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Inleiding 

De Minister van Financiën heeft de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge 
Raad van Financiën verzocht een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van 
een belasting van de werkelijk geïnde privéhuren, waarbij die hervorming zou 
moeten geplaatst worden in een algemene beschouwing over de onroerende 
fiscaliteit. 

Een dergelijke globale benadering sprak vanzelf, aangezien de onroerende fiscaliteit 
gekenmerkt is door 

het in elkaar grijpen van diverse directe en indirect belastingen; 

medezeggenschap van verschillende overheidsniveaus (federale regering, 
gewestregering, lokale besturen); 

de permanente conflicten tussen de allocatieve, herverdelende en stimulerende 
functies van de belastingen in het algemeen, en van de onroerendgoedbelasting 
in het bijzonder. 

Die verscheidene interferenties leiden tot een bijzonder complex systeem, waarvan 
de Afdeling in het eerste deel van dit Verslag een juist overzicht heeft wil geven, 
eerst vanuit een juridisch oogpunt, daarna meer in het bijzonder wat de 
economische, sociale en zelfs maatschappelijke aspecten betreft. 

In het tweede deel van dit Verslag wordt meer aandacht besteed aan de hervorming 
die de Minister in zijn verzoek ter sprake brengt, aan eventuele alternatieven en aan 
de begeleidende maatregelen die nodig zouden kunnen blijken, rekening houdend 
met het in het eerste deel beschreven onderzoekskader. De Afdeling heeft zich 
beperkt tot het aangeven van de belangrijkste principes van de verscheidene 
overwogen hervormingen : het is haar rol niet de plaats in te nemen van de 
Administratie om de details te bestuderen. 

Aan de werkzaamheden van de Afdeling, voorgezeten door de heer R. MALDAGUE, 
hebben de volgende leden deelgenomen : HH. J. AUTENNE, H BOGAERT, 
L. COPPENS, J-M. DELPORTE, M. ENGLERT, A. MOREAU, J. ROUSSEAUX, 
V. VANISTENDAEL, V. VAN ROMPUY en J. VERSCHOOTEN. De heren PORRE 
en WATTEYNE hebben aan de werkzaamheden deelgenomen als deskundigen. 
Het Secretariaat werd waargenomen door de heer Ch. VALENDUC, met de 
medewerking van Mw BRICOUT en van HH. DE COCK, GABELE en MATTHIEU. 

De Afdeling is van oordeel dat haar Verslag een evenwichtig geheel uitmaakt en dat 
de overeenstemming inzake de fundamentele aspecten ervan de overhand heeft op 
eventuele nuances of menigverschillen inzake bijkomstige aspecten. 
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1. Feiten en analyses 

Een fiscaal stelsel kan vanuit verschillende oogpunten bekeken worden: een 
juridische benadering zal de diverse wetsbepalingen opsommen die erbij 
toepasselijk zijn, terwijl een economische benadering de invloed zal benadrukken 
van de wetsbepalingen op de prijzen, op de inkomsten, op de gedragingen van de 
actoren en op het evenwicht van de markt. 

De feiten en analyses die samengevat zijn in het eerste deel van dit verslag zijn 
vooreerst van juridische aard: ze betreffen de hoofdkenmerken van de onroerende 
fiscaliteit in België (afd.1.1) en de besluiten van een kort onderzoek inzake 
vergelijkende rechtswetenschap (afd. 1.2). 
De volgende afdelingen zijn gewijd aan een economische benadering van de 
onroerende fiscaliteit, waaraan de Afdeling bijzondere aandacht heeft besteed. 
Deze economische benadering begint met een onderzoek van de evolutie van de 
vastgoedmarkt (afd. 1.3), neemt dan de problematiek van de verdeling van de 
inkomens uit onroerend goed voor ogen (afd. 1.4), daarna het rendement van de 
onroerendgoedbelasting alsook de fiscale druk (afd. 1.5) en tenslotte de fiscale 
stimulansen (afd. 1.6). 
Die verschillende benaderingen laten ons toe na te gaan in hoeverre de onroerende 
fiscaliteit de drie doelstellingen van elk belastingbeleid met elkaar in 
overeenstemming brengt, met name zijn doeltreffendheid, zijn billijkheid en zijn 
stimulatievermogen (afd. 1.7). 

1. 1 Hoofdkenmerken van de onroerende fiscaliteit in België 

Het doel van deze paragraaf is de sleutelelementen op te sporen waarop de 
voorstellen tot hervorming zich moeten toespitsen: we zullen dan ook niet 
gedetailleerd ingaan op de wettelijke voorschriften; die zullen in de bijlagen uitvoerig 
ter zake komen.C) 

Bij de minste critische blik op de onroerende fiscaliteit, kan ons de versnippering 
daarvan over de diverse belastingen en over de verscheidene overheidssteren 
niet ontgaan, en evenmin het bijzondere lot dat woonhuizen beschoren is. 

MEERVOUDIGE BELASTING: 

Aan elk onroerend goed wordt een kadastraal inkomen toegekend, ongeacht 
of het gebouwd is of niet. Dat kadastraal inkomen (K.I.) stemt overeen met de 
normale gemiddelde netto huur, tegen de prijzen van 1975, en het is de 
aanslagbasis bij de onroerende voorheffing (O.V.). Sedert 1991 wordt de 
O.V. echter gevestigd op het geïndexeerd K.l.. De geleidelijke afschaffing van 
de verrekening ontneemt aan de O.V. haar eigenschap van een « voorschot » 
te zijn en de benaming « grondbelasting » zou ongetwijfeld veel beter 
overeenstemmen met de werkelijkheid. 

Bijlage 1 geeft een samenvatting van de belangrijkste wetsbepalingen inzake de 
onroerendgoedbelasting 
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In de personenbelasting is de belastbare basis afhankelijk van het juridisch 
statuut van de huurder en van de bestemming die deze geeft aan het goed. 
Voor woonhuizen geldt een bijzonder stelsel dat tot gevolg heeft dat, in 
tegenstrijd met het vermelde principe, het K.l. meestal niet belast wordt. Het 
geherwaardeerde en geïndexeerde K.l. is de belastbare grondslag in geval 
van verhuring aan een natuurlijke persoon die het woonhuis niet gebruikt voor 
de uitoefening van een beroepswerkzaamheid (\ terwijl in de andere 
gevallen de belastbare grondslag gelijk is aan de bruto huurwaarde 
verminderd met 40% voor de forfaitaire lasten. 

De belastingheffing op het inkomen is dus eerder functie van het K.l. dan 
van de huurwaarde. Kadastrale inkomens zijn echter sinds 1975 niet meer 
aangepast aan de realiteit van de vastgoedmarkt: zowel de indexering als de 
herwaardering ervan zijn inderdaad lineaire maatregelen die geen rekening 
houden met de uiteenlopende evoluties die de verschillende soorten 
onroerend goed sindsdien gekend kunnen hebben. 

De heffing op meerwaarden is pas onlangs ingevoerd e), en de modaliteiten 
die voorzien zijn in het Regeerakkoord betreffende de begroting 1997 hebben 
maar een beperkt toepassingsgebied. 

Bij die fiscaliteit op de inkomsten komt nog de heffing op transacties: 
registratierechten of B.T.W. voor verwervingen in nieuwe staat. 

Ook bestaat er geen jaarlijkse belasting op het vermogen, maar onroerend 
goed is, zoals alle patrimoniale activa, onderworpen aan successierecnten. 

Het bestaan van een meervoudige belasting is evenwel niet specifiek voor de 
onroerende fiscaliteit: alle belastingstelsels in alle landen van de O.E.S.O. zijn een 
combinatie van belasting uit inkomsten, uit vermogen, uit transacties en uit verbruik, 
maar hier is het misschien beter zichtbaar en meer uitgesproken. 

Het naast elkaar bestaan van die verschillende heffingen maakt het moeilijk de 
heffing juist te meten: zowel op macro-economisch vlak als voor particuliere 
toestanden moet rekening gehouden worden met de verschillende belastingen 
inzake onroerende beleggingen en de erdoor voortgebrachte inkomsten. 
De globale druk van de onroerendgoedbelasting wordt, aan de hand van de 
methodologie en van de hypothesen die verduidelijkt zullen worden in afdeling 1.5. 
en in bijlage 5, op 209 miljard geschat voor 1994(4

), d.i. 2,7% van het B.B.P. 
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Dit is eveneens het geval voor gebouwen (andere dan woonhuizen) die niet verhuurd worden. 
Ze bestond al voor ongebouwd onroerend goed, verkocht binnen de acht jaar na de verwerving ervan. 
Dit is het laatste jaar waarvoor alle nodige gegevens beschikbaar zijn 
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Tabe/1.1. 
De onroerende fiscaliteit in cijfers - 1994 f) 

miljarden franken in % van totaal 
O.V. particulieren 58,8 28,1% 
waarvan in P.B. verrekend -4,4 -2,1% 
P.B. op onroerende inkomsten 20,4 9,7% 
Fiscale uitgaven P.B. -22,0 -10,5% 
Registratie en hypotheek 56,3 26,8% 
Successierechten 16,0 7,6% 
B.T.W. 84,3 40,4% 
Totaal 209,3 100,0% 

VERSCHILLENDE OVERHEIDSN/VEAUS 

Die meervoudige heffingen worden verdeeld over verschillende overheidsniveaus, 
wat onvermijdelijk de uitoefening van het fiscaal beleid bemoeilijkt. 

Alleen al op het vlak van de onroerende voorheffing spelen drie 
overheidsniveaus een rol: het Gewest, de provincie en de gemeente. In 
tegenstelling tot wat de naam doet denken zijn de provinciale en 
gemeentelijke opcentiemen in feite vermenigvuldigingscoëfficienten van het 
basistarief, en telkens als het Gewest het basistarief verandert heeft dat een 
vermenigvuldigende weerslag op het globale tarief (6

). 

Gezien dat vermenigvuldigingseffect, kan het Gewest het tot zijn beschikking 
gestelde instrument alleen benutten mits onderhandelingen met de lokale 
besturen 

De Federale regering is bevoegd tot het bepalen van het kadastraal inkomen 
dat de belastbare basis vormt van de O.V .. Strict juridisch heeft alleen de 
federale regering de bevoegdheid te beslissen dat er een kadastrale 
perequatie moet verwezenlijkt worden en over te gaan tot de uitvoering ervan. 
Men kan zich echter moeilijk inbeelden dat ze dat zou doen zonder de 
Gewesten te raadplegen, al was het maar omdat het toch de Gewesten zijn 
die, door het aanpassen van het basistarief van de O.V., uiteindelijk bepalen 
wat het budgettair impact van de perequatie zal zijn op de drie 
overheidsniveaus. 

De registratierechten worden verdeeld tussen de Federale Overheid en de 
Gewesten. Door de onvolledigheid van de toewijzingen blijft de fiscale 
bevoegdheid in handen van het federaal gezag, maar kan deze niets doen 
zonder de Gewesten te raadplegen. 

De inhoud van de diverse rubrieken wordt nader bepaald in de paragraaf die gewijd is aan het 
rendement van de onroerende fiscaliteit, p 36 en volgende. 
Als het door het Gewest bepaalde tarief 1,25 is, en als er 3.000 opcentiemen zijn, dan is het globaal 
tarief 31 x 1,25 = 38,75. Beslist het Gewest het basistarief op 1,5 te brengen, dan wordt de globale 
belasting automatisch 46,5. 
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Het principe van federale loyauteit () vereist inderdaad dat de Gewesten 
betrokken worden bij iedere wettelijke ingreep die een weerslag kan hebben 
op de ontvangsten uit een belasting die hun gedeeltelijk is toegewezen. 
De Gewesten hebben nochtans het recht opcentiemen of afcentiemen te 
heffen, op voorwaarde dat de verminderingen het hun toegewezen gedeelte 
niet overschrijden. 

De Federale regering blijft daarentegen volledig bevoegd voor het belasten 
van onroerende inkomens in de P.B. alsook voor de B.T.W .. 

Tabel 1.2 geeft de verdeling, tussen de verschillende overheidsniveaus, van het 
globaal bedrag van de onroerendgoedbelasting in 1994. 

Tabe/1.2. 
Verdeling van de onroerendgoedbelasting tussen de verschillende overheidsniveaus -

1994 

Federale overheid Gewesten Lokale besturen 
O.V. particulieren 3,0 55,8 
waarvan verrekend in P.B. -4,4 
P.B. op onroerend inkomen 20,4 
Fiscale uitgaven P.B. -22,0 
Registratie- en Hypotheek 38,2 18,1 
Successierechten 16,0 
B.T.W. 84,3 
Totaal 116,5 37,1 55,8 

.. 
In milJarden franken. 

DE BIJZONDERE BEHANDELING VAN WOONHUIZEN 

Het derde hoofdkenmerk van de onroerende fiscaliteit is de bijzondere behandeling 
die in de P.B. voorbehouden is aan woonhuizen. 
Hoewel de wet het principe vastlegt dat het verrekend inkomen in de belastbare 
basis begrepen is, wordt dat principe meestal geneutraliseerd door het toekennen 
van een aftrek. 
Woonhuizen genieten bovendien de verrekening van de O.V. ten belope van 12,5% 
van het geïndexeerd K.l., alsook de mogelijkheid tot het bekomen van een 
vermindering voor « bescheiden woning » in de O.V. en een daarmee gelijklopende 
vermindering van de registratierechten. 
Bovendien zijn, buiten de verlaging van het B.T.W.-tarief tot 6% voor werken m.b.t. 
onroerend goed van minstens 15 jaar oud, de meeste fiscale stimulansen de jure of 
de facto toegespitst op woonhuizen. 

Dit bijzonder belastingstelsel voor woonhuizen is een van de middelen om het recht 
op huisvesting, dat in de Grondwet is opgenomen sinds de laatste herziening ervan, 
concreet te verwezenlijken. 

art. 143 van de Grondwet 
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TOTBESLUIT 

Deze eerste benadering van de onroerende fiscaliteit stelt de complexiteit ervan in 
het daglicht en spoort ertoe aan ieder voorstel tot gedeeltelijke wijziging in een 
globale samenhang te beschouwen. De wederzijdse betrekkingen tussen de diverse 
belastingen en tussen de overheidsniveaus maken het onmogelijk de 
inkomstenbelasting op een betekenisvolle manier te wijzigen zonder ook na te 
denken over de gevolgen van die wijzigingen op de andere vormen van belasting. 

1.2 De belasting QJ2 onroerende inkomens in de andere Europese 
Janden 

De Afdeling heeft de modaliteiten onderzocht van de onroerende fiscaliteit in de 
belangrijkste buurlanden, met name Frankrijk, Duitsland en Nederland (8

). 

Ze heeft daaruit vier lessen getrokken. 

Huurinkomsten kunnen belast worden op basis van de reële netto huur; dit 
gebeurt in de drie bestudeerde landen, maar dan wel volgens uiteenlopende 
modaliteiten. 

Het naast elkaar bestaan van forfaitaire en reële schattingen van de 
inkomsten of van de lasten is eveneens mogelijk. 

Er bestaan diverse combinaties van belasting van inkomens en van 
meerwaarden. 

De belasting van huurinkomsten kan niet los gezien worden van het 
belastingstelsel van het land. 

1.21 Belasting van de huurinkomsten QQ reële basis. 

De belasting van de huurinkomsten op reële basis wordt zowel in Frankrijk als in 
Duitsland en Nederland toegepast. In elk van die drie landen is het netto-inkomen 
onderworpen aan een progressief belastingtarief. 

Er bestaan echter zeer uiteenlopende regelingen inzake aftrekbaarheid van de 
uitgaven: in Nederland mogen alleen werkelijke lasten afgetrokken worden, terwijl 
Duitsland en Frankrijk forfaitaire stelsels toepassen, maar elk met een verschillend 
toepassingsgebied. 

In Duitsland dekt het forfait alle lasten met uitzondering van de afschrijvingen en van 
de interesten op leningen, terwijl de afschrijvingen in Frankrijk in de forfaitaire aftrek 
begrepen zijn. 

zie bijlage 2 
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1. 22 Naast elkaar bestaan van forfaitaire en reële evaluaties 

Een vergelijkend onderzoek toont aan dat forfaitaire en reële evaluaties naast elkaar 
kunnen bestaan: 

In Frankrijk dekt een forfait van 13% de beheerskosten, de jaarlijkse 
afschrijving en de verzekeringskosten. 

In Duitsland kan de belastingplichtige kiezen tussen reële en forfaitaire lasten, 
maar eens dat hij gekozen heeft is hij vier jaar aan die keuze gebonden. 

Uit het vergelijkend onderzoek kan ook opgemaakt worden dat een belasting van de 
huurinkomsten op basis van de netto huur kan samengaan met grondbelastingen 
gebaseerd op kadastrale waarden: dat is met name het geval in Frankrijk, waar de 
woonbelasting, die door de Lokale besturen wordt geïnd, gebaseerd is op dergelijke 
forfaitaire waarden. 

1.23 Belasting van inkomens en van meetWaarden 

We stellen ook vast dat er verschillende combinaties bestaan van belastingheffing op 
huurinkomsten en op onroerende meerwaarden. 

Nederland heft alleen belasting van inkomsten en in Duitsland worden alleen 
« speculatieve » meerwaarden belast. 

Alleen Frankrijk heft tegelijkertijd belastingen van inkomsten en van 
meerwaarden, maar er zijn talrijke aftrekmogelijkheden die tezamen de 
feitelijke heffing gevoelig verminderen: bij een afschrijving die begrepen is in 
de forfaitaire aftrek op de inkomstenbelasting komt bij de taxatie op 
meerwaarden een herwaardering van de aankoopprijs en een bijkomende 
aftrek van 5% per jaar detentie; daar bovenop kunnen dan nog onroerende 
minderwaarden verrekend worden en/of een eventuele fiscale stimulans voor 
investeringen in de huursector. 

1. 24 Belasting van huurinkomsten en fiscaal stelsel: het geval Frankrijk 

Vaststellen dat er in andere landen belasting wordt geheven van 
huurinkomsten volstaat niet om te besluiten dat dat in België ook doenlijk is: 
de fiscale stelsels zijn verschillend, zowel in hun juridische beginselen als in 
hun administratieve organisatie. Frankrijk is wat dit betreft een zeer leerrijk geval. 
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KENNIS VAN DE HUUR 

De kennis van de huur steunt op de aangifte van de belastingplichtige. De 
Administratie heeft echter vergelijkingsmiddelen tot haar beschikking alsook tamelijk 
uitgebreide controlemiddelen. 

Het feit dat een gebouw verhuurd wordt is gekend door de registratie van het 
huurcontract. Maar het feit dat de woningbelasting, die een tamelijk zware 
plaatselijke belasting is, betaald moet worden door de huurder, is een sterke 
aansporing tot registratie van de huurcontracten: de eigenaar die een gebouw 
verhuurt en het huurcontract niet doet registreren, moet namelijk zelf de 
woningbelasting betalen. 

Wat de controle op de huurbedragen betreft: de aanslagdiensten beschikken 
meestal over gegevens over de toestand op de markt van verhuurd onroerend goed 
en ze kunnen wettelijk een klaarblijkelijke onderschatting weer doorberekenen in het 
belastbaar inkomen van de verhuurder. 

Maar wat hier ook moet benadrukt worden is, dat de vigerende procedures inzake 
informatie-uitwisseling de Administratie toelaten ambtshalve kennis te nemen van 
alle financiële verrichtingen gedaan door de belastingplichtige. Dit 
vergemakkelijkt natuurlijk de controle van de huurinkomsten. 

CONTROLE OP DE LASTEN 

Zoals vermeld wordt in bijlage 2 bij dit verslag, bestaat er een combinatie van 
forfaitaire en reële lasten: de afschrijving van de beheerskosten en de gebruikelijke 
uitgaven voor onderhoud (voor zover ze juridisch ten laste vallen van de eigenaar) 
worden gedekt door het forfait, en de aftrekbaarheid van de reële lasten betreft 
verzekeringspremies, grondbelasting, intresten op leningen en uitgaven voor 
verbeteringen, voor herstellingen en zelfs voor vergrotingen. 

Reële lasten zijn alleen aftrekbaar mits overlegging van facturen, maar 
werkzaamheden die de eigenaar zelf verricht, worden aanvaard mits overlegging van 
de facturen voor materialen. 

Er dient hier ook vermeld dat uitgaven voor verbeteringen en herstellingen ook recht 
geven op belastingvermindering wanneer ze de hoofdwoning betreffen: daardoor 
blijft het probleem van de overdreven aanrekening van lasten voor verhuurd 
onroerend goed zeer beperkt. 
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DOEL TREFFENDHEID VAN HET STELSEL 

De belasting van de reële netto huur wordt beschouwd als een oud en stabiel 
element van het stelsel en wordt daardoor makkelijk aanvaard. 

