geconcludeerd worden dat er verschillende juridische belemmeringen bestaan die 

de ontwikkeling van een Belgisch vermogenskadaster kunnen bemoeilijken. Het recht op privacy en 

gegevensbescherming is uitvoerig onderzocht. Daarnaast zijn verschillende praktische belemmeringen 

besproken.  

 

264. De informatie die – op grond van de bevindingen uit DEEL 2 – terecht moet komen in een Belgisch 

vermogenskadaster wordt beschermd door het recht op privacy uit art. 8 EVRM. De ontwikkeling van een 

vermogenskadaster vormt hierdoor een inbreuk in het privéleven. Dat betekent dat er moet worden 

voldaan aan drie kenmerken om de inmenging in het privéleven te verantwoorden. De inmenging moet 

gesteund zijn op een wettelijke basis en moet bovendien noodzakelijk en proportioneel zijn.  

 

Bij de uitbouw van een Belgisch vermogenskadaster kan a priori rekening worden gehouden met de 

vereisten die het EHRM stelt omtrent art. 8 EVRM. Mits een grondige voorafgaande studie wordt gedaan 

en daaruit volgende doordachte wetgeving wordt ingevoerd, kan het recht op privacy geen echte juridische 

belemmering vormen doch slechts louter een factor waarmee rekening moet gehouden worden.  

 

265. Daarnaast valt de informatie in een vermogenskadaster onder de gegevensbescherming uit de AVG 

of de GDPR. In een dergelijk vermogenskadaster worden persoonsgegevens verwerkt zoals begrepen onder 

art. 4.1. en 4.2. AVG. Daaruit volgt dat de gegevensverwerking op grond van een bepaalde finaliteit moet 

gebeuren. Daarnaast moet de verwerking proportioneel zijn in het kader van het doel en tot het minimum 

beperkt worden. Tot slot moet de betrokkene geïnformeerd worden over de gegevensverwerking en 

ontstaan er in zijn hoofde enkele rechten. 

 

Kortom, indien een Belgisch vermogenskadaster wordt opgericht, moeten bepaalde verplichtingen 

nagekomen worden en moeten de rechten gegarandeerd worden. Op zich vormt de bescherming van 

persoonsgegevens – net zoals het recht op privéleven – geen juridische belemmering. Zij moet eerder 

gezien worden als een bijkomende verplichting, waaraan de bevoegde instantie moet voldoen.  

 

Zo werkte de FOD Financiën een beleid uit voor gegevensverwerking. Hierin wordt op een transparante 

wijze uiteengezet, wanneer personen onder de regelgeving van de GDPR vallen.  
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Daarnaast wijst de dienst op de rechten van de betrokkene en welke verplichtingen hieraan voor de 

overheid verbonden zijn. Deze manier van werken kan een voorbeeld vormen voor de verwerking van 

persoonsgegevens in een Belgisch vermogenskadaster.  

 

266. Naast bovenstaande juridische belemmeringen zijn in DEEL 3 ook praktische belemmeringen 

besproken. De ontwikkeling van een vermogenskadaster vergt naar alle waarschijnlijkheid een stevige 

investering. De baten daarentegen hangen af van wat de overheid wil doen met de gegevens in een 

vermogenskadaster. Daarbij bestaat de kans dat het onmogelijk is met een redelijk budget een 

vermogenskadaster te ontwikkelen dat voldoet aan de essentiële kenmerken uit DEEL 1 en de 

evaluatiecriteria.  

 

Ook de handhaving kan een probleem vormen. Indien geopteerd wordt om bepaalde ontbrekende 

informatie in te winnen op basis van aangiftes van de natuurlijke personen, bestaat de kans dat de overheid 

geen controle kan uitvoeren op de doorgegeven gegevens. Dit brengt de waarheidsgetrouwheid van dit 

kadaster in het gedrang. De oplossing hiervoor kan gevonden worden in derdenrapportage, alleen is dit in 

de praktijk geen evidentie.  

 

Het is geen eenvoudige opgave om te voldoen aan de evaluatiecriteria uit DEEL 1 om haalbaar te zijn. Ook 

dit kan een probleem opleveren voor de ontwikkeling van een Belgisch vermogenskadaster. Vooral de 

omvattendheid en de actualisering van het register lijken niet simpel te realiseren. Indien het register 

hieraan niet voldoet, is de ontwikkeling ervan niet haalbaar. 