Globaal gezien lijken onroerende beleggingen niet benadeeld ten opzichte van 
financiële beleggingen. 

De mogelijke situaties zijn echter zeer uiteenlopend, want er kan een aanzienlijk 
verschil bestaan tussen enerzijds de heffing op een gebouw waaraan de eigenaar 
regelmatig werkzaamheden verricht en waarvan hij de aankoop financiert door een 
lening, en anderzijds de aanslag van een oud gebouw waarvan de leningen zijn 
afgelost en waaraan weinig werkzaamheden worden uitgevoerd. De draagkracht van 
de belastingplichtige is zeker groter in het tweede geval, en dat zou een hogere 
aanslag rechtvaardigen, maar er kan niet ontkend worden dat de vrijgevigheid inzake 
fiscale stimulansen tot investering in de huursector en de modaliteiten inzake 
verrekening van onroerende minderwaarden een onuitgesproken compensatie zijn 
voor het feit dat de reële netto huur belast wordt tegen de marginale aanslagvoet 

Ten opzichte van financiële beleggingen genieten onroerende beleggingen een 
regeling die gunstiger is inzake grondslag, maar zijn ze onderworpen aan hogere 
tarieven. 

1. 25 Conclusies 

Het hierboven gedane korte onderzoek inzake de verschillende belastingstelsels van 
onroerend inkomen in de andere Europese landen, doet duidelijk naar voren komen 
dat er op dat gebied een waaier van mogelijkheden bestaat : de belasting van 
huurinkomsten wordt toegepast in andere Europese landen en men zou er zelfs over 
kunnen denken, zoals sommige het al doen, het probleem van de schatting van de 
inkomsten los te koppelen van dat van de schatting van de lasten : overschakelen op 
de reële aanslagvoet voor de eerstgenoemde houdt niet noodzakelijk in dat dit voor 
de andere ook overal het geval moet zijn. 

ledere vergelijking op internationaal vlak moet met omzichtigheid geïnterpreteerd 
worden: een element uit één stelsel afzonderen om het in een ander stelsel over te 
planten kan ten onrechte de indruk geven dat alles doenbaar is. Frankrijk is in dat 
opzicht een veelzeggend geval, dat er ons eens te meer toe aanspoort elk voorstel 
tot hervorming in een globale samenhang te zien. 
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1.3 De evolutie van de markt: huurinkomsten, verkoopprijzen van 
gebouwen 

De ontwikkeling van de vastgoedmarkt kan op basis van verscheidene indicatoren 
ingeschat worden: gemiddelde verkoopprijs, aantal transacties, huurprijzen. Deze 
zijn evenwichtsindicatoren, in die zin dat ze betrekking hebben op transacties waarbij 
vraag en aanbod te pas zijn gekomen, en ze maken het mogelijk de evolutie van de 
markt in te schatten. 
De vastgoedmarkt is heel bijzonder en een markt is nooit« volkomen » (in de zin die 
de economische theorie aan dat woord geeft); de « evenwiehts »-indicatoren geven 
dus nooit een volledige informatie over de toestand van de markt: leegstaande 
woningen wijzen het bestaan van functiestoornissen of van speculaties aan, achter 
evenwichtsprijzen kan ontevredenheid van de vrager schuilgaan (overdreven 
woonlasten, te lage kwaliteit) en het kan zijn dat het gedrag van de kopers niet past 
in het kader van het normaal economisch denken. 

De eerste afdeling van deze paragraaf probeert de particulariteiten van de 
vastgoedmarkt te ontdekken. Ze onderzoekt daarna de evenwichtsindicatoren 
(prijzen) en geeft de begrenzingen van dat onderzoek aan. De laatste afdeling van 
deze paragraaf vermeldt enkele indicatoren die betrekking hebben op de toegang tot 
huisvesting. 

1. 31 De particulariteiten van de vastgoedmarkt 

A. RECHT OP HUISVESTING, EXTERNE UITWERKINGEN EN WONINGBELEID 

Het bijzondere karakter van de vastgoedmarkt is vooral te verklaren door het feit dat 
het in de meeste gevallen om een basisbehoefte gaat. 
Gehuisvest zijn is een essentiële behoefte, waarmee het sociaal beleid altijd al 
rekening heeft gehouden. Die behoefte is zelfs zo belangrijk dat de Grondwet de 
huisvesting tot een recht heeft verheven. 

De vastgoedmarkt heeft daarenboven externe uitwerkingen: de 
woonomstandigheden van de bevolking hebben een belangrijke sociale terugslag, 
de ruimtelijke ordening is een factor bij de vestiging van de economische activiteiten, 
en in het algemeen is iedereen het ermee eens dat de markt « bijziend » is, 
waarmee bedoeld wordt dat ze niet noodzakelijk rekening houdt met alle 
uitwerkingen op lange termijn. 

Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen dat de wetgever de hand wil houden aan de 
vastgoedmarkt: de Staat laat het voldoen van de behoefte wel over aan de markt, 
maar hij blijft scheidsrechter en zelfs actor. Het geheel van de gevallen waar de 
Staat optreedt - die kunnen aangegeven worden met het woord «woningbeleid » -
gaat het kader van dit Verslag te buiten, maar sommige ervan hangen nauw samen 
met de hier beschouwde problemen; ze zullen later aan bod komen. 
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B. DE MARKT HEEFT NIET ALLES IN HAAR GREEP 

Een andere particulariteit van de vastgoedmarkt is dat bepaalde transacties haar 
ontglippen: dat is bijvoorbeeld het geval voor overdracht door erfenis of door 
schenking; deze wijzen van overdracht zijn heel gebruikelijk voor woonhuizen en 
daarmee dus ook voor een belangrijk deel van het patrimonium. Het zou ook kunnen 
dat het al dan niet verkopen van een goed hier, meer dan elders, gebonden is aan 
de evolutie van de prijzen. 
Daarbij komt nog dat één van de belangrijkste keuzes die gezinnen maken, namelijk: 
of ze eigenaar willen worden of dat ze willen huren, niet noodzakelijk ingegeven is 
door financiële beschouwingen, zelfs niet wanneer de prijzen gunstig beïnvloed 
worden door fiscale reglementeringen of door toelagen. Andere factoren, zoals 
familiale zelfstandigheid, behoefte aan veiligheid en comfort, mogen niet uit het oog 
verloren worden. Bovendien hoort men vaak zeggen dat België een land is van 
eigenaars: er zou hier dus een specifieke maatschappelijke factor in het spel zijn. 

C. CONTROLE VAN DE PRIJZEN EN VAN DE AANGEBODEN HOEVEELHEDEN 

Samen met de particulieren die investeren in onroerend goed, treedt ook de 
overheid op: zij investeert in sociale woningen. 

De reglementeringen inzake stedebouw en ruimtelijke ordening kunnen het 
aanbod beperken : ze begrenzen inderdaad de zones die gebruikt mogen 
worden voor bebouwing, voor residentiële bouw, voor kantoorcomplexen. 

De evenwichtsprijs van de huurmarkt wordt gecontroleerd, onder meer door 
de modaliteiten van indexering van de huurprijzen, die beletten dat de huren 
in de loop van de huurovereenkomst beïnvloed worden door het spel van 
vraag en aanbod. 
De verkoopprijzen van onroerend goed weerspiegelen beter de ontwikkeling 
van de markt, voor zover de overdracht niet plaatsvindt door erfenis of 
schenking. Frauduleuze onderwaardering van die prijzen kan echter zeker niet 
uitgesloten worden. 

D. FISCALITEIT, STIMULANSEN EN TOELAGEN 

Het ingrijpen van de overheid op de vastgoedmarkt gebeurt door de fiscaliteit, door 
stimulansen en door toelagen ... 

Een gemeenschappelijke eigenschap daarvan is dat ze de evenwichtsprijs 
veranderen en een fiscale wig scheppen, waardoor de biedprijs niet dezelfde 
is als de vraagprijs. De fiscale wig kan geschat worden op grond van het 
effectieve belastingpercentage op onroerende investeringen (zie hierna). 
In het geval van verkoop van onroerend goed komt er bij die fiscale wig nog 
een « verplichte quasi-voorheffing », hier de notariskosten, die het verschil 
tussen wat de verkoper netto krijgt et wat de koper werkelijk moet betalen 
gevoelig groter maakt. 
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De fiscaliteit drukt op de prijzen van de verhandelde goederen en op het 
rendement van de investeringen, maar dat niet alleen: het feit dat er tot 
onlangs geen belasting geheven werd op leegstaande gebouwen noch op 
meerwaarden kon een aansporing zijn tot onroerende speculatie. 

De fiscaliteit kan ook de keuze beïnvloeden tussen renoveren van 
bestaande gebouwen en nieuwbouw. Als men overweegt dat het globale 
aanbod niet beïnvloed wordt door fiscale stimulansen maar eerder gebonden 
is aan socio-demografische factoren (bevolkingsaangroei, structuur van de 
gezinnen, ligging van werkgelegenheidspolen en ontwikkeling van de 
mobiliteit), dan zouden marktsegmentgebonden fiscale stimulansen een 
keilend effect moeten hebben op de andere sectoren. Een teveel aan fiscale 
stimulansen in de bouwsector zou zo kunnen leiden tot een overdreven 
waardevermindering van bestaand onroerend goed, wat een weerslag zou 
hebben op de huurprijzen en op de verkoopprijs van gebouwen. 

De fiscaliteit kan eveneens de « dieptedimensie » van de markt 
beïnvloeden, in die zin dat ze eigenaars ertoe kan aanzetten niet te verkopen. 
Dat zou het gevolg kunnen zijn van een te hoge belasting op de transacties, 
van een heffing op verwezenlijkte meerwaarden, of indirect indien bij 
overdracht van een eigendom de fiscale voordelen die aan dat goed 
verbonden waren verloren gaan. 

We moeten die particulariteiten van de markt voor ogen blijven houden tijdens het 
onderzoek van de evenwichtsindicatoren, te weten de verkoopprijzen en de 
huurprijzen. 

1. 32 Verkoop van onroerend goed 

A. GLOBALE EVOLUTIE OP NATIONAAL VLAK 

De belangrijkste trends 

Het N.I.S. publiceert jaarlijkse statistieken inzake verkoop van onroerend goed. Die 
statistieken behelzen zowel openbare als onderhandse verkopen en kunnen dus als 
volledig beschouwd worden, te meer doordat iedere transactie het voorwerp moet 
uitmaken van een notariële akte. Grafieken 1.1 en 1.2, die de evolutie van de 
vastgoedmarkt sedert 1975 weergeven, steunen op die gegevens. 
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Tabe/1.3 
Verkoop van onroerend goed 

Jaren Aantal transacties (index) Verkoopprijs const.fr.(index) 
Woonhuizen Appartementen Woonhuizen 

1975 81 91 68 
1979 100 100 100 
1981 9 67 83 
1989 117 134 74 
1990 111 120 77 
1991 112 122 79 
1992 116 136 84 
1993 114 140 87 
1994 114 145 92 
1995 107 128 94 

Bron : NIS, Financiële statistieken, eigen berekeningen. 

Grafiek 1.1, .·. ·. 
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Deflator: index van consumptieprijzen. 

De indexcijfers van de twee betrokken onroerende activa, zowel dat van de 
prijzen als dat van de hoeveelheden, lijken analoge ontwikkelingen mee te 
maken: 

De woongebouwenmarkt kent in 1979 een ommekeer en begint aan een fase 
van achteruitgang die de index van verkochte hoeveelheden doet dalen van 
100 tot 77 in 1982, terwijl de index van de gedeflateerde gemiddelde 
verkoopprijs blijft zakken tot in 1985, waar hij zijn laagste waarde bereikt over 
de laatste twintig jaar. 

Eenzelfde prijsdaling doet zich voor op de appartementenmarkt, maar daar 
daalt de index van de hoeveelheden nog meer, en ook eerder. 

Na 1985 kentert de cyclus en beleven we een optrekken van de prijzen en een 
versnelde stijging van de index van transacties. De evolutie is duidelijker, zowel wat 
de prijzen betreft als de hoeveelheden, bij appartementen dan bij woongebouwen. 

Op het einde van de beschouwde periode zijn de evoluties minder duidelijk. Op de 
woongebouwenmarkt blijven de prijzen stijgen maar verminderen de verhandelde 
hoeveelheden lichtjes vanaf 1992. Op de appartementenmarkt daarentegen blijven 
de prijzen tijdens diezelfde periode stabiel. 
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Alles wel beschouwd schijnt de appartementenmarkt cyclischer dan die van de 
woonhuizen. Een verklaring daarvan zou kunnen zijn dat de hierboven 
becommentariëerde onvolkomenheden van de markt een grotere uitwerking hebben 
bij woonhuizen. 

Heeft de perequatie een specifieke invloed gehad op die evolutie op lange termijn, 
en zo ja, welke ? 

Men is natuurlijk geneigd die ongunstige evolutie van de vastgoedmarkt van het 
begin van de jaren tachtig enkel en alleen toe te schrijven aan de kadastrale 
perequatie. Bij een dergelijke redenering wordt echter de invloed van andere 
fundamenele factoren uit het oog verloren. 

Eerst en vooral moet de invloed van de kadastrale perequatie gerelativeerd 
worden. Die was in 1975 voorafgegaan door een herwaarderingsmaatregel: 
de kadastrale inkomens, die toen gebaseerd waren op de markt van 1955, 
waren verdubbeld (9

). Paradoxaal stellen we vast dat de markt niet krimpt na 
die verdubbelingsmaatregel van het K.l., terwijl die maatregel toch een 
gelijkaardige invloed heeft gehad op de belastingdruk van onroerend goed als 
de perequatie. 
Bovendien was de kadastrale perequatie van 1980 globaal genomen neutraal 
ten opzichte van de O.V., want het basistarief was aangepast aan de 
gemiddelde evolutie van het K.l.: de verhoging van de fiscale druk betrof 
alleen de P.B., en dan nog alleen voor verhuurd goed. 

Al wie een patrimonium bezit kan kiezen tussen het investeren in onroerend 
goed en het beleggen in financiële activa: aan dat alternatief wordt thans 
trouwens voortdurend herinnerd om de aandacht te vestigen op de gevaren 
van een verhoging van de belastingdruk van onroerend goed. 
Vanaf de jaren 1982-83 zijn de bruto rendementen van de alternatieve 
vormen van investeringen (aandelen, vastrentende effecten) echter 
gevoelig gestegen: de reële interestvoeten worden weer positief en de Beurs 
wordt gesteund door de « Cooreman-De Clerck-maatregelen », die 
interessante vooruitzichten bieden : de gedeflateerde index van de 
beurskoersen, die in 1981 op 49,6 stond (voor een basis van 100 in 1975), 
bedraagt 144,4 in 1987. De economische context van de jaren '80 bevordert 
dus het tot stand komen van een verkoopmarkt, en daarmee een verlaging 
van de prijzen. 

De vraag naar onroerend goed is functie van de variabelen van het 
inkomen en van de hypothecaire intrestvoeten. Welnu, het ogenblik 
waarop de vastgoedmarkt inkromp viel samen met een fundamentele 
heroriëntering van het inkomensbeleid: door de loonmatiging en de sprongen 
van de index ging het beschikbaar inkomen minder stijgen, en de overheid gaf 
duidelijk te kennen dat die nieuwe inkomenspolitiek er een zou zijn van lange 

Behalve wanneer de belastingplichtige kon aantonen, aan de hand van bewijsstukken, dat zijn netto 
huur minder gunstig geëvolueerd was. 
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duur. Die kentering vond net plaats op een ogenblik waarop de nominale 
hypothecaire intrestvoeten nog zeer hoog lagen. Aangezien een belangrijk 
deel van de hypothecaire leningen een vaste rentevoet hebben, hebben de 
vooruitzichten van een lager inflatiepercentage de vraag van de gezinnen niet 
aangewakkerd. 

Een gemeenschappelijke trek van al die niet-fiscale factoren is, dat ze de ommekeer 
van de vastgoedmarkt van het begin van de jaren '80 kunnen verklaren. 

1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Tabe/1.4 
Intrestvoet en beursindex 

% hypothecaire % intresten op inflatieschaal 
intresten l~nge termijn 

10,5% 9,0% 12,8% 
13,5% 11,1% 6,6% 
14,7% 13,0% 7,6% 
14,9% 14,0% 8,7% 
13,0% 12,7% 7,7% 
12,5% 11,9% 6,3% 
11,5% 11,6% 4,9% 
8,8% 9,6% 1,3% 
8,2% 7,7% 1,6% 
8,1% 8,0% 1,2% 
8,5% 8,6 3,1% 

11,0% 10,1% 3,5% 

Gedeflateerde 
beursindex 
100,0 
65,6 
49,6 
56,2 
66,7 
79,0 
85,2 

121,9 
144,4 
149,8 
178,1 
157,8 

Dank zij de econometrie kan op een meer formele manier bepaald worden wat het 
respectieve aandeel is van elk van die verklarende factoren. 
Uit de werkzaamheden verricht door het Secretariaat (zie verslag in bijlage 3) blijkt 
dat het verkeerd zou zijn de inkrimping van de vastgoedmarkt van het begin van 
de jaren tachtig uitsluitend toe te schrijven aan de kadastrale perequatie. De 
economische variabelen (rentevoet, aangroei van het beschikbaar inkomen) zijn als 
verklarende factoren zeker even relevant als de « schok van de kadastrale 
perequatie», voor zover het tenminste mogelijk is deze laatste te meten. 

B. ENKELE AANWIJZINGEN IN VERBAND MET DE OPGESPLITSTE EVOLUTIES 

De statistieken die het N.I.S. publiceert betreffende de verkoop van gebouwen zijn 
opgesplitst tot op het gemeentelijk vlak. Bij het onderzoek van de vastgoedmarkt is 
het echter niet aangewezen de splitsing zover door te drijven, want aantal en prijs 
van de transacties zijn dan in sommige gevallen te klein om een juist beeld te geven 
van de vastgoedmarkt, zelfs al is die maar plaatselijk. 
Het is beter te blijven bij de evoluties van de gemiddelde verkoopprijzen binnen de 
arrondissementen. 



Tabe/1.5. 
Gemiddelde verkoopprijs van gebouwen 

Gemiddelde en spreiding binnen de arrondissementen 

Woonhuizen 
- verkoopprijs 
- standaardafwijking 
- variatiecoëfficiënt 
Appartementen 
- verkoopprijs 
- standaardafwijking 
- variatiecoëfficiënt 

1985 

1.314.978 
225.240 

0,171 

1.268.151 
222.831 

0,176 

Bron : NIS, Financiële statistieken, eigen berekeningen. 

1995 

2.523.484 
610.075 

0,242 

2.360.526 
357.259 

0,151 
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Tussen 1985 en 1995 is de gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen gestegen met 
92% in « lopende prijzen » en is de spreiding van de gemiddelde verkoopprijzen in 
de diverse arrondissementen aanzienlijk toegenomen, aangezien de 
variatiecoëfficiënt in diezelfde periode stijgt van 0,171 tot 0,242. 

Op nationaal vlak is de gemiddelde verkoopprijs van appartementen ongeveer in 
dezelfde proporties gestegen (1 ,86), maar hier ziet men dat de variatiecoëfficiënt is 
gedaald, hetgeen betekent dat de gemiddelde verkoopprijzen in de diverse 
arrondissementen veel meer op een analoge manier evolueren dan dat het geval is 
voor woonhuizen. 

Grafieken 1.3 en 1.4 laten zien in hoever de gemiddelde verkoopprijs in elk 
arrondissement afwijkt van de trend die genoteerd werd op nationaal vlak. 

Wat woonhuizen betreft, vindt men de grootste prijsstijgingen in de provincies 
Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen en ook in de stad Aarlen. In de 
provincies Henegouwen, Luik en West-Vlaanderen daarentegen is de 
vastgoedmarkt veel minder opgaand. 

Wat appartementen betreft, worden de belangrijkste stijgingen eveneens 
vastgesteld in de provincies Antwerpen en Brabant. De sterke variaties die 
genoteerd werden in sommige plattelandsarrondissementen moeten 
gerelativeerd worden, gezien het kleine aantal transacties dat er verricht werd. 
Zoals dat het geval is voor woonhuizen schijnt ook hier de vastgoedmarkt 
gedrukt in de provincies Henegouwen, Luik en West-Vlaanderen. 

Uiteindelijk komt het hierop neer dat men, wat de gemiddelde 
verkoopprijsontwikkeling betreft, globaal gezien dezelfde arrondissementen 
terugvindt respectievelijk boven en beneden het gemiddelde, ook al zijn de variaties 
minder gespreid bij appartementen dan bij woonhuizen. 
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1. 33 Ontwikkeling van de markt van verhuurd onroerend goed en van de 
kadastrale inkomens 

A. KADASTRALE INKOMENS 

Principiëel moet het kadastraal inkomen zowel het niveau als de tendens van de 
markt van verhuurd onroerend goed weerspiegelen. Het K.l. moet inderdaad 
overeenkomen met het gemiddelde normale netto inkomen van het onroerend goed, 
en het onderliggende bruto inkomen (d.i. 10/6 van het K.l.) zou moeten 
overeenkomen met de normale huurprijs die zou kunnen bekomen worden indien het 
onroerend goed werd verhuurd. Door het herhaaldelijk uitstellen van de kadastrale 
perequatie wordt die overeenstemming niet meer bewaarheid. 

Het gemiddeld K.l. stijgt nochtans, en geeft daarmee de verbeterde kwaliteit van de 
woonruimten weer: het comfort van de nieuwbouw is in het algemeen beter dan dat 
van het gemiddelde van het bestaand onroerend goed, en aan andere gebouwen 
kunnen renovatiewerken uitgevoerd worden die een opwaardering van het K.l. 
teweegbrengen: de omvang van die effecten wordt uitgedrukt in de kolom « niet
geïndexeerd » van tabel 1.6. 
Daarbij komt dat de indexering van kracht is sinds 1990, wat het breder worden van 
de kloof tussen huurwaarde en kadastraal inkomen helpt beletten. Het gemiddeld 
K.l. zou dus in de loop van de periode 1975-1995 in het geheel met 1,39 
vermenigvuldigd zijn. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Tabel1.6. 
Evolutie van het gemiddeld K.l. 

niet-geïndexeerd 
1,0000 
0,9999 
1,0531 
1,0806 
1 ,0891 
1,0962 
1,1019 
1,1089 
1,1162 
1,1239 
1,1341 
1,1463 
1, 1581 
1,1690 
1,1806 
1,1926 

indexeringscoëfficiënt 

1,0503 
1,0829 
1,1093 
1,1398 
1,1669 

geïndexeerd 

1,2040 
1,2541 
1,2968 
1,3456 
1,3917 
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B. EVOLUTIE VAN DE MARKT VAN VERHUURD ONROEREND GOED 

OP NATIONAAL VLAK 

De ontwikkeling van de huurprijzen kan geschat worden op grond van diverse 
indicatoren: 

De « gecontroleerde » evolutie 
Onder « gecontroleerde evolutie » verstaat men de evolutie van de huren die 
geen andere wijzigingen hebben ondergaan dan de diverse verhogingen en 
indexeringen die sinds 1975 werden toegestaan. Uitgaande van een basis 
100 op 1.1. 75 komt men op die manier bij een index van 230,6 op 1.1.96. 
Bij een gelijkblijvende kwaliteit van de huisvesting is dat een minimale 
verhoging: er wordt geen rekening gehouden met de huurverhogingen die bij 
verandering van huurder plaatsvinden. 
Bovendien kan men niet ontkennen dat de kwaliteit van het onroerend 
patrimonium sindsdien een uiteenlopende evolutie heeft meegemaakt. In de 
meeste gevallen is de kwaliteit van de huisvesting verbeterd, wat dan weer 
eens aanduidt dat de index werkelijk minimaal is. Sommige stadswijken en 
sommige landelijke gemeenten hebben echter van hun waarde verloren, en 
het zou kunnen dat de huren daar beneden de wettelijke norm zijn gebleven. 

De post« huur» in de index van de consumptieprijzen. 
Het evaluatief karakter is hier minder strict en komt dichter bij de reële 
ontwikkeling van de huren dan de wettelijke ontwikkelingsnorm. Vertrekkend 
van de basis 100 op 1.1. 75 komt men zo tot een index van 321,7 op 
1.1.96. 

In de loop van die periode is de index van de consumptieprijzen van 100 naar 
255,01 gestegen. 

We kunnen uit die vergelijking twee conclusies trekken: 

Het inkomen uit de verhuur van een woning zal minder snel gestegen zijn dan 
de prijsindex als het alleen maar verhoogd is ten belope van de wettelijk 
toegelaten verhogingen en indexeringen. 

De post huur in de prijsindex daarentegen is sneller toegenomen dan de 
globale index. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn ofwel een ononderbroken 
verbetering van de kwaliteit van de woningen (maar dan komt de 
betrouwbaarheid van de index in het gedrang), ofwel een chronisch tekort 
inzake aanbod (wat een (fiscaal) stimulerend beleid zou rechtvaardigen) of 
nog een eventueel voordeel dat de verhuurders zouden getrokken hebben 
van de niet-elasticiteit van de vraag. Dit toont ook aan dat de woningen 
waarvan de huur beperkt is gebleven tot de « gecontroleerde » evolutie niet 
zwaar wegen in de belastingdruk. 



22 

Grafiek 1.5 geeft een overzicht van de jaarlijkse variaties van die drie indicatoren 
over de periode 1980-1995. Men stelt vast dat de jaarlijkse groei van de post 
« huur » in de index systematisch hoger ligt dan de index van de consumptieprijzen 
(behalve in het jaar 1990) en dan die van de gecontroleerde evolutie van de 
huurprijzen. 
De kloof tussen gecontroleerde evolutie en prijsindex veroorzaakt door de 
huurprijscontrole heeft zich vooral in het begin van de jaren tachtig gevormd. 

Grafiek 1.5 

Evolutie van de huurprijzen 
Op basis van de prijsindex 
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ENKELE AANWIJZINGEN IN VERBAND MET DE OPGESPLITSTE EVOLUTIES 

Tabel 1.7 toont de ontwikkeling van de huurprijzen van niet-sociale woningen per 
provincie. In de provincies Antwerpen, Luxemburg en West-Vlaanderen en ook in 
Waals Brabant en in Brussel stijgen de huurprijzen sneller dan bij het nationaal 
gemiddelde. We stellen dus vast dat de evolutie van de huurprijzen en die van de 
verkoopprijzen van gebouwen overeenstemmen. 



Tabe/1.7 
Evolutie van de huurprijzen in de niet-sociale sector per provincie 

van 1.1.1991 tot 31.12.1995 

Koninkrijk 131,27 
Antwerpen 135,58 
Waals Brabant 136,92 
Vlaams Brabant 128,73 
Brussel 133,01 
Henegouwen 127,34 
Limburg 128,96 
Luik 123,65 
Luxemburg 138,06 
Namen 128,14 
Oost-Vlaanderen 130,33 
West-Vlaanderen 136,54 
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Bijlage 4 geeft overigens een overzicht van de werkzaamheden die verricht zijn door 
het Observatoire des loyers de Bruxelles, met een precies beeld van de evolutie van 
de huurprijzen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

C. KADASTRALE INKOMENS EN HUURPRIJZEN 

Globaal en gemiddeld stijgen de kadastrale inkomens dus veel minder dan de 
huurprijzen: de invloed van de indexering meegerekend, komt de gemiddelde 
verhogingscoëfficiënt van het K.l. voor de periode 1975-1995 op 1 ,392, wat nog heel 
wat minder is dan de helft van de verhoging die de post « huur » van de prijsindex 
(3,217) heeft gekend, die ontegenzeglijk de meest betrouwenswaardige indicator is. 
Als er rekening gehouden wordt met de herwaarderingsmaatregel die van 
toepassing is op de huuropbrengsten (1 ,25 op 31.12.1995), dan bedraagt de 
verhogingscoëfficient van het gemiddeld belastbaar K.l. 1 ,703, d.i. 54% van de 
coëfficiënt die weerhouden werd om de verhoging van de huurprijzen te meten. 
Afzonderlijk beschouwd blijft er, ondanks de verhoging van de 
herwaarderingscoëtficiënt tot 1 ,40, een gemiddelde onderwaardering bestaan 
van 40%. 

1. 34 Onderzoek naar onevenwichtsindicatoren 

De ontwikkeling van de huurprijzen en die van de index van verhandelde 
hoeveelheden laten ons zien hoe de markt tot evenwicht komt, hetgeen niet belet dat 
het aanbod groter kan zijn (leegstaande woningen) of dat er aan de vraag niet 
helemaal voldaan is. 
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Er bestaan geen statistieken betreffende leegstaande woningen, en er is geen 
informatie beschikbaar betreffende de wachttijden bij het zoeken naar een 
nieuwe huurder. Dat soort informatie zou ons nochtans inlichtingen kunnen 
verstrekken omtrent een eventuele frictie-onderbezetting, die op haar beurt 
een teken zou zijn van een gedrukte markt. Het leegstaan van een woning 
kan echter ook het gevolg zijn van opzet en gegrond zijn op 
vernieuwingsplannen of op speculatieve verrichtingen. 

Als we steunen op de toegang tot de markt kunnen we een relatief juist 
beeld bekomen van de graad van behoeftebevrediging. De toegang wordt 
gedefiniëerd als het deel van de markt dat toegankelijk is voor een gezin dat 
20% van zijn beschikbaar inkomen besteedt aan zijn huur. 

Tabel1.8 
Evolutie van het voor elk deciel toegankelijk marktsegment uit de huursector 

Deciel 1982 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
2 16% 7% 5% 5% 6% 5% 4% 5% 
3 30% 28% 25% 20% 21% 15% 13% 14% 
4 42% 40% 36% 30% 31% 25% 23% 25% 
5 55% 53% 47% 49% 47% 39% 37% 42% 
6 64% 67% 60% 61% 59% 54% 54% 55% 
7 77% 81% 80% 78% 76% 68% 72% 76% 
8 86% 89% 87% 88% 86% 83% 83% 87% 
9 91% 96% 92% 95% 93% 93% 94% 95% 

Bron: (Observatoire des loyers), 1994. 

Men ziet hier dat het marktsegment dat toegankelijk is voor de gezinnen uit de eerste 
acht decielen, kleiner is geworden. De toegang is vooral sterk afgenomen bij de 
categorieën met de laagste inkomens. 

1.35 Rendement van beleggingen in onroerend goed 

Huurinkomsten zijn niet de enige bron van inkomsten uit onroerende investeringen. 
Zoals voor alle activa, dragen de prijsvariaties, zowel de positieve als de negatieve, 
bij tot het bepalen van het globaal rendement dat de belegger verkrijgt. 

Het is dus interessant het begrip « globaal rendement van onroerende investering » 
te definiëren en dit dan te meten gedurende een periode die lang genoeg moet zijn 
om de invloed van bepaalde fasen van de economische cyclus uit te schakelen. 
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Het bruto nominaal rendement wordt berekend door de som van de bruto huren en van de nominale 
prijsvariaties te delen door de waarde van het onroerend patrimonium. 

De nationale rekeningen verstrekken gegevens over de bruto huur van gebouwde en niet-gebouwde 
eigendommen, die het eerste bestanddeel ziJn van het bruto rendement van beleggingen in onroerend 
goed. 
Het tweede bestanddeel van het bruto nominaal rendement, te weten de prijsschommelingen, wordt 
in rekening gebracht door op de door PRAET en VUCHELEN C0

) geschatte evolutie van de stock de 
evolutie van de verkoopprijzen van de overeenkomende activa toe te passen, namelijk de prijsindexen 
(in lopende franken) die in afd.1.32 gebruikt werden om de evolutie van de markt te beschrijven. 
Die prijsindexen maken het ook mogelijk de noemer van het te bekomen rendementspercentage te 
berekenen (waarde van het patrimonium) 

Het rendement vóór belasting wordt verkregen door de bruto huren te vervangen door de huren na 
aftrek van de lasten, zoals die geschat werden door de nationale rekeningen. 
De doorberekening van de opbrengsten en verliezen van kapitaal en de schatting van de waarde van 
het patrimonium gebeuren op dezelfde manier als de berekening van het bruto rendement. 

Tabe/1.9 
Rendement van beleggingen in onroerend goed 1981-1995 

Gemidd2ld Minimaal Maximaal 
rendement rendement rendement 

Bruto nominaal rendement 10,1% -1,3% 22,4% 
-waarvan inkomen 5.9% 4,1% 6,7% 
- waarvan meerwaarde 4,2% -5,1% 15,7% 

Nom.rend. vóór belasting 7,2% -3,6% 19,4% 
-waarvan inkomen 2,9% 1,6% 3,6% 
- waarvan meerwaarde 4,2% -5,1% 15,7% 

De hierboven omlijste methodologie gaat ervan uit dat de latente variatie van de 
waarde van de niet-verhandelde activa geschat kan worden aan de hand van de 
prijzen van de transacties, en de gevolgtrekkingen waartoe wij verder zullen komen 
kunnen niet los gezien worden van die hypothese, die trouwens altijd toegepast 
wordt in studies betreffende het patrimonium en het rendement daarvan. 

Voor de laatste veertien jaren, die een volledige cyclus vertegenwoordigen, 
wordt het gemiddeld bruto nominaal rendement van beleggingen in onroerend 
goed geschat op 10,1%, waarvan 5,9% uit inkomsten en 4,2% uit meerwaarden. 
Na aftrek van de lasten is het jaaflijks gemiddeld rendement maar 7,2% meer, 
waarvan 2,9% uit inkomsten. 

De prijsschommelingen zijn dus een belangrijk bestanddeel van het rendement van 
beleggingen in onroerend goed. D1t kan verklaard worden door het feit dat de 
evolutie van de huurprijzen gedurer1Ge de hele beschouwde periode gecontroleerd 

10 PRAETen VUCHELEN, 1985, La mesure de la distribution fonctionnelle desrevenusen Belgique: une 
comparaison de deux optiques. Cahiers économiques de Bruxelles, no 107. 
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werd, en dat de beleggers het deel van het rendement waarvan ze gespeend 
werden door de huurprijscontrole, gecompenseerd hebben door de verkoopprijzen 
omhoog te drukken. 

Een vergelijking van de gemiddelde, de minimale en de maximale rendementen laat 
zien, wat niet verwonderlijk is, dat het bestanddeel « inkomen » van het rendement 
stabieler is. Dit is waar, zowel wat het bruto rendement betreft als het rendement 
vóór aftrek van belasting. 

1. 36 Besluiten 

Dit onderzoek van de vastgoedmarkt bevestigt vooral, alsof dat nodig was, dat de 
gemiddelde kadastrale inkomens achterliggen op de huurprijzen omwille van het 
herhaaldelijk uitstellen van de kadastrale perequatie. Het stelt ook duidelijk in het 
licht dat de ontwikkelingen uiteenlopend zijn, zowel uit een geografisch oogpunt als 
wat de verschillende soorten onroerend goed betreft. 

Die differentiatie van de ontwikkelingen pleit voor een systeem van herwaardering of 
van indexering van het kadastraal inkomen dat niet verlengd kan worden na het 
verstrijken van een voor een overgangsmaatregel als normaal beschouwde termijn. 
Het verschil dat zich gevormd heeft tussen de diverse evaluatiewijzen van de 
belastbare grondslag is zo groot geworden, zowel in de onroerende voorheffing als 
in de personenbelasting, dat het niet meer gecorrigeerd kan worden door globale 
coëfficiënten. 

Daar het verschil zich algemeen heeft uitgebreid, bestaat het gevaar dat eender 
welke hervorming de belastingdruk op onroerend goed verhoogt en daarmee de 
markt ontregelt. Dit effect en de andere te bereiken doelstellingen moeten tegenover 
elkaar gesteld worden C\ Het hierboven weergegeven onderzoek van de evolutie 
van de vastgoedmarkt toont aan dat de kadastrale perequatie in het begin van de 
jaren tachtig ongetwijfeld heeft bijgedragen tot de daling van de prijzen, (en bij 
uitbreiding kan dat ieder andere hervorming die een significante verhoging van de 
belastingdruk op onroerend goed meebrengt), maar dat ze zeker niet de enige factor 
is van de cyclische evoluties: de ontwikkeling van het beschikbaar inkomen en die 
van de rentetarieven en van de beursindexen zijn eveneens relevante factoren. 

Een analyse van het rendement van onroerende beleggingen doet duidelijk 
uitschijnen dat een belangrijk deel van het gemiddeld rendement bekomen wordt 
door de meerwaarden, die door de weerhouden methodologie uitgebreid worden tot 
het geheel van het patrimonium. Dit bestanddeel van het globaal rendement is wel 
cyclischer dan de huurprijzen, maar het is gemiddeld positief en recurrent. 

De gegevens inzake de evolutie van de toegang tot de markt van de huursector 
tenslotte sporen ertoe aan aandacht te hebben voor de mogelijke sociale weerslag: 
in veel opzichten is de woning een spiegel van de sociale ongelijkheden, en bij het 

11 zie verder, bij het begin van deel twee, de discussie betreffende doelstellingen en verplichtingen 
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onderzoek van de problematiek var~ de onroerendgoedbelasting moet rekening 
gehouden worden met de herverde!i:-~g van de inkomens. 

1.4 Verdeling van de onroerend~ inkomsten en van de huurlasten 

De verdeling van de onroerende inKomsten kan gezien worden in het licht van de 
statistieken die opgemaakt zijn aan de hand van de belastbare inkomens. Het 
nadeel van die statistieken is dat ze ir. bepaalde opzichten beperkt zijn: een deel van 
de bevolking wordt niet in rekening qebracht en het belastbaar inkomen stemt niet 
noodzakelijk overeen met het beg!"ip « fiscale draagkracht» zoals dat gewoonlijk 
begrepen wordt inzake inkomstenbelasting, namelijk « het bedrag dat iemand zou 
hebben kunnen uitgeven zonder 0a:::.rdcor de waarde van zijn vermogen aan te 
tasten » (definitie van SCHANTZ-HAIG-SIMONS). 
Ten aanzien van dat begrip van drsê.gkracht, dat overeenkomt met de som van de 
inkomsten van alle aard en van dE -::-ëie waardevermeerdering van het vermogen, 
zijn er de volgende discrepanties: 

Sommige inkomsten die de,::. diür.aken van de fiscale draagkracht zijn niet 
belastbaar: dat is het gev:::;; van de kinderbijslagen en van de meeste 
meerwaard en. 

De financiële inkomsten zijn onderworpen aan de bevrijdende voorheffing en 
worden dus niet opgenomen 1 het globaal belastbaar inkomen. 

Niet alleen lasten en berot:,,:::-:osten zijn aftrekbaar, alhoewel die de enige 
zouden moeten zijn waarmee r:;kening wordt gehouden bij het bepalen van de 
fiscale draagkracht. 

Het op basis van het Kada:; -_:_ai .,1komen belast onroerend inkomen wordt 
onderschat. 

De verdeling van het bel a!: tb:1a1 ~nkomen wordt scheefgetrokken door de 
belastingfraude. 

Er wordt geen rekening geh-.::_:. :,n :;'et de grootte van de gezinnen. 

Daarbij komt nog dat de statistiek2 ; die cpgesteld zijn op basis van de belastbare 
inkomens geen rekening houden .-.-;e:. de inkomens van de gezinnen die niet het 
voorwerp zijn van inkohieringen. Dat ziJn voornamelijk uitkeringstrekkers (vooral 
gepensioneerden) die door het i:eiast'ngstelsel van vervangingsinkomens niet 
belastbaar zijn geworden en aan v, is geen bedrijfsvoorheffing hoeft terugbetaald te 
worden. Een deel van hen zijn waa ·s ~hi_:r :ijk eigenaar van het huis dat ze bewonen. 
Een gezin dat andere onroerende , ··:\:;n1sten geniet daarentegen is ambtshalve wel 
opgenomen in de belastingstatistiek~~ 
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Wat de belastingstatistiek ons kan leren betreffende de verdeling van onroerende 
inkomsten moet dus gezien worden onder voorbehoud van de hierboven beschreven 
elementen. 

1.41 Onroerende inkomsten en belastbaar inkomen 

De grafieken hieronder laten een vergelijking toe van de verdeling van de inkomsten 
uit onroerend goed en van de belastbare inkomsten uit onroerend goed. 
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Grafiek 1. 6. 

Verdeling van K.l. "woonhuis" 
Aanslagjaar 1994 
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De Lorentzkurven maken het mogelijk verscheidene inkomstenverdelingen te vergelijken. De 
diagonaal stelt de volmaakte gelijkheidslijn voor, want met elk percentage van de gezinnen komt een 
identiek percentage van de inkomsten overeen. 
Hoe krommer de lijn en hoe dichter ze de rechter benedenhoek benadert, hoe ongelijker de distributie 
die ze voorstelt. 