 

Ook de mogelijkheid om een vermogenskadaster te ontwikkelen op Europees of internationaal niveau is 

een heikel punt. Indien hiervoor plannen ontstaan, is het niet gunstig om nog een Belgisch 

vermogenskadaster te ontwikkelen. Mogelijk is het Belgisch systeem niet uniform met het Europese of 

internationale systeem, waardoor aanpassingen nodig zijn. In het slechtste geval zou het bestaande 

Belgische vermogenskadaster plaats moeten maken voor een nieuw systeem dat wel aangepast is aan de 

eisen van het uniform en overkoepelend register. 

 

Tot slot kunnen de bevoegdheidsverdelende regels eveneens voor praktische moeilijkheden zorgen. Er 

kunnen totaal verschillende regimes van vermogensregisters en -belastingen ontstaan die niet op elkaar 

afgestemd zijn. 
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267. De conclusie is dat de belemmeringen die ontstaan door het recht op privacy en de 

gegevensbescherming niet onoverkomelijk zijn. Daarentegen zijn er nog praktische problemen, waarnaar 

nader onderzoek moet verricht worden. Als deze problemen niet kunnen worden verholpen, dan daalt de 

haalbaarheid van een Belgisch vermogenskadaster aanzienlijk.  
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DEEL 4.   ALGEMEEN BESLUIT 

268. Om de haalbaarheid van een vermogenskadaster te beoordelen, zijn in DEEL 1 vier evaluatiecriteria 

opgesteld. Om haalbaar te zijn moet het Belgisch vermogenskadaster een omvattende verzameling zijn van 

gegevens die geactualiseerd worden. Daarnaast is respect voor privacy en persoonsgegevens vereist. Indien 

niet voldaan wordt aan deze vereisten, wordt een Belgisch vermogenskadaster in dit onderzoek niet 

haalbaar geacht. 

 

269. Daarnaast moet een algemene definitie opgesteld worden van het begrip vermogenskadaster. 

Terminologisch gezien kan het begrip opgesplitst worden in twee onderdelen. Het gaat om een register dat 

het vermogen van rechtssubjecten beschrijft. Het vermogen kan omschreven worden als het geheel van 

alle bezittingen (of activa) en schulden (of passiva) van een rechtssubject. Het kadaster of register, waarin 

de gegevens over het vermogen moeten komen, is moeilijker te omschrijven. Het woord kadaster kan 

wellicht voor verwarring zorgen met het huidige kadaster van onroerende goederen. Deze term is echter 

welbekend bij de burger, wat op zich een voordeel is.  

 

270. Er zijn doorheen DEEL 1 enkele alternatieven gezocht voor het begrip kadaster. Dit is gedaan aan 

de hand van de doelstellingen, kenmerken en functies van het toekomstige vermogenskadaster. De 

primaire doelstelling die is opgesteld in deze verhandeling is zicht krijgen op het vermogen van 

rechtssubjecten. Daarnaast moet het vermogenskadaster kunnen dienen als basis voor belastingheffing. 

Uiteindelijk heeft de analyse geleid tot een register en een databank. Zowel een vermogenskadaster als een 

vermogensregister als een vermogensdatabank kunnen gebruikt worden in deze context.  

 

271. Door de bevindingen van zowel het vermogen als de databank samen te voegen en aan te passen 

aan de doelstelling, kenmerken en functies, kan het begrip vermogenskadaster in dit onderzoek als volgt 

worden gedefinieerd: een vermogenskadaster is een verzameling van gegevens en/of zelfstandige 

elementen, die samen het totaal van alle bezittingen en schulden vormen van een rechtssubject. Deze 

gegevens worden systematisch geordend, zijn elektronisch raadpleegbaar door de bevoegde instanties en 

het beheer ervan berust bij een onafhankelijke entiteit. De verkrijging, instandhouding en continue 

aanpassing van de inhoud van de verzameling getuigt, in kwalitatief en kwantitatief opzicht, van een 

substantiële investering. 



 

 - 128 - 

272. Wegens de beperktheid van deze masterproef is afbakening noodzakelijk. De juridische 

haalbaarheid van een vermogenskadaster kan niet in haar geheel worden onderzocht. Dit onderzoek 

beperkt zich tot de bezittingen (activa) in België van natuurlijke personen. 

 

Daarom is geen onderzoek verricht naar de schulden (activa) van natuurlijke personen. Ook de bezittingen 

buiten België zijn buiten beschouwing gelaten. De juridische haalbaarheid van een vermogenskadaster voor 

rechtspersonen is in deze thesis eveneens niet onderzocht. De bovenstaande mogelijke onderzoeksvragen 

zijn in DEEL 5 opgenomen als aanbevelingen voor verder onderzoek. 