Grafiek 1.6 betreft het woonhuis. Eerst en vooral blijkt daaruit dat eigenaar zijn geen 
voorrecht is van de gemiddelde en hogere inkomens; integendeel: de verdeling van 
de eigenaars ligt dichter bij de gelijkheidsdiagonaal dan de verdeling van de 
belastbare inkomens, wat betekent dat ze gelijker is. De verdeling van de kadastrale 
inkomens van woonhuizen is echter krommer dan die van de eigenaars, wat 
betekent dat het kadastraal inkomen meer dan proportioneel stijgt ten opzichte van 
het belastbaar inkomen. 

Grafiek 1.7 geeft een gelijkaardig beeld van de « privéverhuur ». (Ze betreft in feite 
de K.l.'s van gebouwen die niet verhuurd worden of die verhuurd worden aan 
personen die ze niet gebruiken voor de uitoefening van hun 
beroepswerkzaamheden). 
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De distributie van de eigenaars va.-~ c t soort goed wijkt minder af van de diagonaal 
dan die van de belastbare inkomer;. riet bezit van onroerend vermogen strookt dus 
niet met een zekere logica die wil d"Jt ongelijkheden een cumulatief karakter hebben. 
Nog vreemder is dat de verdeling var1 de K.l. 's meer de gelijkheid benadert dan die 
van hun eigenaars: huurinkomste; (zowel geboekte als werkelijke) stijgen dus 
proportioneel minder dan het belastt;;,re inkomen . 

. :;rt~fiek 1. 7. 

Verdeling van het K.l. "pri, é verhuur en daarmee gelijkgestelde huren" 
Aanslagjaar 1994 
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Tabellen 1.10 en 1.11 geven de or ;Ec1ijkheidsindicatoren weer die overeenstemmen 
met de krommen van Lorentz die in )!afieken 1.6 en 1.7 becommentariëerd worden. 

rabe/1.10. 
Verdeling Vé:·n het K.l. van woonhuizen 

Jaren 
Verdeling van het G.B.I. 

Verdeling K.l. van woonhuis 
over geheel van gezinnen 
over geheel van eigenaars 

Verdeling van eigendomspercentage 
Aantal eigenaars 

1985 
0,343 

0,333 
0,122 
0,231 

1.855.242 

1993 
0,354 

0,299 
0,100 
0,215 

2.118.496 
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De vergelijking van de GINI-indicatoren C2
) bevestigt de inzake 1993 getrokken 

conclusies van grafiek 1.7.: de verdeling van het eigendomspercentage en die van 
de daarmee overeenstemmende K.l.'s wijken minder af van de gelijkheidsdiagonaal 
dan de verdeling van de G.B.I.'s. Tussen 1985 en 1993 is de verdeling van de K.l.'s 
van woonhuizen gelijker geworden en dat is eveneens het geval voor de verdeling 
van het eigendomspercentage. Die vooruitgang inzake gelijkheid doet zich voor in 
een (sociaal-economische) context waarbinnen het aantal gezinnen dat eigenaar is 
van het huis dat ze bewonen met meer dan 200.000 eenheden gestegen is, d.i. een 
gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 1,6% C\ 

Tabel1.11 
Verdeling van de K.l. 's << privéverhuur en daarmee gelijkgestelde huren >> 

1985 1993 
Verdeling van GBI 0,343 0,354 

Verdeling KI van privéverhuurde eigendom 
over het geheel van de gezinnen 0,311 0,228 
over het geheel van hun eigenaars 0,118 0,076 

Verdeling eigendomspercentage 0,203 0,154 
Aantal eigenaars 429.174 394.977 

Het geval van de gezinnen die eigendom privé verhuren is enigzins verschillend: het 
aantal betrokken gezinnen is in de periode 1985-1993 inderdaad verminderd, wat 
zeker paradoxaal is. 

Er kunnen daarvoor verscheidene verklaringen naar voren gebracht worden: 

12 

13 

de vastgoedsector wordt verwaarloosd ten gunste van financiële beleggingen; 

de vermindering van het aantal gezinnen dat gebouwen verhuurt zou 
gecompenseerd worden door de stijging van het aantal eigenaars; 

de eigenaars zouden vastgoedbeleggingsvennootschappen hebben opgericht 
en zouden daardoor in de P.B. niet meer gerekend worden bij de bezitters van 
onroerend goed. 

de GINI-indicator geeft een ongelijkheid weer, die schommelt tussen 0 (absolute gelijkheid) en 1. Voor 
elke verdeling voorgesteld door een concentratiekromme van Lorentz komt hij overeen met tweemaal 
de oppervlakte tussen de diagonaal en de kromme. 
de stijging van het aantal eigenaars zou theoretisch verklaard kunnen worden door een vermindering 
van het aantal niet-ingekohierde gezinnen. Dat deel van de bevolking bevat inderdaad veel 
gepensioneerden, van wie een groot deel eigenaar is van het huis dat ze bewonen. Het schijnt nochtans 
dat die verklaring niet de juiste is, want de kromming is niet het sterkst onderaan in de verdeling. 
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Het feit dat de tendens naar gelijkheid zowel de verdeling van het 
eigendomspercentage als die van de inkomens betreft zou overeenstemmen met de 
derde verklaring. Voor we die hypothese als geloofwaardig beschouwen zouden we 
eerst moeten zien of ze gestaafd wordt door andere in dezelfde zin wijzende 
gegevens. 

Het onderzoek van de belastingstatistieken leidt dus tot een verrassende conclusie: 
hoewel er algemeen wordt aangenomen dat het bezit van een vermogen, en vooral 
dat van onroerend goed, een zaak is van de hogere inkomensklassen, wijst hier alles 
op het tegengestelde. 

Bij de inleiding tot deze afdeling hebben we er de nadruk op gelegd dat het 
belastbaar inkomen niet noodzakelijk een correcte weergave is van de draagkracht 
van de gezinnen, en de conclusie waartoe we hier komen zou scheefgetrokken 
kunnen zijn door de begrenzingen van het begrip belastbaar inkomen. 

Een vroegere studie C4
), waarin een concept « beschikbaar aangegeven inkomen » 

gebruikt wordt dat een deel van bovengenoemde beperkingen uit de weg ruimt, 
komt, wat de periode 1983-1986 betreft, tot tegengestelde conclusies: 

De verdeling van het K.l. van het woonhuis bleek ongelijker dan die van de 
beroepsinkomens en van de inkomsten vóór belasting. 

Bij de andere onroerende inkomsten, waaronder de categorie van de 
hierboven beschreven privéhuren en daarmee gelijkgestelde huren, was de 
toestand minder duidelijk. De verdeling was gelijker in de onderste lagen van 
de distributie maar ongelijker in de bovenste lagen. Dit is een illustratie van 
het tweezijdig aspect van het vermogen: het kan lage inkomens compenseren 
maar ook ongelijkheden benadrukken. 

Alles wel beschouwd zou het antwoord op de vraag of de onroerende inkomens 
op een ongelijker manier verdeeld zijn dan de andere inkomens, afhankelijk 
zijn van de betekenis die gegeven wordt aan het begrip inkomen. In een 
dergelijke situatie moet men voorzichtig zijn met zijn conclusies: redeneren 
uitgaande van het vaak gebruikte begrip « kleine eigenaar» kan tot even grote 
fouten leiden als postuleren dat het bezit van onroerend vermogen eigen is aan de 
welvarende klassen. 

14 cf. VALENDUC Ch. ( 1991 ), La distri bution des revenus disponibles de 1983 à 1986. Ministère des 
Finances, Bulletin de Documentation, januari, pp 445 en volgende 
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1. 42 Het profiel van de eigenaar 

Dank zij de gegevensbank betreffende het gezinsinkomen, samengesteld in het 
kader van het onderzoeksprogramma aangaande de openbare economie C5

), 

hebben we een tamelijk goed omschreven statistisch profiel van de eigenaar: waar 
de fiscale statistiek het alleen mogelijk maakt het bezit van onroerend goed te 
kennen uitgaande van het belastbaar inkomen, kunnen we dank zij die 
gegevensbank een verband leggen tussen enerzijds het bezit van onroerend goed 
en anderzijds de socio-professionele groep of de leeftijd van de aangever C6

). 

BEZIT VAN ONROEREND GOED, ONROEREND INKOMEN EN SOCIO-PROFESSIONELE GROEP 

Tabe/1.12 
Bezit van onroerend goed in functie van de socio-professionele groep ( 7

) 

Loontrekkenden Werklozen Gepensioneerden Zelfstandigen Anderen 
Woonhuis 
%eigenaar 43,5% 29,3% 59,4% 53% 57,6% 
Gemiddeld KI 36.040 26.766 36.395 37.279 34.764 
Privé-verhuren 
%eigenaar 5,3% 5,4% 19,3% 19,6% 9,7% 
Gemiddeld KI 36.723 72.634 75.649 61.732 57.299 

Het deel van de gezinnen dat eigenaar is van het huis dat ze bewonen ligt 
verhoudingsgewijs bijzonder hoog bij gepensioneerden en bij zelfstandigen. Het ligt 
iets lager bij loontrekkenden en is zeer laag bij werklozen. Het gemiddeld K.l. is 
minder verspreid: we stellen vast dat het zo goed als gelijk is voor de drie 
belangrijkste socio-professionele groepen, met name de loontrekkenden, de 
zelfstandigen en de gepensioneerden. 

Het bezit van gebouwen die privé verhuurd worden is eveneens veel meer 
geconcentreerd bij gepensioneerden en bij zelfstandigen: 20% van hen zijn in dat 
geval tegenover 5% bij loontrekkenden en bij werklozen C\ Het gemiddeld K.l. van 
deze gebouwen doet dezelfde onderlinge afwijking uitschijnen, met waarden die bij 
gepensioneerden het dubbel kunnen bedragen van bij loontrekkenden. 

15 

16 

17 

18 

cf STANDAERT I. en VALENDUC Ch. (1996), Le modèle de micro-simulation de I'I.P.P. en Belgique: 
SIRe, Ministère des Finances, Point d'appui Fiscalitè, Research paper n°1. 
Deze gegevensbank steunt op het begrip belastbaar inkomen en de steekproef komt uit de 
ingekohierde bevolking: de bij het begin van afdeling 4 gemaakte voorbehouden zijn dus ook hier 
geldig. 
Socio-professionele groepen worden gedefiniëerd op basis van de hoofdinkomens van de gezinnen. 
Met« Andere» wordt voornamelijk bedoeld de gezinnen met gemengde inkomens. Cf. STANDAERT et 
VALENDUC, op.cit. 
Vervroegde pensioenen die buiten het wettelijk kader vallen (in dit geval C.A.O. n°17) worden door de 
fiscale wetgeving gelijkgesteld met werkloosheidsuitkeringen. 
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Bij alle socio-professionele groepen stijgt het percentage van loontrekkende 
belastingplichtigen die inkomsten uit onroerend goed aangeven regelmatig in functie 
van het G. B.l. 
Tabel 1 .13 laat ook zien dat de kadastrale inkomens van door gepensioneerden of 
zelfstandigen verhuurde gebouwen in alle categoriën van het G.B.I. hoger zijn dan 
die van door loontrekkenden verhuurde gebouwen. 

Tabel1.13 
Privé-verhuur en daarmee gelijkgestelde huren 

Verdeling in functie van het G.B.I. en van de socio-professionele groep 

Loontrekkenden Gepensioneerden Zelfstandigen 
Categ.van GBI %eigenaars gemiddeld %eigenaars gemiddeld %eigenaars gemiddeld 

KI KI KI 
0 500.000 2% 37.132 16% 46.862 10% 36.195 

500.000 1.000.000 4% 27.192 18% 63.810 21% 65.873 
1.000.000 1.500.000 7% 43.036 35% 107.365 36% 61.667 
1.500.000 2.000.000 9% 39.978 47% 101.348 28% 164.665 
2.000.000 en meer 21% 39.590 50% 467.675 45% 52.093 
Totaal 5% 36.723 19% 75.649 20% 61.732 

LEEFTIJD VAN DE AANGEVER, EIGENDOM EN INKOMENS UIT ONROEREND GOED 

Door het eigendomspercentage en het gemiddeld K.l. in verband te brengen met de 
leeftijd kan het« eigenaarsprofiel » nog aangescherpt worden. 

Bezit van een eigen woning wordt frequent vanaf 30 jaar en blijft daarna 
schommelen rond 70%. Er dient aangestipt dat het K.l. van jonge gezinnen 
merkelijk lager ligt dan dat van de oudere generaties. Het feit dat gezinnen 
gemiddeld kleiner zijn geworden is een mogelijke verklaring daarvan, maar het 
zou ook een aanwijzing kunnen zijn van het feit dat er een omkering ingezet is 
van de onderlinge verhouding tussen generaties, en dat ten nadele van de 
jongeren. 

Het verband tussen leeftijd en bezit van beleggingspanden is nog meer 
uitgesproken: het eigendomspercentage en het gemiddeld K.l. blijven 
systematisch stijgen tot 80 jaar. 
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1.43 Verdeling van de huurlasten 

Om een eerste gedachte te krijgen van de verdeling van de huurlasten volstaat het, 
al wat gezegd is over de verdeling van het eigendomspercentage om te keren: de 
huurders zijn eerder loontrekkenden en werklozen die jonger zijn dan de eigenaars, 
maar het verband tussen het huurder-zijn en het belastbaar inkomen blijft 
onduidelijk. 

Uit het feit dat de toegang tot huisvesting verminderd is voor lage inkomens (wat 
tabel 1.8. duidelijk laat zien) kan men op die manier ook afleiden dat de verdeling 
van de huurlasten zwaarder weegt op gezinnen met lage bestaansmiddelen. Die 
tendens zou mettertijd zijn toegenomen. 

1.44 Tot besluit 

Het verband tussen bezit van onroerend goed en inkomen is misschien wel niet 
duidelijk, maar het eigenaarsprofiel wordt scherper omlijnd door de socio
demografische kenmerken 'leeftijd' en 'socio-professionele groep'. Eigenaars van 
verhuurde woningen zijn meestal gepensioneerden of zelfstandigen en het K.l. 
van het woonhuis ligt aanmerkelijk lager bij de jongere generatie. 

Alles bij elkaar genomen zouden gelijkheid en ongelijkheid dus meer te maken 
hebben met leeftijdsgroep en sociaal milieu dan met de verticale inkomens-as. 

1.5 De onroerendgoedbelasting in cijfers 

De druk van de onroerendgoedbelasting kan in zijn geheel geschat worden of op 
basis van bijzondere omstandigheden. 

Een globale - of macro-economische- benadering zal eerst het globaal rendement 
van de onroerendgoedbelasting moeten evalueren (afd. 1.51 ), en het vervolgens in 
relatie brengen tot een andere macro-economische grootheid die representatief is 
voor het rendement (afd. 1.52). Daarna kan men dan het rendement analyseren van 
beleggingen in onroerend goed, waarbij eerst het rendement vóór belasting ter 
sprake komt (reeds gezien in tabel 1.9) en dan het rendement ná belasting (afd. 
1.53). 

Om de fiscale druk te meten in bijzondere omstandigheden, heeft de Afdeling beroep 
gedaan op het begrip effectieve aanslagvoet dat in afd. 1.54 uitvoeriger zal 
beschreven worden. 
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1. 51 Globaal rendement van de onroerendgoedbelasting 

Doordat de onroerendgoedbelasting gekenmerkt is door een combinatie van 
meervoudige aanslagen, is het tamelijk moeilijk het rendement ervan te ramen. Er 
moet rekening gehouden worden met meerdere belastingen waarvan sommige niet 
eigen zijn aan de vastgoedsector, zodat er noodgedwongen hypothesen moeten 
gesteld worden omtrent het aandeel van de belastingen dat betrekking heeft tot 
onroerend goed . 

Berekening van het globale rendement van de onroerendgoedbelasting. 

Worden in rekening gebracht 

het geheel van registratie- en hypotheekrechten; 

het deel van de onroerende voorheffing dat verschuldigd is door particulieren, zowel aan het Gewest als aan de lokale 
besturen; 

de personenbelasting die verschuldigd is op onroerende inkomsten, en die men verkrijgt door het inkomen, 
verminderd met de aftrek, met de lasten en met de ge\IYQ_ne intrestaftrek, te vermenigvuldigen met het gemiddelde 
marginale tarief ; 

de successierechten inzake onroerend goed, waarbij de verdeling gebeurt naar rato van hun aandeel in het bruto 
vermogen; 

het deel van de B.T.W. dat betrekking heeft tot de vastgoedsector, dus zowel bouwwerken en nieuw gekochte 
gebouwen als renovatie- en herstellingswerken. 

Van dat bedrag worden dan afgetrokken 

het deel van de onroerende voorheffing dat verrekend is met de P.B.; 

de minderontvangsten uit in de P.B. toegekende fiscale stimulansen C9J, voornamelijk de kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen, levensverzekeringspremies tot wedersamenstelling van een hypothecaire lening en de 
bijkomende intrestaftrek. 

Tabel 1.14 geeft een evaluatie van het globaal rendement van de 
onroerendgoedbelasting over de periode 1985-1994. De gegevens die nodig zijn om 
bepaalde specifieke belastingen uit te splitsen zijn niet beschikbaar wat de laatste 
jaren betreft, en de tabel kan dus niet verder geactualiseerd worden. We weten 
echter wel dat de door de particulieren verschuldigde O.V. is blijven stijgen en 69,4 
miljard bedroeg in 1995, terwijl de registratie- en hypotheekrechten samen goed 
waren voor 52,8 miljard. 

19 De methode voor het berekenen van de minderontvangsten is dezelfde als die voor het vaststellen van 
de inventaris van fiscale uitgaven. Er wordt geen rekening gehouden met de invloed van 
gedragswijzigingen. 
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Tabel 1.14 
Rendement van de onroerendgoedbelasting 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Registratie (a) 24,0 27,9 38,1 38,2 49,4 48,9 43,6 48,9 51 '1 54,6 
Hypotheekrechten (b) 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 
O.V. particulieren (c) 40,9 39,9 40,5 39,2 40,0 39,0 47,6 51,9 47,5 58,8 
Q.V. verrekend (d) -7,0 -7,1 -7,1 -7,1 -7,4 -7,4 -7,9 -8,2 -8,5 -4,4 
P.B. (e) 14,8 14,8 14,6 14,9 15,2 16,4 17,5 17,3 18,1 20,4 
Successierechten (f) 8,5 8,8 9,8 10,1 10,3 12,6 14,1 14,7 15,3 16,0 
B.T.W. (g) 31,0 35,0 37,9 45,8 51,7 56,0 58,0 70,1 77,0 84,3 
Fiscale uitgaven P.B.(h) -9,4 -10,3 -11 ,0 -11,6 -13,3 -13,9 -15,8 -18,0 -19,9 -22,0 
Totaal 103,2 109,6 119,2 130,2 146,7 153,8 160,4 178,0 181,9 209,3 
In % van het totaal 
Netto O.V. (c)-(d) 32,9% 29,9% 28,0% 24,7% 22,2% 21,1% 24,8% 24,6% 21,4% 26% 
Netto P.B. (e)-(h) 5,2% 4,1% 3,1% 2,5% 1,3% 1,6% 1,1% -0,4% -1,0% -0,8% 
Vermogen (f) 8,3% 8,1% 8,2% 7,7% 7,0% 8,2% 8,8% 8,2% 8,4% 7,7% 
Transacties (a)+(b )+(g) 53,7% 57,9% 60,7% 65,0% 65,5% 69,0% 65,3% 67,6% 71,7% 67,2% 
In% van B.B.P. 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 2,7% 

Het globaal bedrag van de onroerendgoedbelasting is dus gestegen van 103,2 
miljard in 1985 tot 209,3 miljard in 1994, d.i. een stijging van 2,2% naar 2,7% van het 
B.B.P .. Het is verleidelijk dat globaal rendement te vergelijken met dat van andere 
inkomensgroepen, zowel qua niveau als qua evolutie. Het is echter niet geraden dat 
te doen, want dat zou tot aanvechtbare gevolgtrekkingen kunnen leiden: 

bij vergelijkingen op het niveau van de ontvangsten, zelfs wanneer dat niveau 
uitgezet wordt tegen het B.B.P., wordt over het hoofd gezien dat de basissen 
van een heel andere orde van grootheid kunnen zijn; 

bij vergelijkingen van de evoluties alles herleiden tot het B.B.P. houdt geen 
rekening met het feit dat de basissen verschillende groeiritmes kunnen 
hebben. 

Tabel 1.14 geeft ook een evaluatie weer van de structuur van de globale voorheffing. 

Er moeten hier twee zaken vastgesteld worden: 

De onroerendgoedbelasting steunt maar voor een heel bijkomstig deel op de 
belastinggrondslagen die de gebruikelijke elementen zijn van de berekening 
van de fiscale draagkracht, te weten het inkomen en het vermogen. 

Zowel de O.V. als de registratierechten proberen wel rekening te houden met de 
draagkracht (belastingvermindering in de P.B. voor gezinslasten en voor 
« bescheiden woningen », verminderd tarief bij de registratierechten voor het 
verwerven van « bescheiden woningen » ), maar in elk van die gevallen wordt er 
maar met enkele geïsoleerde elementen van de draagkracht rekening gehouden, 
wat tot een verkeerde diagnose kan leiden. 
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Het op het inkomen gebaseerde gedeelte vermindert voortdurend, en wordt 
zelfs negatief op het einde van de beschouwde periode, doordat de aan de 
fiscale stimulansen gebonden inkomensverliezen belangrijker worden dan de 
opbrengst van de belasting tegen het marginaal tarief van de netto 
onroerende inkomens. 
De fiscale aftrekmodaliteiten hebben inderdaad een amplificerend effect dat 
zich tijdens de perioden van herstel van de vastgoedmarkt uit in een veel 
sneller groeiritme dan dat van de belastbare inkomens. 
Voor elke belastingplichtige die de kapitaalaflossingen van een hypothecair 
krediet aftrekt, verhoogt het bedrag van het afgelost kapitaal elk jaar: als het 
totaal bedrag van de aftrekken reeds stijgt bij een onveranderd aantal 
aftrekken, zal het a fortiori nog meer stijgen als het aantal aftrekken toeneemt. 
De bijkomende hypothecaire intrestaftrek wordt toegekend voor periodes van 
10 jaar en doet dus « opeenvolgende lagen » van tienjarige aftrekken 
ontstaan die zich opstapelen vanaf 1986, jaar waarin die maatregel van kracht 
werd. 
De aangroei van de onroerende inkomens daarentegen is lager dan die 
van de belastbare inkomens, vermits het hier vooral gaat om kadastrale 
inkomens die op zijn best genomen geïndexeerd zijn, terwijl de meeste 
andere belastbare inkomens een positieve reële groei kennen. 
Het negatief karakter van de « netto P.B. » moet nochtans gerelativeerd 
worden: het is een globaal cijfer en de verkrijgers van de fiscale stimulansen 
zijn niet noodzakelijk diegenen van wie het netto inkomen uit onroerend goed 
tegen het marginale tarief belast zijn: de verdeling van dat netto effect zal 
trouwens in afdeling 1.6 behandeld worden. Bovendien kunnen fiscale 
stimulansen andere ontvangsten verhogen. 

Die vaststellingen leiden ons tot twee gevolgtrekkingen: 

er kan van de onroerende fiscaliteit niet verwacht worden dat ze een 
belangrijke herverdelende functie heeft; ze hangt voor meer dan 90% af van 
de belastingcategorieën waarbij de fiscale draagkracht geen of maar een heel 
kleine rol speelt (O.V., indirecte belasting); 

B.T.W. uitgezonderd, komen de belastingcategorieën die het belangrijkste 
deel van het globaal rendement uitmaken toe aan de gewesten en aan de 
lokale besturen. 
Gewoonlijk is het de taak van de federale overheid de inkomsten te 
herverdelen: de organisatie in overheidsniveaus zou een verklaring kunnen 
zijn van de belastingdruk die geen beroep doet op de gebruikelijke begrippen 
van draagkracht. 
Dat de « benefit-tax » de overhand heeft op de herverdelingsfunctie is nog te 
begrijpen op het niveau van de lokale besturen, maar dat zou niet meer het 
geval mogen zijn op gewestelijk niveau. 
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1. 52 Macro-economische evaluatie van de belastingdruk 

De globale belastingdruk op onroerende beleggingen kan gemeten worden door de 
verhouding tussen het globaal bedrag van de betrokken voorheffingen en een 
macro-economisch aggregaat dat representatief is voor het rendement van die vorm 
van investering. 

Er kunnen drie noemers gebruikt worden: 

het bruto inkomen, d.w.z. de som van de geboekte of de werkelijke 
huurbedragen zoals ze door de nationale rekeningen berekend zijn; 

het inkomen vóór belasting, d.w.z. het bruto inkomen verminderd met de 
lasten; de enige bron van gegevens blijven ook hier de nationale rekeningen; 

het globaal rendement vóór belasting , gedefiniëerd als de som van het 
inkomen vóór belasting en van de werkelijke prijsschommeling (= inflatie 
afgetrokken) van het actief. 
Dit laatste begrip komt overeen met dat van « verruimd inkomen » eo) of nog 
met dat van reëel rendement vóór belasting. 

De eerste benadering komt overeen met deze die op micro-economisch niveau 
toegepast wordt om de werkelijke belasting op het spaartegoed of op het inkomen uit 
arbeid te berekenen: het verschil tussen bruto rendement en netto rendement komt 
dan als teller te staan boven het bruto rendement e\ 

De tweede benadering past het best in het conceptueel kader van de nationale 
rekeningen. Deze beperkt zich inderdaad tot de inkomsten; onroerende inkomsten 
worden berekend exclusief lasten en zonder rekening te houden met de monetaire 
depreciatie van de activa en van hun koersschommelingen. 

De derde benadering wijkt af van het theoretisch kader van de nationale rekeningen, 
maar ze biedt het voordeel dat ze de belastingdruk meet aan de hand van het 
integraal rendement van de beschouwde activa. De coherentie tussen de teller -d.i. 
het globaal rendement van de onroerendgoedbelasting- en de noemer -d.i. het 
verruimd inkomen- is hier beter, aangezien de in aanmerking genomen belastingen 
niet alleen op basis van de inkomstenstromen berekend worden maar ook op die van 
de transacties van activa. 

20 

21 

ZiePRAETen VUCHELEN (1985), La mesure de la distribution fonctionnelle desrevenusen Belgique: 
une comparaison de deux approches, Cahiers économiques de Bruxelles, no107. 
Zie onder andere, voor de inkomens uit het sparen, O.E.S.O. (1994), Fiscalité et épargne des ménages, 
of nog 
VALENDUC Ch. ( 1993), L'imposition effective de l'épargne des ménages. Wat inkomens uit arbeid 
betreft, zie CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, (1994), Avis relatif aux interventions publiques ur 
Ie marché du travil, 2éme partie. 
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De drie benaderingen vullen elkaar dus aan. Ze leiden alle drie tot een effectieve 
aanslagvoet die een macro-economische en dus globale indicator is van de 
belastingdruk op de onroerende investering. 

Tabel1.15 
Macro-economische evaluatie van de belastingdruk op onroerende beleggingen 

Jaren 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Belastingdruk berekend t.a.v. .... (*) 
- Bruto inkomen 30,3% 27,9% 28,5% 29,4% 31,2% 30,9% 30,4% 21,4% 30,0% 
- inkomen vóór belasting 66,0% 54,2% 54,1% 55,2% 59,0% 59,0% 58,3% 59,1% 55,7% 
- Reëel rendement vóór belasting neg. 22,5% 23,2% 18,1% 12,6% 25,8% 66,4% 27,6% 28,8% 
(*) z1e hoger bepaling van de dne noemers. 

De eerste benadering leidt tot een relatief stabiel effectief belastingtarief van 
ongeveer 30% voor de periode 1985-93. De tweede benadering leidt tot een 
aanzienlijk hogere aanslagvoet, die dan op het einde van de beschouwde periode 
toch wel daalt van 66,0% tot 55,7%. De derde benadering, die de volledigste en 
meest coherente is, leidt tot een aanslagvoet die niet alleen lager ligt maar ook meer 
fluctuerend is. Daaraan ziet men dat meerwaarden een belangrijk bestanddeel zijn 
van het rendement van onroerend vermogen. 

Doordat de tweede benadering beter past in het conceptueel kader van de 
nationale rekeningen, kan deze macro-economische evaluatie van de belastingdruk, 
mits enkele kleine aanpassingen, vergeleken worden met die van andere 
inkomensgroepen en groepen van productiefactoren e\ 

Tabel1.16 
Vergelijking van de impliciete aanslagvoeten 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 11992 1993 
Onroerend goed* 66,0% 54,2% 54,1% 55,2% 59,0% 59,0% 58,3% 59,1% 55,7% 
Idem aangepast"** 52,2% 42,0% 41,9% 40,7% 43,6% 42,9% 42,9% 41,8% 38,2% 
Kapitaal ••• 33,5% 31,7% 32,5% 31,0% 28,7% 29,6% 29,8% 26,0% 26,7% 
Loonarbeid 44,1% 44,1% 44,6% 44,4% 43,3% 43,4% 42,8% 43,5% 44,2% 

Zelfs!. arbeid 26,0% 24,8% 24,2% 23,5% 21,4% 21,5% 21,8% 23,3% 23,0% . .. 
lmplic1et tanef berekend op het mkomen voor belastmg (tweede benadenng) 
Om vergeleken te kunnen worden met de impliciete aanslagvoeten van kapitaal en van arbeid. berekend in 
VALENDUC (1996), moet die teller aangepast worden door de ontvangsten van deB.T.W.uit de berekening te halen 
en door de ontvangsten en minderwaarden uit de fiscale uitgaven bij de P.B. niet af te trekken. 
In de rubriek « kapitaal >> zijn buiten het onroerend goed ook de belasting van bedrijfswinsten en de fiscaliteit van het 
sparen begrepen. De noemer van de impliciete aanslagvoet van kapitalen wordt samengesteld door het totaal van de 
door particulieren bekomen inkomsten uit eigendom, de niet-uitgekeerde winsten bij vennootschappen en de Ven.B. 

Na de nodige aanpassingen, schijnt de impliciete aanslagvoet van onroerend goed 
hoger te zijn dan die van het gezamelijk kapitaal. 
We zien ook dat hij samenvloeit met de belastingheffing van de loonarbeidsfactor, 
maar bij elke vergelijking tussen loonarbeid en zelfstandige arbeid zou rekening 
moeten gehouden worden met het feit dat sommige sociale zekerheidsbijdragen 
recht geven op sociale transfers die voorbehouden zijn aan loontrekkenden. 

22 Zie VALENDUC Ch. (1996), lmposition des revenus, des facteurs de production et de la consommatien 
en Belgique, Ministère de Finances, Bulletin de documentation, décembre. 
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1.53 Rendement van het onroerend vermogen. 

Het begrip rendement van onroerend goed werd hierboven in afdeling 1.35 ingeleid 
en werd gemeten over de periode 1981-1995. De analyse, die daar toen werd 
onderbroken bij het globaal rendement vóór belasting, kan nu hervat worden, en de 
globale evaluatie van de onroerende fiscaliteit die in afdeling 1.51 gemaakt werd kan 
nu in aanmerking genomen worden. 

Die analyse zal echter beperkt blijven tot de periode waarvoor gegevens bestaan 
inzake het globaal rendement van de onroerendgoedbelasting, te weten de periode 
1985-1994. 

Tabe/1.17 
Rendement van het onroerend vermogen vóór en na aftrek van belasting 

1985-1994 

Gemiddeld rendement Minimum rendement Maximum rendement 

Bruto nominaal rendement 13,1% 7,8% 22,4% 
-waarvan inkomsten 6,3% 5,9% 6,7% 
-waarvan meerwaarden 6,8% 1,9% 15,7% 

vóór belasting 10,1% 4,6% 19,4% 
na belasting 8,2% 2,7% 17,3% 

Reëel rendement 
bruto 10,4% 2,9% 19,3% 
vóór belasting 7,4% -0,3% 16,2% 
na belasting 5,5% -2,1% 14.2% 

Over de periode 1985-1994 bedraagt het gemiddeld jaarlijks bruto nominaal 
rendement 13,1%, en schommelt het tussen 7,8% en 22,4% (hier moet nog steeds 
rekening worden gehouden met het eerder gemaakte voorbehoud inzake de 
evaluatiemodaliteiten van de latente variatie van de waarde van de activa). Die 
cijfers liggen hoger dan de cijfers die gemeten werden voor de periode 1981-1995, 
doordat hier geen rekening is gehouden met de fase van recessie die de markt in het 
begin van de jaren '80 gekend heeft. 

Na belasting is het gemiddeld nominaal ïendement 8,2% over de periode in haar 
geheel beschouwd, en het netto reëel rendement bedraagt 5,5%. 

Over dezelfde periode genomen is het gemiddeld nominaal rendement van 
overheidstondsen 8,8% vóór belasting en 7,2% ná belasting. 

Een vergelijking met het rendement van overheidstondsen schijnt aan te tonen dat er 
meer gelijkvormigheid bestaat tussen de netto dan tussen de bruto rendementen en 
dat het verschil van belastingdruk tussen onroerende en financiële beleggingen zich 
eerder zou uitdrukken in een hoger brutorendement dan in een lager 
nettorendement Het is dus vooral de huurder die uiteindelijk de economische 
gevolgen draagt van de onroerende fiscaliteit. 
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1.54 De fiscale druk vanuit een micro-economisch standpunt: het concept 
effectieve aanslag 

De effectieve aanslagvoet is een micro-economische indicator die de fiscale druk 
van een bepaalde economische activiteit wil weergeven, hier de beleggingen in 
onroerend goed. De methodologie wordt uitvoerig beschreven in bijlage 5 en het 
concept zal hier aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd worden. 

Het basisidee is het volgende: 

in de teller komt het geheel van belastingen uit de belegging van een gegeven 
bedrag, waarbij de eenmalige belastingen over de detentieperiode gespreid 
worden in actuariële equivalenten; 

in de noemer komt het globaal reëel rendement; zowel het bestanddeel 
« inkomen » als het bestanddeel « meerwaarden » ervan. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat de meerwaarden belast worden. Ze worden gewoon in 
aanmerking genomen om de verhouding tussen globale druk van de 
onroerendgoedbelasting en globaal rendement van de belegging weer te 
geven. 



Hetconcept eff~tief~~m:t$~iogtarief 
Een vóorb&èll:r· . 
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Laten we uitgaan van een investering onder de vorm van de aankoop van een gebouw met een 
waarde van 4.000.000 F, exclusief kosten. Zolang dat gebouw in zijn bezit blijft, en we nemen aan dat 
die periode zo lang is dat we de horizon ervan als oneindig kunnen beschouwen, zal de investeerder 
een jaarlijks rendement verkrijgen van 10,1% dat verdeeld wordt over een inkomen van 5,9% (d.w.z. 
de huur) en een jaarlijke opwaardering van het goed van 4,2%; dit zijn gemiddelde waarden die 
waargenomen werden tijdens de periode 1981-1995. De inflatie wordt op 3% geschat, zodat het reëel 
rendement 7,1% bedraagt. 

Bij het verwerven van het goed moeten 500.000 F aan registratierechten betaald worden. Deze 
worden over de hele duur van de investering gespreid volgens een methode die in bijlage 5 vermeld 
staat, en waarvan men een jaarlijkse belasting van 28.080 F heft. 

De investeerder moet eveneens onroerende voorheffing betalen en personenbelasting. Beide zijn 
gebaseerd op het K.l. dat, gezien de afwezigheid van een kadastrale perequatie, lager ligt dan de 
huur. 

Bij het bepalen van de verhouding tussen het K.l. en de huur wordt rekening gehouden met: 
een forfait van 40% voor de lasten 
een huurindex van 321,7 op basis van 100 voor 1975 (referentietijdperk van de kadastrale 
perequatie ) 
een herwaarderingscoëfficient van het K.l. van 1,4 en een indexeringscoëfficiënt van 1,20 

De coëfficiënt die het K.l. en de brutohuur aan elkaar verbindt is dus 
0,6 x 1,20 x 1,40 I 3,217 = 0,313 

en de tarieven van de 0. V. en van de P.B. worden respectievelijk op 40% en 41,2% geschat. 

De totale fiscale druk van de onroerende investering wordt dus berekend als volgt: 
Aanslag op het inkomen: 

(0,401 + 0,412) x 0,313 x 0,063 x 4.000.000 = 64.047 
registratierechten 28.080 

totaal 92.127 

Daarbij zou nog rekening moeten gehouden worden met de successierechten waarvan niemand kan 
zeggen over hoeveel tijd ze verschuldigd zullen worden. Bijlage 5 stelt daarom twee methodes voor 
die het mogelijk maken indirect rekening te houden met deze belastingheffing op het vermogen: 

ofwel wordt het gebouw verkregen door erfenis en dan zijn de successierechten een belasting 
op de verwerving, die behandeld wordt als een registratierecht 
ofwel wordt het gebouw verworven door de investeerder en dan kunnen de successierechten 
gelijkgesteld worden met een belasting van de meerwaarden die zich hebben opgestapeld 
tijdens de detentieperiode, geschat op 30 jaar. De belastbare basis is dan de kapitalisatie van 
het geïnvesteerde bedrag (4.000.000) tegen een rentevoet overeenkomend met de jaarlijke 
opwaardering van 6, 8%. Dat bedrag moet natuurlijk geactualiseerd en vervolgens gespreid 
worden over de detentieperiode van het goed. Zo komen we aan een jaarlijkse belasting van 
23.680 Frank. 

De totale aanslag bedraagt dus 115.807 F, bij een reëel rendement van 284.000 ( 4. 000.000 à 7, 1 %), 
d.i. een belasting van 40, 7%. 
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A. ONROEREND GOED BESTEMD VOOR PRIVÉVERHURING 

De berekeningen en simulaties die we in bijlage 5 aantreffen leiden ons tot de 
volgende conclusies: 

In de meeste gevallen, en van welke hypothese er ook uitgegaan wordt om de 
successierechten te berekenen e\ is de effectieve belasting op onroerende 
investeringen hoger dan die op risicovrije beleggingen op lange termijn. 
Dit betekent daarom niet dat ze hoger is dan om het even welke financiële 
belegging, want de fiscaliteit van het sparen is ver van uniform. 

In beide hypothesen vertoont de effectieve aanslagvoet als functie van het 
bruto rendement een eerder regressief dan progressief karakter: dat is het 
gevolg van het feit dat de taksen onafhankelijk zijn van het rendement. 

8. HET GEVAL VAN HET WOONHUIS 

De Afdeling heeft de effectieve belasting van het woonhuis niet in detail onderzocht, 
maar heeft wel kennis genomen van de resultaten van een vroegere studie die 
dezelfde methodologie toepaste e4

). 

De belangrijkste besluiten daarvan zijn de volgende: 

23 

24 

de reële belasting is lager bij het bouwen dan bij het verwerven van een 
bestaand gebouw, en de reële aanslag wordt verminderd bij lening; 

in alle gevallen is de effectieve belasting van het woonhuis lager dan die van 
een risicovrije belegging op lange termijn, en is ze dus lager dan die van een 
verhuurd onroerend goed; 

dat de effectieve aanslagvoet zo laag is, is het gevolg van het feit dat de 
belastingheffing op het verwerven van onroerend goed gecompenseerd wordt 
door fiscale aftrekmogelijkheden, terwijl de heffing op het inkomen tamelijk 
laag is. Die heffingen betreffen meerdere overheidsniveaus, wat elke 
hervorming aanzienlijk bemoeilijkt; 

enerzijds hebben de aankoopbelasting en de fiscale aftrekposten een 
compenserende invloed op de werkelijke belasting; anderzijds hebben ze een 
toevoegende invloed op de mobiliteit van de gezinnen: beide dragen bij tot het 
minder mobiel worden van de actieve bevolking en hebben een negatieve 
invloed op de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. 

Twee hypothesen werden in overweging genomen: ofwel worden die rechten gelijkgesteld met een 
aankoopbelasting op het goed, ofwel met een belasting van over 30 jaar gekapitaliseerde meerwaarden. 
In beide hypothesen is het resultaat ongeveer hetzelfde wanneer het bruto nominaal rendement kleiner 
is dan of gelijk is aan het over de periode 1985-1993 vastgestelde gemiddelde. Wanneer het bruto 
nominaal rendement echter hoger ligt lopen de resultaten uit elkaar, maar dat is een situatie die alleen 
uitzonderlijk of tijdelijk kan zijn. 
Zie VALENDUC Ch. (1993), op.cit. 
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Dat de fiscale wetgeving het woonhuis bevoordeelt is helemaal niet eigen aan 
België: dat is zo in de meeste lidstaten van de O.E.S.o.e5

). Het concretiseert 
bovendien op een logische manier het opnemen in de Grondwet van het recht op 
huisvesting. Dat belet echter niet dat we bepaalde aspecten van het bijzonder 
belastingstelsel inzake woonhuizen aan een kritisch onderzoek moeten 
onderwerpen. Dat aspect van de onroerende fiscaliteit zal nog eens aangekaart 
worden in de paragraaf die de fiscale stimulansen behandelt. 