 

273. In DEEL 2 zijn de tweede en derde subonderzoeksvragen behandeld. Snel werd duidelijk dat er geen 

voorbeelden beschikbaar zijn van andere vermogenskadasters. Het rechtsvergelijkend onderzoek is 

uitgevoerd met behulp van een ander aanknopingspunt: de belastbare basissen van de 

vermogens(winst)belastingen in Frankrijk, Nederland en Spanje zijn met elkaar vergeleken.  

 

Telkens kwamen min of meer dezelfde vermogensbestanddelen terug, maar vaak waren er veel 

vrijstellingen en verminderingen die de belastbare basis ondermijnen. De vermogensbestanddelen die 

telkens werden opgenomen in de belastbare basis moeten naar analogie ook in een Belgisch 

vermogenskadaster komen. Toch ontbraken ook enkele vermogensbestanddelen, zoals antiek, juwelen, 

kunst en collectieauto’s. Deze zijn aan de opsomming toegevoegd. 

 

274. De inhoud van een vermogenskadaster moet bestaan uit drie grote onderdelen. Ten eerste is dat 

het onroerend vermogen. Hierin moeten de onroerende goederen worden opgenomen, zoals de 

hoofdwoning, andere woningen en gebouwen, gronden en rechten die betrekking hebben op onroerende 

goederen. Ten tweede is er het financieel vermogen, waar de effecten, levensverzekeringen en geld op 

zichtrekening(en), spaarrekening(en) en termijnrekening(en) onder vallen. Ten derde is er een restcategorie 

die luxegoederen, kunst, antiek, fysiek edelmetaal en meubilair omvat.  

 

275. Daarna is onderzocht of er in België reeds zicht is op de bovengenoemde vermogensbestanddelen 

van natuurlijke personen. Dat is niet het geval. Een vermogenskadaster in België die voldoet aan de 

evaluatiecriteria uit DEEL 1 kan op vandaag niet met de huidige informatie worden opgebouwd. 
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Zo volstaat de databank van Belgische onroerende goederen en de inventaris van eigenaars van de 

Administratie Opmetingen & Waarderingen onder de AAPD thans niet om zicht te krijgen op het onroerend 

vermogen van natuurlijke personen. Hiervoor bestaan alternatieven. Het huidige systeem kan aangepast 

worden naar analogie met de Nederlandse WOZ-waarde of er kan gekozen worden voor een volledig nieuw 

systeem. Op de rechten die betrekking hebben op onroerende goederen is evenmin zicht. Het hypotheek- 

en registratiekantoor beschikt niet over alle informatie. Daarnaast blijft de waardering van de zakelijke 

rechten die betrekking hebben op onroerende goederen een heikel punt.  

 

Ook het financieel vermogen is niet volledig zichtbaar voor de overheid. Vaak worden het CAP van de 

Nationale Bank van België en het UBO-register als oplossing gezien. Uit het onderzoek is gebleken dat deze 

twee registers niet voldoende zijn. Wel kan het toepassingsgebied van beide registers uitgebreid worden, 

zodat de overheid wel zicht krijgt op het financieel vermogen.  

 

Tot slot is er nog de restcategorie. Daarop heeft de overheid eveneens geen zicht. Deze 

vermogensbestanddelen vormen wellicht de grootste uitdaging. Voor bepaalde onderdelen kan een 

oplossing gevonden worden, maar niet voor alle onderdelen. Een idee kan zijn om natuurlijke personen een 

aangifte te laten invullen om de ontbrekende gegevens zelf aan te geven. Zonder controle- en 

sanctiemechanisme lijkt dit echter weinig effectief. De beleidsmakers moeten zich in de eerste plaats 

afvragen of ze de vermogensbestanddelen wel willen opnemen in een Belgisch vermogenskadaster. Zij 

moeten zich ook afvragen of het wel houdbaar is om een vermogenskadaster op te richten die niet 

alomvattend is. 

 

276. Wat betreft de juridische belemmeringen van een Belgisch vermogenskadaster zijn het recht op 

privéleven en het recht op gegevensbescherming onderzocht. De informatie-inwinning is een schending 

van het recht op privéleven uit art. 8 EVRM. Die inmenging kan gerechtvaardigd worden voor zover zij 

voldoet aan drie voorwaarden. Ten eerste moet de inmenging een wettelijke basis hebben. Ten tweede 

moet de inmenging noodzakelijk zijn om een bepaald legitiem doel te bereiken en tot slot moet ze 

proportioneel zijn. In het Belgisch vermogenskadaster die in dit onderzoek is onderzocht, worden ook 

persoonsgegevens verwerkt. Daarom is het gegevensbeschermingsrecht van toepassing. Op grond hiervan 

moet de natuurlijke persoon van wie gegevens verwerkt worden in het vermogenskadaster geïnformeerd 

worden. Daarnaast verkrijgt hij ook enkele rechten.  
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Voor beide bovengenoemde juridische belemmeringen geldt hetzelfde principe. Mits een diepgaande 

voorafgaande juridische analyse van het recht op privéleven en het recht op gegevensbescherming wordt 

gemaakt, kan een vermogenskadaster ontwikkeld worden die zowel de privacyregels als de regels omtrent 

gegevensbescherming respecteert. Deze twee juridische belemmeringen kunnen door voorbereiding en 

anticipatie herleid worden tot louter extra verplichtingen, waaraan moet worden voldaan bij de 

implementatie van een Belgisch vermogenskadaster.  