1.55 Tot besluit 

Dit door cijfers gestaafd onderzoek van de onroerende fiscaliteit zet vooral vier 
belangrijke feiten in de kijker: 

25 

Al kan men moeilijk staande houden dat de belasting op onroerend goed 
globaal sterk is toegenomen, toch waren en zijn investeringen in onroerend 
goed in de meeste gevallen zwaarder belast dan de andere vormen van 
investering. 

Het feit dat de belastingdruk zwaarder is bij onroerend goed (exclusief 
woonhuis) lijkt eerder een verhoging van het bruto rendement dan een 
verlaging van het netto rendement tot gevolg te hebben. Daar de huurprijzen 
gecontroleerd zijn, zal de vereiste van een hoger bruto rendement de 
verkoopprijzen de hoogte in jagen, wat het bestaan van een recurrente 
nominale meerwaarde helpt verklaren. 

Het uit een macro-economisch oogpunt geleid onderzoek van de structuur van 
de globale voorheffing doet twijfelen aan het herverdelingspotentieel van de 
onroerende fiscaliteit: deze hecht te weinig belang aan de grondslagen die 
gebonden zijn aan de draagkracht van de investeerder. De druk van de niet 
aan het rendement gebonden belastingen wordt eveneens bevestigd door het 
uit een micro-economisch oogpunt geleid onderzoek van het verband tussen 
reële aanslagvoet en bruto nominaal rendement. 

Het woonhuis geniet een voorkeurreglementering die gerechtvaardigd is door 
het recht op huisvesting; dit belet echter niet dat de fiscale stimulansen die 
aan de basis daarvan liggen aan een kritisch onderzoek moeten onderworpen 
worden. 

O.C.D.E. (1994), Fisca\ité et épargne des ménages. 
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1.6 Fiscale stimulansen 

De Afdeling heeft er zich toe beperkt de fiscale stimulansen te bestuderen die 
toegekend worden in de personenbelasting, met name de bijkomende intrestaftrek 
voor hypothecaire leningen en de diverse modaliteiten van inrekeningbrengen van 
de kapitaalaflossing van dergelijke leningen e6

). 

De fiscale stimulansen beogen voornamelijk de volgende doelstellingen: 

het aanmoedigen tot het verwerven van een eigen woonhuis, 

het oriënteren van een deel van de spaargelden naar beleggingen in 
woonpanden, 

het aanmoedigen van renovatiewerken aan woningen, 

het ondersteunen van de bouwsector, die bijzonder cyclisch is. 

Elk van die doelstellingen loont de moeite er even bij stil te staan. 
Afgezien van een eventueel uitgediept onderzoek, dat buiten het kader van dit 
Verslag valt, blijkt nu echter reeds : 

dat de doelstellingen duidelijker en evenwichtiger zouden moeten worden 
vastgelegd, 

dat, hier zoals elders, het nastreven van meerdere doelstellingen door middel 
van éénzelfde economisch beleidsinstrument het stelsel bijzonder complex en 
weinig doorzichtig maakt, 

dat de spreiding van de opbrengst per inkomensschijf of per socio
professionele groep wel eens voor moeilijkheden kan zorgen. 

1.61 Welke doelstellingen]_ 

De huidige modaliteiten van de fiscale stimulansen maken het duidelijk dat men 
getracht heeft tegelijkertijd meerdere doelstellingen te bereiken. 

26 

Als het alleen maar de bedoeling was de toegang tot eigendom te 
bevorderen, zouden de modaliteiten van de fiscale stimulansen dezelfde 
moeten zijn voor de bouw als voor verwerving op de secundaire markt; dat is 
echter niet het geval, want de bijkomende hypothecaire intrestaftrek is niet 
van toepassing in geval van verwerving op de secundaire markt. 

Zie in bijlage 1, paragraaf 1.5, de beschrijving van de modaliteiten van die maatregelen. 
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Als het erom ging de vraag te bevorderen in de bouw- of renovatiesector, zou 
de fiscale stimulans niet beperkt moeten blijven tot woonhuizen; dat is echter 
het geval voor de bijkomende hypothecaire intrestaftrek, of ze toegekend is 
voor bouwwerken of voor renovatiewerken. 

Als het alleen de bedoeling was de vraag te ondersteunen in een sector die 
het scheppen van laaggekwalificeerde arbeidsplaatsen bevordert, dan zijn de 
gebruikte middelen wat al te omslachtig, en men had dat ook kunnen bereiken 
door de kosten van laaggekwalificeerde arbeid te verminderen; het is ook niet 
nodig de toepassing te beperken tot bepaalde categories van woningen. 

Zelfs al ging het alleen maar om een conjuncturele steun, gebaseerd op het 
befaamd gezegde: « Quand Ie batiment va, tout va.», dan nog zou het beperkt 
blijven ervan tot woonhuizen niet gerechtvaardigd zijn. Bovendien mogen het 
groeiend belang van de tertiaire sector in de economie en de mondialisering 
van de economie niet uit het oog worden verloren, en is de aandrijvende 
invloed van de bouwsector zeker niet meer zo sterk als dertig jaar geleden. 

Ook het socio-demografisch kader is veranderd. De demografische groei is 
vertraagd et de grootte van de gezinnen is grondig veranderd: er zijn minder 
kinderen per gezin, er zijn meer éénoudergezinnen en de samenstelling van de 
gezinnen verandert vaker. Daardoor veranderen natuurlijk ook de vraag naar 
woningen en de evolutie daarvan ; dat zou eerder moeten leiden tot het steunen van 
aanpassingen van bestaand onroerend goed dan tot het steunen van nieuwbouw. 

1. 62 Complexiteit van de fiscale stimulansen 

De complexiteit van de fiscale stimulansen die toegekend zijn in de P.B. kan niet 
over het hoofd gezien worden. De reglementering inzake hypothecaire 
kapitaalaflossing is verscheidene malen veranderd zodat we thans het naast elkaar 
bestaan meemaken van: 

het stelsel van de voor 
achterhaald onderscheid 
waarbij de maximale 
naargelang de gewesten; 

1989 afgesloten contracten, dat steunt op een 
tussen sociale, middengrote en grote woningen, 
vloeroppervlakten bovendien verschillend zijn 

de uitzonderingsregeling op dat « oude regime » m.b.t. de na 30-04-86 
gebouwde of in nieuwe staat verworven woningen; 

het regime ingevoerd na 1989 dat geen rekening meer houdt met het type 
woning; 
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Bovendien is de toe te passen belastingvermindering verschillend naarmate het 
woonhuizen betreft of ander onroerend goed: in het eerste geval is de marginale 
aanslagvoet van toepassing, in het tweede geval de verhoogde gemiddelde 
aanslagvoet 

De bijkomende intrestaftrek van hypothecaire leningen wordt alleen toegekend voor 
woonhuizen, na toepassing van de gewone intrestaftrek en rekening houdend met 
maxima die verschillend zijn naarmate het om nieuwbouw of om renovatie gaat, of 
nog in functie van het aantal kinderen ten laste. 

Bij een dergelijke complexiteit moeten we het nog steeds actuele oordeel van de 
Koninklijke commissie wel aanhalen: als de onroerende fiscaliteit zo complex is, 
is dat omdat de wetgever principes vastlegt waarop hij dan zoveel afwijkingen 
voorziet dat de toepassing ervan volledig beknot wordt. 

Na eerst vooropgesteld te hebben dat het verrekend inkomen van het woonhuis 
belastbaar is, wordt die belastbaarheid dan herleid door een gewone aftrek, door 
een bijkomende aftrek et door een gewone intrestaftrek; deze wordt verrekend vóór 
de bijkomende aftrek en kan de weerslag van die stimulans dus gedeeltelijk 
opvangen. 

De sedert de jaren zestig ingevoerde aftrekbaarheid van de kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen, die een aansporing moest zijn tot het verwerven van een 
eigen woning, heeft veel van zijn kracht verloren door het niet-indexeren van de 
grenswaarden van het woonhuis. 

1. 63 HeiVerdelend effect van de fiscale stimulansen in functie van de inkomens 

Tabe/1.18 
Verdeling van de fiscale uitgaven 

Onroerende investeringen 

Inkomen na aftrek van lasten en verliezen 
G.B.I. 
Levensverzekering en hypoth. kapitaal 
-frequentie v/d aftrekken 
-verdeling aftrekken tussen betrokken gezinnen 
-verdeling aftrek gezam. gezinnen 

Bijkomende hypoth. intrestaftrek 
-frequentie v/d aftrekken 
-verdeling aftrekken tussen betrokken gezinnen 
-verdeling aftrek gezam. gezinnen 

GINi-index 
0,354 
0,360 

0,452 
0,065 
0,506 

0,504 
0,017 
0,516 

Verklaring bij de tabel: de GINI-index is het complement van de LORENTZ-curve in grafieken 1 en 3. 
Hij is 0 in geval van absolute gelijkheid van de inkomsten, en stijgt in functie van de ongelijkheid, met 
een maximumwaarde van 1. 
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De aan onroerende investeringen verbonden belastingaftrekken zijn dus minder 
gelijk verdeeld dan de beroepsinkomsten: de ongelijkheidsindicator is 0,506 voor 
levensverzekeringen en voor hypothecaire kapitaalaflossingen, en 0,516 voor 
hypothecaire intresten, tegen 0,354 of 0,360 voor inkomsten, in functie van het in 
aanmerking genomen begrip. Deze vaststelling houdt natuurlijk geen rekening met 
de grootte van de gezinnen, en toch zou die in rekening gebracht moeten worden 
voor het vaststellen van de draagkracht. 

Dat de belastingaftrekken ongelijker verdeeld zijn dan de inkomens is eerder te 
wijten aan de ongelijkheid die bestaat inzake het gebruikmaken van die 
aftrekmogelijkheden dan inzake de toekenningsmodaliteiten van de fiscale 
voordelen. 

De toekenningsmodaliteiten van de fiscale voordelen spelen maar een 
bijkomende rol in de verklaring van het ongelijke karakter van de verdeling 
van de belastingaftrekken, aangezien de GINI-indexen, die uitsluitend 
berekend zijn op basis van de verdeling van de frequentie van de aftrekken 
(d.w.z. alleen tussen de gezinnen die gebruik maken van de beschouwde 
fiscale aftrek), veel lager liggen. Daaruit kan afgeleid worden dat het 
vastleggen van maximabedragen voor de belastingaftrekken de gewenste 
uitwerking heeft. 

De verdeling van de frequentie van de aftrekken daarentegen is minder gelijk 
dan die van de inkomsten: de gezinnen die gebruik maken van dit soort 
aftrekmaatregel zijn dus geconcentreerd in de midden- en hogere klassen. 
Dat zou verklaard kunnen worden door de invloed van de grootte van de 
gezinnen. Er werd reeds vermeld dat de drang naar familiale 
onafhankelijkheid één van de elementen is die kan aanzetten tot het 
verwerven van een eigen woning. Het feit dat de aftrekken geconcentreerd 
zijn in de midden- en hogere klassen zou een uitleg kunnen vinden in het feit 
dat het meer om gezinnen met kinderen gaat dan om alleenstaanden. 

Het is ook goed te weten dat niet alleen de belastingaftrekken betreffende 
onroerende investeringen ongelijker verdeeld zijn dan de inkomsten; dat is ook het 
geval voor de andere belastingaftrekken: de GINI-indexen liggen nog hoger voor 
groepsverzekeringspremies, voor huisbedienden et voor de aftrek voor 
«monumenten en landschappen ». 

1. 64 Belastingaftrekken en onroerend inkomen naar socio-professionele groep 

De concentratie van belastingaftrekken in de middenklassen en in de hogere klassen 
contrasteert met de veel ongelijkmatiger verspreide onroerende inkomens. Het is dus 
interessant de verdeling van het« netto effect van de P.B. »te ontleden, waarvan de 
in tabel 1.14 gemaakte berekening aantoont dat het globaal negatief is. 
Het netto effect van de P.B. wordt bepaald, hier en in tabel 1.14, door het verschil 
tussen de belastbare onroerende inkomens en het bedrag van de aftrekken waarop 
de door de belastingplichtige gedane onroerende beleggingen recht geven. 
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Het begrip netto effect heeft geen equivalent in de fiscale wetgeving. Het is daarom 
niet minder relevant, want het duidt aan in welke mate de verwerving of het bezit van 
onroerend goed het belastbare inkomen, en dus de belasting, verandert. 

De verdeling van de netto onroerende inko:11ens zet eens te meer de bijzonderheden 
van bepaalde socio-professionele groepen in de kijker. 

Het gedeelte van de loontrekkers dat een negatief netto onroerend inkomen 
heeft is groter dan het gedee:te met een positief netto onroerend inkomen 
(33% tegen 13%). 

Bij zelfstandigen is de toesta1ld omgekeerd (33% positieve netto inkomens 
tegen 28% negatieve), en het contrc::st is nog veel groter bij gepensioneerden, 
bij wie negatieve netto inkomsten duidelijk een uitzondering zijn. 

De positieve onroerende inkomsten van loontrekkenden zijn veellager dan die 
van de andere socio-professionele groepen, maar het negatieve gemiddelde 
netto inkomen is minder negatief dan bij zelfstandigen. 

Deze analyse verduidelijkt dus het beeid van de verdeling van het onroerend 
patrimonium: eigenaars zijn vaker zelfstandigen en gepensioneerden dan 
loontrekkenden, gepensioneerden hebben in het algemeen hun leningen afgelost en 
verkrijgen uit het bezit van hun onroerend vermogen een netto inkomen dat soms 
aanzienlijk kan zijn, terwijl de toestand van loontrekkenden en zelfstandigen veel 
gecontrasteerder is. 

In komenscat 

0 200.000 
200.000 400.000 
400.000 600.000 
600.000 800.000 
800.000 1.000.000 

1.000.000 1.200.000 
1.200.000 1.400.000 
1.400.000 1.600.000 
1.600.000 1.800.000 
1.800.000 2.000.000 
2.000.000 et meer 

Totaal 

Tabe/1.19 
Verdeling van ne·tto o, uoerende inkomsten 

Netto positiEv uerende inkomsten e onr --, 
I Loontrekkenden 
' 

%van 
gezinnen 

1% 
4% 
7% 

11% 
14% 
18% 
17% 
23% 
20% 
25% 
31% 
13% 

__J 
Gemidde 
inkome 1 

26 50') 
24 55') 
37.987 
31.643 
39.129 
43.643 
56.520 
39.18B 
40.783 
43.61 i 
69.179 

... 

43.997 

ld 1 

1 

---1-
! 

Gepensionneerden/ 
Bruggepension neerden 

.. 

%van Gemiddeld 
:;,ezinnen inkomen 

26% 34.685 
60% 64.944 
54% 57.097 
63% 64.840 
69% 91.200 
76% 166.806 
83% 95.111 
65% 173.826 
89% 93.869 
94% 179.628 
88% 527.662 

·-· 

60% 80.023 
-· 

Zelfstand i gen 

%van Gemiddeld 
gezinnen inkomen 

18% 66.318 
20% 30.711 
31% 54.906 
41% 77.704 
38% 108.012 
44% 116.555 
50% 80.849 
69% 91.053 
50% 262.249 
38% 222.778 
45% 135.646 
33% 86.045 
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Netto negatieve onr' · •:orende inkomsten 

In komenscat Loontrekkenden I 
I Gepensionneerden/ I Zelfstandigen 

Pré-gepensionneerden 
%van Gemiddeld i 
gezinnen inkomen 

%van Gemiddeld %van Gemiddel 
gezinnen inkomen gezinnen d 

I 
I inkomen 

0 200.000 1% -67.717 l 
200.000 400.000 7% -79.569 

i 
400.000 600.000 12% -139.219 i 

0% 0 15% -169.452 
2% -157.534 21% -128.198 
2% -70.368 23% -125.879 

600.000 800.000 23% -105.330 3% -81.206 31% -135.984 
800.000 1.000.000 35% -106.155 1% -25.124 26% -181.585 

1.000.000 1.200.000 49% -119.478 1% -4.073 28% -105.469 
1.200.000 1.400.000 62% -126.907 5% -30.743 32% -158.046 
1.400.000 1.600.000 65% -131.735 i 12% -33.500 19% -112.854 
1.600.000 1.800.000 63% -128.699 0% 0 43% -184.308 
1.800.000 2.000.000 60% -146.985 6% -14.421 25% -149.375 
2.000.000 et meer 60% -150.008 0% 0 51% -195.086 

-· 
Totaal 33% -123.936 2% -75.095 28% -148.151 

1. 65 Buitenkans-effect en substitutie-effe_çt 

Bij elke fiscale stimulans bestaat het risico dat de uitwerking ervan netto veel kleiner 
is dan bruto, omwille van het buitenkans-effect en het substitutie-effect. 

Er is sprake van buitenkans-effect 1vanneer de begunstigde in elk geval zou 
gedaan hebben wat hij nu doet, ook zonder die fiscale maatregel. 

Er is sprake van substitutie-effect wanneer de begunstigde de 
omstandigheden verandert van iets ,Jat hij wil doen om de fiscale voordelen te 
kunnen genieten, bv. wanneer hij beslist te bouwen i.p.v. een bestaand 
gebouw te kopen. 

Er bestaan geen studies die duidelijk het bestaan of de omvang van zulke effecten 
aantonen. Mocht er een bevestiging kom;;n dat de belastingaftrekken niet speciaal 
toegespitst zijn op de gezinnen voor wie c'e toegang tot de vastgoedmarkt duidelijk 
de meeste problemen stelt, -en een confmntatie tussen het herverdelend effect van 
de fiscale stimulansen en de in tabel 1.8 \'/eergegeven cijfers inzake toegang tot de 
markt zou dat kunnen laten zien -, kan men aannemen dat buitenkans-gedragingen 
bestaan. 

Door het feit dat fiscale voordelen verschii_t;nd zijn bij de bouw en bij het verwerven 
op de secundaire markt kan er een substitutie-effect ontstaan bij de keuze tussen 
beide mogelijkheden tot het verwerven van een eigen woning. 
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1.7 De Onroerende fiscaliteit _ten opzichte van de doeltreffendheid, de 
billiikheid en de stimulerende tu_nctie van de belasting. . --

Nu we aan het einde gekomen zijn van dit eerste deel is het tijd om de onroerende 
fiscaliteit te evalueren in functie van de drie grote doelstellingen van elke 
belastingpolitiek, met name 

de doelstelling van doeltreffendheid, die wil dat de belasting de productie 
van goederen en van openbare diensten financiert en daarbij zo weinig 
mogelijk het mechanisme van toewijzing van middelen door de 
markteconomie verstoort: dat is de neutraliteitsvereiste. Maar om haar 
objectief van doeltreffendheid te bereiken moet de belasting ook rekening 
houden met de externe kosten en '!oordelen, dat zijn die waarmee de markt 
geen rekening houdt bij het vastste.:~~~l van de prijzen; 

de belasting aanpassen aan de fisca!e draagkracht, dat is de doelstelling van 
billijkheid; 

gedragingen veranderen zodat , ,~ beter overeenkomen met wat de 
verantwoordelijken van het belastir1:3beleid beogen: dat is de stimulerende 
functie van de belasting. 

Laten we er eerst aan herinneren dat die drie doelstellingen in de meeste gevallen 
tegenstrijdig zijn; er kan dus niet van de o -~ roerendgoedbelasting geëist worden dat 
ze de drie voorwaarden vervult. 

1. 71 Onroerende fiscaliteit en doeltmffena'·Je_js:J van de belasting 

NEUTRALITEIT VAN DE BELASTING 

Er wordt algemeen aanvaard dat, om 02 productie van goederen en openbare 
diensten te financieren en daarbij de prijZl:- die de doorslaggevende factor zijn voor 
een optimale toewijzing van de middelen zo weinig mogelijk te verstoren e\ de 
belasting op een zo breed mogelijke gro1 'dslag moet gevestigd worden, wat lage 
tarieven mogelijk maakt. Er mag van die r 3gel alleen afgeweken worden wanneer 
bepaalde grondslagen niet of maar weinig rijsgevoelig zijn (formeler: een lage prijs
elasticiteit hebben), want in dat geval ka: 1 het nagestreefde rendement verzekerd 
worden zonder dat de transacties verstoa (; worden. Dat zijn de vereiste criteria voor 
het voldoen aan de neutraliteitsdoelstelling 
De productie van goederen en van openbc: e diensten financieren is een taak die op 
de fiscaliteit in haar geheel rust, en nie1 alleen op de onroerende fiscaliteit. Het 
objectief rendement is dus globaal, en rust ::iet méér op de onroerende fiscaliteit dan 
op om het even welk ander onderdeel var, :et belastingstelsel. 