 

277. Daarnaast zijn de praktische belemmeringen onderzocht die een invloed kunnen hebben op 

juridisch vlak. De kostprijs die verbonden is aan de oprichting van een vermogenskadaster speelt onder 

andere een rol. Er is onderzocht of de kostprijs in evenwicht kan worden gebracht met de baten ervan, 

vooral indien voldaan moet worden aan de evaluatiecriteria uit DEEL 1.  

 

Indien er geen sanctie- en handhavingsmechanisme kan worden gekoppeld aan een aangifteplicht voor 

natuurlijke personen met betrekking tot de ontbrekende vermogensbestanddelen, is een aangifteplicht niet 

opportuun.  

 

Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om op internationaal of Europees niveau de 

verplichting op te leggen aan staten om een vermogenskadaster te ontwikkelen. Indien dit verwezenlijkt 

wordt, is de uitbouw van een Belgisch vermogenskadaster niet meer aan de orde. De kans dat het systeem 

aangepast of vernieuwd moet worden aan de hand van de internationale of Europese regels is hierbij te 

groot.  

 

De geldende bevoegdheidsverdelende regels kunnen eveneens voor praktische problemen zorgen bij de 

ontwikkeling van een Belgisch vermogenskadaster. Er kan een systeem ontstaan van drie verschillende 

vermogensbelastingen die voortvloeien uit drie verschillende vermogenskadasters. 

 

278. De eindconclusie is dat een Belgisch vermogensregister vandaag onhaalbaar is. Er kan namelijk niet 

voldaan worden aan de vier evaluatiecriteria die zijn opgesteld in DEEL 1 van dit onderzoek. De 

voornaamste reden is dat er geen alomvattend register kan ontwikkeld worden. Aan het tweede 

evaluatiecriterium kan dus niet worden voldaan. Ook de actualisering, het derde evaluatiecriterium, van de 

informatie is een heikel punt.  
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Toch moet het bovenstaande gerelativeerd worden. België beschikt met het kadaster van onroerende 

goederen, het UBO-register en het CAP van de Nationale Bank van België over een solide basis voor de 

ontwikkeling van een vermogenskadaster. Mits enkele aanpassingen en uitbreidingen van wettelijke 

basissen en bestaande systemen worden doorgevoerd, is een Belgisch vermogensregister niet ver weg. 

Echter, over enkele cruciale punten, zoals het zicht krijgen op de restcategorie van vermogensbestanddelen 

en de waardering van bepaalde vermogensbestanddelen, moeten nog beslissingen genomen worden. 

Daarnaast zijn er nog enkele praktische belemmeringen. 
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DEEL 5.   VERDER ONDERZOEK 

Doorheen het schrijven van deze masterproef werd duidelijk dat er nood is aan verder onderzoek. Bijgevolg 

doe ik graag nog enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Enkel hierdoor wordt het mogelijk om in 

totaliteit te beoordelen of een Belgisch vermogenskadaster haalbaar is. 

 

Volgende onderzoeksvragen kunnen bijdragen aan het juridisch onderzoek naar een Belgisch 

vermogenskadaster: 

‒ Past een vermogensdatabank binnen de juridische constructie van een databank zoals begrepen in 

het licht van de intellectuele eigendomsrechten? 

‒ Is een Belgisch vermogenskadaster haalbaar voor rechtspersonen? 

‒ Is het mogelijk het passief van het vermogen op te nemen in een vermogensregister om zo een 

beeld te krijgen van het netto-actief van rechtssubjecten? 

‒ Kan het buitenlands vermogen van natuurlijke personen in België opgenomen worden in een 

Belgisch vermogensregister? 

‒ Is een Belgisch vermogensregister haalbaar gelet op de geldende bevoegdheidsverdelende regels? 

‒ Wie moet het vermogensregister beheren? 

‒ Wie dient toegang te krijgen tot een vermogenskadaster? 

‒ Moet de waarde van beroepsactiviteiten opgenomen worden in een vermogensregister? 
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