27 In brede zin, d.w.z. de prijzen van goederen er ;nsten, salarissen, intrestvoeten, huurprijzen, ... 
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De door de economische theorie van het :,l :-;lastingsbeleid gedefiniëerde criteria van 
doeltreffendheid beïnvloeden de onroerence fiscaliteit sterk. 

De doeltreffendheidsvereiste van de onroe: c-::nde fiscaliteit heeft diverse gevolgen: 

Als de beschouwde activa werkel:). onroerend zijn en als de vraag naar 
huisvesting gekenmerkt is door een age prijselasticiteit, wat het geval kan zijn 
voor goederen van eerste levensbE; -oefte, dan zou het gerechtvaardigd zijn 
een hogere belastingdruk te legge:· op onroerend goed dan op andere en 
meer mobiele vormen van investeri,~i'J. 
De in het eerste deel gedane vaststelling dat er een voor onroerend goed 
ongunstig verschil bestaat inzake fis-.:ale druk, moet a priori dus niet afgekeurd 
worden vanuit het oogpunt van de dL<::itreffendheid van de belasting. 
Een dergelijke situatie zou natuun;jt<: indruisen tegen het billijkheidsprincipe: 
we hebben echter in het begin al ge .. egd dat de (drie) gronddoelstellingen van 
het fiscale beleid tegenstrijdig warer .. 

Het grensgebied tussen onroeren. :-~ en financiële beleggingen is poreus. 
Laten we eerst nog eens herhaler dat, behalve wat het woonhuis betreft, 
iedere investeerder kan kiezen tus;:,en investering in beleggingspanden en 
financiële investering. Vastg::: '>dcertificaten, vastgoed-bevaks en 
vastgoedbeleggingsvennootschappLn zijn bovendien allemaal bruggetjes die 
gelegd zijn tussen die twee se: ien investeringen, die nochtans zeer 
verschillend van aard zijn. Onroere · ::l goed is dus niet zo « onroerend » als 
men zou denken en vanuit een st .<.t oogpunt van doeltreffendheid van de 
belasting is een verhoging van cJe b .astingdruk op dit soort investeringen dus 
niet noodzakelijkerwijs gerecht\,aar·=<Jd. 

In die omstandigheden zou de doe: reffendheid dus pleiten voor een gelijke 
fiscale druk voor alle typen van invt, eringen, en dus ook voor de gelijkstelling 
van de belasting van onroerenGe e 1ie van financiële investeringen. 

Bij beleggingspanden délarentt~ger. ou de voorheffing uniform moeten zijn, 
omdat we daar te maken hebbe·' met vervangbare investeringen. Dat is 
echter niet het geval, want de r. ·'fingsmodaliteiten zijn verschillend naar 
gelang de huurder die panden ai oe: niet voor beroepsdoeleinden gebruikt. 

DOELTREFFENDHEID VAN DE BELA3TJNG, EXT.: ·NE KOSTEN EN VOORDELEN 

Het voorkeurstelsel dd het woonhuis gen . kan gerechtvaardigd worden door het in 
rekening brengen Var. de exterr<e VOO ·cJelr e8

). 

De bijzonderheden van de vastgoed ma;, . zijn hierboven al besproken. Sommige 
ervan brengen externe voordelen voor.: Vvé.i.:Jrrnee de onroerende fiscaliteit rekening 
zou moeten houden als ze als doeltreffend ·;il beschouwd worden. 

28 Zie hierboven, pagir a 44. 
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Onroerende investeringen verschillen van financiële onder andere door het feit dat 
ze op langere termijn moeten gezien worden. 

Het staat echter niet vast dat de markt de toewijzing van de middelen 
spontaan op de juiste manier spreidt over korte en lange termijn. Als de markt 
de gunstige effecten van de lange termijn onderschat, dan is het de taak van 
de fiscaliteit het niet in rekening brengen van die externe voordelen (door de 
markt) recht te trekken. 

Mocht dat het geval zijn, dan zou dit argument een lagere belastingdruk op 
investeringen op lange termijn, en dus op onroerend goed, rechtvaardigen. 

De onroerendgoedbelasting kan ook afgeleide effecten hebben op andere markten, 
waardoor de doeltreffendheid van de belasting indirect zou verminderen. 

Er is hierboven al vermeld dat bepaalde aspecten van de belastingregeling 
inzake woonhuizen de mobiliteit van de beroepsbevolking afremt, wat de 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt zou kunnen verminderen. 

Aangezien de onroerendgoedbelasting meer de bouw dan de renovatie 
aanmoedigt, zou ze gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de aftakeling van 
de stedelijke structuur, vooral in de minder welvarende streken, wat de 
concentratie van de economische activiteiten in ontwikkelingszones zou 
verhogen ten nadele van minder begunstigde zones. 

Alles bij elkaar is het moeilijk een eenduidig oordeel te vormen over het 
gewenste evenwicht tussen de belasting op onroerende - en die op andere 
investeringen. Maar het is duidelijk dat, behalve wat het woonhuis betreft, een 
grotere uniformiteit tussen de verscheidene vormen van investering de 
onroerende fiscaliteit veel doeltreffender zou maken. 

1. 72 Onroerende fiscaliteit en billijkheid 

De billijkheidsdoelstelling uit zich op twee niveaus: 

bij gelijke draagkracht, gelijke belasting: dit is de horizontale billijkheid; 

hoe hoger de draagkracht, hoe hoger de belasting: dit is het 
progressiviteitsbeginsel dat de verticale billijkheid weergeeft. 
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HORIZONTALE BILLIJKHEID 

De horizontale billijkheid wordt gemeten aan de hand van de beginselen van 
het belastingstelsel. 
Bij de inkomstenbelasting is de referentie gewoonlijk het« verruimd inkomen ». 
De horizontale billijkheid wil dan dat de belasting geen functie is van de aard van het 
inkomen: of het om een onroerend inkomen gaat, om een roerend inkomen of om 
inkomen uit arbeid, bij gelijke niveaus van inkomen moet het belastingtarief hetzelfde 
zijn. De horizontale billijkheid wil dan eveneens dat alle variatievormen van de 
waarde van het vermogen in rekening worden gebracht. 

Aangezien de personenbelasting georganiseerd wordt als een belasting op het 
inkomen, kan de horizontale billijkheid alleen gewaarborgd blijven als er bij 
gelijk inkomen gelijke belasting wordt geheven, ongeacht of dat inkomen 
voortspruit uit arbeid of uit kapitaal. 

In beide gevallen verhoogt het inkomen, tenminste het reële bestanddeel ervan, de 
fiscale draagkracht op basis waarvan de billijkheid van de belasting beoordeeld 
wordt. 

Alleen al uit het oogpunt van de P.B. gezien moet men wel vaststellen dat de wijze 
waarop de onroerende fiscaliteit thans georganiseerd is, het criterium van 
horizontale billijkheid niet in acht neemt: niet alleen verschilt de belasting in functie 
van de aard van de huurder, maar door de onderwaardering van de belastbare 
basissen, die het gevolg is van het herhaaldelijk uitstellen van de kadastrale 
perequaties, wordt de kloof tussen huurprijs en belastbare basis steeds groter. 

Daarbij komt nog dat de onroerende voorheffing een grondbelasting is geworden, 
en het feit dat ze niet of bijna niet verrekend wordt betekent een terugkeer naar de 
splitsing per inkomensoort van de belasting (cedularisering): voor de eigenaar
bewoner is de verrekening veel lager dan de gestorte O.V. en voor de eigenaar
verhuurder moet de O.V. bij de P.B. geteld worden. 
Het gevolg van die cedularisering is nog duidelijker merkbaar doordat de lokale 
besturen gedurende al die jaren dat het K.l. niet geïndexeerd is geweest, het tarief 
van de Q.V. hebben verhoogd om de reële waarde van hun inkomsten veilig te 
stellen. 

De onroerende fiscaliteit houdt zich dus niet aan de horizontale billijkheid, en 
het herhaaldelijk uitstellen van de kadastrale perequatie is een belangrijke 
oorzaak van dat tekortkomen. 

Er worden ook inbreuken op de horizontale billijkheid vastgesteld op andere 
gebieden, waaronder dat van de roerende fiscaliteit, waar de inkomsten aan de 
progressieve belasting ontkomen. 
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VERTICALE BILLIJKHEID 

Er is al meerdere keren benadrukt dat de onroerende fiscaliteit geen herverdelend 
potentiëel heeft, want ze maakt maar bijkomstig gebruik van de basissen die de 
fiscale draagkracht weergeven, te weten het inkomen en het vermogen. De 
onroerende fiscaliteit schijnt dus, in haar geheel genomen, haar doelstelling 
van verticale billijkheid niet te bereiken. 

1. 73 Onroerende fiscaliteit en stimulerende functie 

De nagestreefde doelstellingen verdienen de nodige aandacht, maar doordat er 
getracht werd meerdere ervan te bereiken door middel van éénzelfde instrument zijn 
er, en dat was onvermijdelijk, complexe modaliteiten in het leven geroepen, waarvan 
het distributief effect betwijfeld kan worden et die bovendien buitenkans- en 
substitutie-effecten zouden kunnen veroorzaken. 

INTERESSANTE MAAR GEDEELTELIJK TEGENSTRIJDIGE DOELSTELLINGEN 

Het onderzoek van de modaliteiten van de fiscale stimulansen toont aan dat de 
wetgever gelijktijdig meerdere belangwekkende doelstellingen heeft willen bereiken, 
wat geleid heeft tot een complex en zelfs confuus stelsel. 

Als het te bereiken doel alleen was de toegang tot eigendom te 
vergemakkelijken, dan zouden de fiscale stimulansen gelijkaardige 
uitwerkingen moeten hebben bij bouw en bij verwerving op de secundaire 
markt; de bouw wordt echter bevoordeeld. 

Zowel bouw als vernieuwing worden aangemoedigd; ze scheppen beide wel 
arbeidsplaatsen, en zelfs laaggeschoolde arbeidsplaatsen, maar als dat de 
bedoeling was, is het dan niet beter om die rechtstreeks te bereiken door een 
daling van de arbeidskost van laaggeschoolde arbeid? 

Het verband tussen de bouwsector en de globale economische activiteit is niet zo 
klaarblijkelijk als het beroemde « Quand Ie batiment va, tout va» doet vermoeden. 
Enerzijds is die uitdrukking misschien gedeeltelijk medeverantwoordelijk voor de 
overdreven overheidsschuld, en anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat, 
tussen het ogenblik waarop die uitdrukking in het leven is geroepen en nu, de 
tertiaire sector een veel groter belang heeft verkregen en dat er een mondialisering 
van de economie heeft plaatsgevonden. 
De socio-demografische toestand is eveneens veranderd: de bevolkingsaangroei is 
gekrompen, het aantal personen per gezin is gedaald en verandert veel vaker. 
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EEN HERVERDELING DIE PROBLEMEN MEEBRENGT 

Een onderzoek van de belastingaftrekken toont duidelijk aan dat het vooral de 
gemiddelde en hogere inkomens zijn die ervan profiteren; de mogelijke oorzaken 
daarvan werden hierboven ontleed. 

VERMOEDEN VAN BUITENKANS-EFFECT OF VAN SUBSTITUTIE-EFFECT 

Mocht er een bevestiging komen van het feit dat de fiscale stimulansen zich niet 
toespitsen op het deel van de bevolking voor wie het moeilijk is een eigen huis te 
verwerven, dan zouden we kunnen veronderstellen dat er een buitenkans-effect 
bestaat. Er bestaan echter geen studies die dat duidelijk aantonen en dit argument 
kan dus niet méér zijn dan een vermoeden. 

Het feit dat de fiscale stimulansen eerder aanmoedigen tot bouwen dan tot 
verwerven op de secundaire markt, kan aan de basis liggen van substitutie-effecten. 

1. 7 4 Conclusies 

De doelstellingen die traditioneel toegeschreven worden aan een fiscaal beleid zijn 
gedeeltelijk tegenstrijdig, en dat is het juist wat het bestaan van een fiscaal beleid 
rechtvaardigt, dat de geschillen kan slechten waar nodig. 

Wat de onroerende fiscaliteit betreft, tonen de in dit eerste deel samengevatte feiten 
en analyses aan dat er zoveel inbreuken zijn op de criteria van doeltreffendheid en 
billijkheid, en dat de doelstellingen die beoogd worden door de fiscale stimulansen 
zo vaag zijn, dat het nodig is de toestand te verbeteren; er moet vooral vooruitgang 
geboekt worden op het vlak van de doeltreffendheid en van de billijkheid. 

De criteria van doeltreffendheid geven geen duidelijke uitkomst wat het evenwicht 
betreft tussen de fiscaliteit van onroerend goed en die van de andere vormen van 
investering, maar ze bevelen wel ondubbelzinnig een gelijke behandeling aan, 
binnen de onroerende fiscaliteit, van de verschillende vormen van 
« beleggingspanden ». 

Door dichter bij een gelijke behandeling te komen zal de doelstelling van horizontale 
billijkheid bereikt worden en zal het grensgebied tussen globale voorheffing en 
draagkracht duidelijker worden afgebakend, waardoor ook de invloed van de 
onroerende fiscaliteit op de verticale billijkheid duidelijker zal worden. 

De verschillende voorstellen tot hervorming die de Afdeling zal uiteenzetten en 
becommentariëren in het tweede deel zijn gebaseerd op bovengenoemde 
conclusies. 
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2. Evaluatie van de voorstellen tot hervormingen 

De in deel één van dit Verslag toegelichte analyse bevestigt de noodzaak de 
overwogen hervormingen, waaronder die van de huurbelasting, in het globale kader 
van de onroerende fiscaliteit te beschouwen. 

Met het oog daarop hebben we in de eerste afdeling van deel twee de doelstellingen 
en beperkingen samengebundeld op basis of in functie waarvan de Afdeling het 
nodig heeft geacht de onderzochte maatregelen en hervormingen te evalueren, met 
name 

de herwaardering van de kadastrale inkomens, 

de belasting van de netto inkomsten uit verhuur voor privégebruik, 

de kadastrale perequatie, 

de belasting van verwezenlijkte meerwaarden, 

de vermindering van de belasting op verwervingen en transacties. 

Deze analyse zal trachten de respectieve voor- en nadelen van elk van de 
overwogen hervormingen in de kijker te zetten, om zo duidelijkheid te scheppen naar 
een politieke keuze toe, zonder hoe dan ook in de plaats te willen treden van die 
keuze. Ze moet geplaatst worden in het raam van vooruitzichten op lange termijn, 
die het gebruikmaken van overgangsmaatregelen niet uitsluiten maar die wel het 
systematisch verlengen daarvan verbieden. 

De in deel twee onderzochte voorstellen tot hervorming hebben niet de pretentie 
dat ze de onroerende fiscaliteit grondig kunnen vereenvoudigen. De 
complexiteit daarvan, die het gevolg is van onvermijdelijke conflictuele doelstellingen 
en van de verdeling van de onroerende fiscaliteit tussen de verschillende 
overheidsniveaus, werd reeds op de voorgrond gesteld. 

Deel twee beoogt evenmin het uitputten van alle in deel één aangeroerde 
punten van overweging. Onder de problemen die nog hangende zijn vermelden we 

het fiscaal stelsel van gebouwen die door hun eigenaar zelf bewoond worden; 

de herverdeling van bevoegdheden tussen de verschillende 
overheidsniveaus; 

het vervangen van de O.V. door een woonhuisbelasting of door een 
grondbelasting. 

De in deel twee overwogen hervormingen laten die hangende problemen, waarvan 
de lijst niet volledig is, niet helemaal buiten beschouwing. 
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Een progressieve belastingheffing is nochtans niet aangewezen wanneer het om 
toevallige of eenmalige inkomsten handelt, zoals verwezenlijkte meerwaarden; in dit 
geval is een afzonderlijke belasting een beter compromis tussen risico en billijkheid. 

D. IN AANMERKING NEMEN VAN DE BIJZONDERHEDEN VAN DE MARKT EN VAN DE 

EXTERNE VOORDELEN 

De Afdeling is van mening dat er ook met dit tweede aspect van de algemene 
doeltreffendheidsdoelstelling van de belasting rekening moet gehouden worden bij 
de evaluatie van de verschillende maatregelen en voorstellen tot hervorming. Ze 
vestigt echter ook de aandacht op het risico dat verbonden is aan het gebruiken van 
éénzelfde instrument -in dit geval de fiscaliteit- om tegenstrijdige doeleinden na te 
streven. 

De toegang tot eigendom, bijvoorbeeld, is één van de na te streven 
doeleinden, maar het fiscale mechanisme mag daarom geen negatieve 
invloed hebben op andere na te streven doelstellingen zoals, bijvoorbeeld, de 
herverdelingsfunctie van de belasting, of nog, door zijn invloed op de mobiliteit 
van de actieve bevolking, de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. 

Zo is het misschien ook nodig dat de toegang tot de huurmarkt gevrijwaard 
blijft en zelfs verbeterd wordt voor alle inkomensgroepen, maar men moet 
daarom niet noodzakelijkerwijs de onroerende fiscaliteit gebruiken als 
belangrijkste instrument tot het bereiken van die doelstelling. Andere 
instrumenten, waaronder die van het woningbeleid en die van het sociaal 
beleid, zijn beter afgestemd op het bereiken van die doelstelling. 

E. INSTITUTIONELE BEPERKINGEN 

Er werd reeds bij het begin van dit verslag op gewezen dat de onroerende fiscaliteit 
gekenmerkt wordt door de versnippering ervan tussen diverse belastingen en 
diverse overheidsniveaus. Er is een feit dat niet omzeild kan worden, en dat zich bij 
ieder voorstel tot hervorming op de voorgrond dringt: de federale overheid heeft 
geen volledig meesterschap over de belastinginstrumenten. 

De Afdeling ziet het institutioneel kader gewoon als een gegeven en wil niet dat het 
te zeer beschouwd wordt als een hindernis bij de hervorming van de onroerende 
fiscaliteit. Ze zal trouwens de federale loyauteit bevoorrechten boven een stricte 
toepassing van juridische bepalingen wanneer het erom gaat de invloed te 
onderzoeken van de diverse maatregelen en hervormingen op de institutionele 
beperkingen. 

De Afdeling wenst anderzijds ook de aandacht te vestigen op sommige niet altijd op 
hun juiste waarde geschatte gevolgen van de verdelingsmodaliteiten van de 
onroerende fiscaliteit. Behalve in geval van ingrijpende veranderingen in de 
onroerende fiscaliteit, zal deze altijd uitgaan van schattingen of van controles van de 
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2.1 Doelstellingen en beperkingen van de voorstellen tot hervorming 

De doelstellingen die aan de grondslag liggen van de in deel één geëvalueerde 
onroerende fiscaliteit zijn dezelfde als die in functie waarvan de diverse maatregelen 
en voorstellen tot hervorming zullen onderzocht worden. Zoals hierboven reeds 
werd aangestipt, zijn die doelstellingen zeer tegenstrijdig. 

A. DOEL TREFFENDHEID VAN DE BELASTING 

Hoewel het bijzonder fiscaal stelsel voor woonhuizen gerechtvaardigd kan worden 
door externe voordelen, toch leiden de verschillende vormen van fiscale 
behandelingen van huurpanden tot discrepanties die de doeltreffendheid van de 
belasting niet ten goede komen. 
De overwogen maatregelen en hervormingen zullen dus trachten tot een zo groot 
mogelijke uniformiteit te komen wat de verschillende vormen van huurpanden 
betreft. 

Zowel de gelijkheid van behandeling als eventuele verschillen tussen de belasting 
van onroerende en die van roerende beleggingen moeten beoordeeld worden op het 
vlak van de globale belasting. Het begrip « reële aanslagvoet », dat in deel één 
reeds werd gebruikt, is daarvoor een nuttige indicator. 

B. HORIZONTALE BILLIJKHEID 

De Afdeling is van oordeel dat de overwogen maatregelen en hervormingen ook 
moeten onderzocht worden vanuit het oogpunt van de horizontale billijkheid, volgens 
welke er bij gelijke draagkracht ook gelijke belasting hoort. Die gelijkheid moet 
worden toegepast binnen het algemeen belastingstelsel. 

Het criterium van horizontale gelijkheid betreft vooral de P.B. Louter gezien vanuit 
het oogpunt van dit criterium is het wenselijk dat het reëel rendement van een 
onroerende investering tegen hetzelfde tarief belast wordt als om het even welk aan 
het barema onderworpen inkomen. Dat criterium, dat dus zowel op de maatstaf van 
heffing als op de aanslagvoet slaat, zou in de mate van het mogelijke moeten 
toegepast worden op alle inkomens, dus ook op de roerende. 

C. VERTICALE BILLIJKHEID 

Eens dat de draagkracht op een correcte manier geëvalueerd is aan de hand van 
het belastbaar inkomen, volstaat het de progressieve belastingschaal toe te passen 
om de herverdelingsfunctie van de belasting te verzekeren. En zo is er ook voldaan 
aan het vereiste van verticale billijkheid. 
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waarden van de inkomsten (werkelijke of geboekte) uit activa, en dus van de 
transacties. De Afdeling is een hevige voorstander van het behoud van de 
enigheid van gegevensverzameling en -opmaak : dit is absoluut onontbeerlijk 
om de belastingen op alle overheidsniveaus op een correcte manier te kunnen 
instellen en innen. Bovendien moet de federale administratie toegang hebben 
tot de gegevens van de Gewesten en omgekeerd. 

F. ADMINISTRATIEVE KOSTEN VAN DE HERVORMINGEN 

De Afdeling is ook van plan rekening te houden met de administratieve kosten die 
gepaard zouden gaan met die diverse maatregelen en hervormingen. Het gaat hier 
om de bruto kosten, waarvan zover mogelijk de afgeleide voordelen moeten worden 
afgetrokken: wat een administratieve last is bij het instellen van één belasting kan 
heel goed bijdragen, direct of indirect, tot het verhogen van het rendement van een 
andere belasting. 
Het minimaliseren van de netto kosten van de instelling van de belasting draagt 
trouwens bij tot de doeltreffendheid van de belasting. 

2.2 Herwaardering van de kadastrale inkomens 

2.21 Huidige modaliteiten 

De maatregel tot herwaardering van de kadastrale inkomens werd ingevoerd ter 
gelegenheid van het Globaal Plan: art.1 van de wet van 30 maart 1994 bepaalt dat 
wanneer het kadastraal inkomen de belastbare grondslag vormt, het verhoogd moet 
worden met 25%, behalve in het geval van woonhuizen en van niet gebouwd 
onroerend goed. Deze bepaling betreft alleen de vaststelling van de belastbare 
grondslag in de P.B., en heeft geen invloed op de O.V. 
Er werd beslist die verhoging op 40% te brengen, zodat de herwaarderingscoëfficiënt 
1 ,40 zal zijn. 

Die herwaardering moet samengevoegd worden met de door de wet van 28 
december 1990 ingestelde indexering van de K.l.'s. Die indexering betreft zowel de 
P.B. als de Q.V., ze is van toepassing op de K.l.'s van alle onroerende goederen, 
gebouwde en niet-gebouwde, welke bestemming er ook aan gegeven wordt, en ze 
wordt uitgebreid tot « materieel en outillage », die gelijkgesteld worden met 
(gebouwde) onroerende goederen. 

Daaruit volgt dat voor aan een particulier verhuurd onroerend goed, dat niet gebruikt 
wordt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid (de «verhuur voor 
privégebruik » ), de belastbare grondslag voor 1997 gelijk is aan 1,68 keer het K.l.e9

) 

29 Op basis van een herwaarderingscoëfficiënt van 1 ,40 en van een indexeringscoëfficiënt geschat op 
1 ,20. 
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2. 22 Voor- en nadelen van de herwaardering 

Het voordeel van een dergelijke maatregel is zijn eenvoud: de procedures inzake 
belastingheffing en de controles op de belastingaangiften worden er niet door 
veranderd, en hij kan onmiddellijk toegepast worden zonder kosten voor de 
administratie. 

Dat is echter zo goed als zijn enige voordeel. 

A. EENOVERGANGSMAATREGEL 

De Regering geeft zelf toe dat die maatregel van aard een overgangsmaatregel is, 
vermits in de op 1 oktober in het Parlement gedane mededeling gezegd wordt dat de 
overgang van de herwaarderingscoëfficient van 1 ,25 naar 1 ,40 beslist werd « in 
afwachting van het Verslag van de Hoge Raad van Financiën betreffende de 
wenselijkheid van het instellen van een belasting van de netto reële 
huurinkomsten ». 

Bij het invoeren van de coëfficiënt van 1 ,25 was er echter in het parlement onder 
andere al gediscussiëerd over de positie die de maatregel inneemt ten opzichte van 
de kadastrale perequatie, die volgens de wetteksten van toen op 1.1.1994 in voege 
zou gesteld worden. Bij het lezen van de parlementaire handelingen krijgt men de 
indruk dat de door de wet van 30 maart 1994 ingevoerde maatregel de kadastrale 
perequatie voorlopig moet vervangen. 

Wat de indexeringsmaatregel betreft: het transitoire karakter daarvan is duidelijk 
aangetoond. De Minister van Financiën heeft in de Kamercommissie van Financiën 
verklaard : « in afwachting van de volgende kadastrale perequaties stellen we voor 
de kadastrale inkomsten te indexeren vanaf 1991, zowel wat de O.V. als wat de 
eigenlijke inkomstenbelasting betreft »e0

) 

Rekening houdend met de indexerings- en herwaarderingsmaatregelen, stemmen de 
belastbare K.l.'s op 1.1.96 overeen met 1,46 maal het K.l. van 1975 (ongeveer 1,68 
op 1.1.97), terwijl de post "huren" in de prijsindex 3,217 beloopt op 1.1.96. 

8. WEERSLAG OP DE BILLIJKHEID 

Een dergelijke maatregel is niet altijd billijk. Zowel de indexering als de 
herwaardering hebben wel tot gevolg dat de belastbare grondslag aangepast wordt 
aan het huidige prijspeil en zouden ons dichter bij de horizontale billijkheid moeten 
brengen, maar die vooruitgang is uniform en houdt geen rekening met het feit dat de 
huurprijzen enerzijds, de kenmerkende eigenschappen van de gebouwen anderzijds, 
sinds 1.1.1975 gedifferenciëerde ontwikkelingen meemaken. Bij het lezen van de 

30 
Ontwerp van programmawet houdende diverse fiscale en parafiscale beschikkingen. Verslag 
uitgebracht in naam van de Commissie van Financiën, zitting 1990-91, doe. 1366/6. 
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parlementaire handelingen van 1994 komt trouwens aan het licht dat de coëfficiënt 
zo gekozen is dat hij beneden de huren blijft die het minst zijn toegenomen. 
Verhoudingsgewijs benadeelt een uniforme vooruitgang van het K.l. de eigenaars 
van wie de huren weinig zijn gestegen. 

Bij gebrek aan een gegevensbank die zowel de huren als de K.l.'s van de betrokken 
gebouwen bevat, kan de weerslag van dit soort maatregelen op de horizontale 
billijkheid niet nagetrokken worden. 

C. WEERSLAG OP DE INKOMSTEN VAN DE GEZINNEN 

Het micro-simulatiemodel SIRe verstrekt nochtans enkele interessante aanwijzingen 
aangaande het distributief effect van een dergelijke maatregel, waarvan het 
rendement, op basis van de inkomsten van 1996, op ongeveer 2,4 miljard wordt 
geschat. (31

) 

Tabel2.1. 
Verhoging van de herwaarderingscoëfficiënt van 1,25 naar 1,40 

Impact per socio-professionele groep 

Weerslag Gemiddelde Aantal Aantal 
Groepen in in franken bevaar- ben a-

miljarden deelden deelden 

Loontrekkenden en bezoldigden -0,22 -126 0 43.500 
Werklozen -0,02 -176 0 3.576 
ZIV -0,02 -353 0 3.576 
Gepensioneerden -1,12 -1.335 0 154.576 
Bruggepensioneerden -0,02 -328 0 5.166 
Administrateurs -0,02 -669 0 2.782 
Vennoten -0,23 -3.405 0 11.524 
Handelaars -0,11 -670 0 15.895 
Vrije beroepen -0,05 -1.252 0 4.768 
Anderen (gemengde inkomens) -0,61 -621 0 59.605 
Totaal -2,42 -588 0 306.767 

Aantal 
niet-

beïnvloe-
den 

1.728.148 
112.455 
48.479 

685.060 
48.081 
21.855 
56.426 

146.231 
34.968 

921.096 
3.802.800 

De groep die het zwaarst getroffen wordt door een dergelijke maatregel is die van de 
gepensioneerden (32

): hoewel ze maar 20,4% van de gezinnen vertegenwoordigen, 
dragen ze globaal 46% van de weerslag van de maatregel. 

31 

32 

Het gaat hier om het globaal effect voor aanslagjaar 1997. Deze maatregel beïnvloedt de kohieren, 
hetgeen verklaart dat hij maar weinig uitwerking heeft op het begrotingsjaar 1997. 
Socio-professionele groepen worden bepaald aan de hand van het hoofdinkomen van een gezin. De 
groep « andere » omvat alle gezinnen waarbij geen enkel inkomenbestanddeel meer dan 25% van het 
globaal inkomen vertegenwoordigt. Zie STANDAERT I. et VALENDUC Ch. (1996), Le modèle de micro
simulation de l'lmp6t des persennes physiques en Belgique: SIRe, Ministère des Finances, Service 
d'études, Point d'appui Fiscalité, Research paper na 1 
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De manier waarop de weerslag van de maatregel zich uitspreidt in functie van het 
inkomen (zie grafiek 2.1) laat zien dat er wat de verticale billijkheid betreft geen 
duidelijke weerslag is wanneer die billijkheid beoordeeld wordt op basis van 
het belastbaar inkomen. 

Die resultaten stemmen natuurlijk overeen met wat reeds onderstreept was in het 
eerste gedeelte over de verdeling van de onroerende inkomsten en over het 
« eigenaarsprofiel ». Aangezien de variabelen die « bezit » en « inkomsten uit 
huurpanden » verklaren eerder de leeftijd en de socio-professionele groep zijn dan 
het belastbaar inkomen, is het ook logisch dat men dezelfde spreiding vindt waar het 
een maatregel betreft die het K.l. op een uniforme manier verhoogt. 
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Grafiek 2.1 
Weerslag op het inkomen van gezinnen van de verhoging van 

herwaarderingscoëfficiënt van het K.l. van 1,25 naar 1,40 
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Aangezien het om federale bevoegdheden gaat en gezien de eenvoud van de 
maatregel, hebben de in het begin van deel twee vermelde beperkingen maar weinig 
invloed op de hier besproken maatregel. 

2.3. Belasting van de netto inkomsten van verhuur voor privégebruik 

2.31 Beschrijving van de overwogen hervorming 

De overwogen hervorming bestaat erin dat, wat woonpanden betreft die verhuurd 
worden aan natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor de uitoefening van 
beroepswerkzaamheden e4

), de belasting op basis van het geherwaardeerde en 
geïndexeerde K.l. vervangen zou worden door een belasting op basis van de netto 
huurinkomsten (d.i. na aftrek van de lasten). De belastbare grondslag zou dan 
overeenkomen met het verschil tussen 

de huur en de huurvoordelen die ontstaan doordat de huurder bepaalde 
uitgaven die de eigenaar op zich moet nemen, zelf ten laste neemt 

de kosten die gemaakt zijn voor het verwerven en het in goede staat bewaren 
van de inkomstengevende goederen. 

A. DEHUUR 

Het eerste bestanddeel van de belastbare grondslag zou dus de werkelijk door de 
eigenaar ontvangen huur zijn: hier zou dus dezelfde regel toegepast worden als voor 
gebouwen die verhuurd worden aan rechtspersonen of aan natuurlijke personen die 
ze volledig of gedeeltelijk gebruiken voor de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid. Het probleem van achterstallige huren of van eventuele 
vooruitbetaalde huren zou op een gelijkaardige manier worden geregeld. 

8. AFTREKBARE LASTEN 

De Afdeling voorziet de modaliteiten van vijf soorten aftrekbare lasten 

34 

de afschrijving van de verwervingskosten, 
werkzaamheden en onderhoudskosten, 
belastingen en taksen, 
intresten van leningen, 
andere lasten die de eigenaar op zich moet nemen. 

Het gaat hier dus niet om woonhuizen, noch om het belastingstelsel van de andere woongebouwen die 
door hun eigenaar zelf bewoond worden, noch om erfpacht. 
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D. WEERSLAG OP DE REËLE AANSLAGVOET 

De verhoging van de herwaarderingscoëfficiënt brengt onvermijdelijk een verhoging 
van de reële aanslagvoet mee. 

Die weerslag zal gemeten worden op basis van het type-geval dat in Afdeling 1.54 
van deel één werd gekozen, namelijk 

het gemiddeld rendement dat tijdens de periode 1981-95 werd waargenomen 
(10,1%), 

de voor diezelfde periode waargenomen verdeling van dat rendement tussen 
de huur (5,9%) en de waardeverhoging van het goed (4,2%), 

de in tabel 2.2 vermelde aanslagvoet van de P.B. en van de O.V., 

het onrechtstreeks in aanmerking nemen van de successierechten door de 
gelijkstelling ervan met een belasting van latente meerwaarden 

Tabel2.2 
Verhoging van de herwaarderingscoëfficiënt van 1,25 naar 1,4 

Weerslag op de reële aanslagvoet 

Coëfficiënt 1,25 Coëfficiënt 1 ,40 
Globaal rendement 10,1% 10,1% 
waarvan inkomen 5,9% 5,9% 
waarvan meerwaarde 4,2% 4,2% 
Aanslagvoet 
Q.V. 40% 40% 
P.B. 41,2% 41,2% 
Successierechten gelijkgesteld met een belasting van de latente meerwaarden 

Coëfficiënt K.l. huur 0,280 0,313 
Reële aanslagvoet 32,7% 35,0% 

2.23 Evaluatie ten opzichte van de doelstellingen en beperkingen 

Het herstel van de horizontale billijkheid is dus beperkt: een lineaire 
herwaarderingsmaatregel treft het zwaarst de eigenaars van gebouwen waarvan de 
huren maar weinig zijn gestegen. Anderzijds worden door een dergelijke maatregel 
de onroerende investeringen ietwat benadeeld ten opzichte van de roerende, wat de 
doeltreffendheid van de belasting zou verminderen. 
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Afschrijving van de verwervingskosten 

Wat de afschrijvingen betreft, stelt de Afdeling een 33-jarig lineair amortisatiestelsel 
voor, dat gebaseerd zou zijn op de aankoopprijs, die eventueel bijgesteld zou 
worden in functie van de waarde die in aanmerking is genomen bij het berekenen 
van de registratierechten (of van de B.T.W. in geval het gaat om een bouw of om 
een verwerving in nieuwe staat). Het spreekt vanzelf dat die afschrijvingsperiade zou 
beginnen te lopen bij de verwerving en niet bij het van kracht worden van de nieuwe 
belastingmodaliteiten. De bijkomende lasten (registratierecht of B.T.W., 
notariskosten) zouden afgeschreven worden tegen hetzelfde ritme als de hoofdsom. 
Het in aanmerking nemen van de afschrijving heeft tot gevolg dat er geen enkel 
fiscaal voordeel meer kan toegekend worden voor kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen. 

Werkzaamheden en onderhoudskosten 

De aftrekbare onderhoudskosten zouden beperkt blijven tot de kosten die in 
uitvoering van art. 1719, 1720 en 1756 van het burgerlijk wetboek door de eigenaar 
worden gedragen, en daarmee worden vooral bedoeld de uitgaven die gedragen 
worden om het goed in goede staat aan de koper over te dragen alsook de uitgaven 
voor herstellingswerken die in de loop van de huurovereenkomst moeten verricht 
worden om het goed in goede staat te behouden en die geen huurlasten zijn. De 
Afdeling is van mening dat er alle reden is om aan te sluiten bij de burgerlijke 
wetgeving en bij de jurisprudentie inzake. 

Uitbreidingswerken en grove reparaties zouden naar hun aard afgeschreven 
worden tegen een aangepast tarief. 

De aftrekbaarheid van werkzaamheden en onderhoudskosten moet onderworpen 
zijn aan de voorwaarde dat ze gestaafd zijn met bewijsstukken die de plaats 
vermelden waar de werkzaamheden zijn verricht. 

Aftrekbaarheid van belastingen en taksen 

De aftrekbaarheid van belastingen betreft de belastingen ten laste van de eigenaar, 
hoofdzakelijk de O.V. en sommige gemeentelijke belastingen. Registratierechten 
zouden met de hoofdsom afgeschreven worden. 

Intresten van leningen 

Intresten van leningen aangegaan voor het verwerven, behouden of ombouwen van 
een gebouw zijn aftrekbaar. Ze kunnen dan geen recht meer geven op een 
bijkomende aftrek voor hypothecaire leningen. 



68 

Andere lasten 

De aan makelaarskantoren uitbetaalde commissielonen. 
De Afdeling stelt voor dat er voor de andere lasten die door de eigenaar gedragen 
moeten worden een forfait van 5% toegepast wordt. 

C. HUURVOORDELEN 

We moeten ook voor ogen houden dat de huurder sommige uitgaven zou kunnen 
verrichten die door de eigenaar moeten gedaan worden. Er is in dat geval sprake 
van huurvoordeel, waarop de eigenaar belastbaar is. 

Dergelijke situaties doen zich reeds voor wanneer een goed verhuurd wordt aan een 
rechtspersoon of aan een natuurlijke persoon die het volledig of gedeeltelijk voor zijn 
beroepswerkzaamheden gebruikt. De realiteit en het bedrag van de huurvoordelen 
kunnen geschat worden aan de hand van de elementen die de huurder als 
beroepslasten aangeeft. Het probleem van de controle ontstaat zodra het om 
louter privéverhuur gaat. 

D. NETTO INKOMSTEN 

De op die manier vastgestelde netto inkomsten worden onderworpen aan het 
progressief belastingtarief, zoals dat thans het geval is voor alle netto onroerende 
inkomsten. 

Als de huurinkomsten negatief worden, zullen eventuele verliezen verrekend worden 

eerst met de andere onroerende inkomsten van dat jaar, 

vervolgens, met de beroepsinkomsten van dat jaar, 

daarna met de gezamenlijk belastbare inkomsten van de te komen belastbare 
tijdperken. 

2.32 Voor- en nadelen 

De beschouwde hervorming zou de globale druk van de onroerende investeringen 
verhogen maar zou een betere horizontale billijkheid verzekeren. Ze zou het ook 
mogelijk maken een aanzienlijk aantal werken m.b.t. onroerende goederen wit te 
wassen. Het doorvoeren van een dergelijke hervorming zou echter administratieve 
moeilijkheden met zich meebrengen, die op de juiste manier zouden moeten 
behandeld worden opdat de hervorming voluit haar doel bereikt. 
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A. WEERSLAG OP DE GLOBALE BELASTINGDRUK 

De globale weerslag van de overwogen hervorming wordt op 8 miljard geschat ten 
opzichte van de op 1.1.97 van kracht zijnde wetgeving en op basis van de volgende 
hypothesen: 

de indexering van de K.l.'s in functie van de post « huren » van de prijsindex, 
d.i. 3,217 e4

); 

bijgevolg, de afschaffing van de huidige indexerings- en 
herwaarderingsmodaliteiten; 

de aftrekbaarheid van de O.V.; 

50% lasten waarvan 15% voor onderhoudskosten en de rest voor de 
afschrijvingen. 

Tabel 2.3 berekent, op micro-economisch vlak, de verhoging van de 
overeenkomstige reële aanslagvoet, op basis van hetzelfde type-geval als in tabel 
2.1. 

Tabel2.3 
Belasting op basis van de netto huurinkomsten 

Weerslag op de reële aanslagvoet 

Huidig systeem Belasting van netto huur 
Globaal rendement 10,1% 10,1% 
waarvan huur 5,9% 5,9% 
waarvan meerwaarde 4,2% 4,2% 

Aanslagvoet 
o.v. 40% 40% 
P.B. 41,2% 41,2% 
Coëfficiënt K.I.-Bruto huur 0,313* 
Percentage van lasten 0,50 ** 
Reële aanslagvoet 35,0% 41,6% 

Rekening houdend met 40% voor forfaitaire lasten, met de indexering, met de herwaardering op 1,4 en 
met een verhogingstaGtor van de bruto huren van 3,217 
Het gaat hier om een gemiddeld percentage van 15% voor grof onderhoud en om de weerslag van de 
afschrijvingen over 33 jaar. 

Het « gemiddeld » geval weergegeven in tabel 2.3 gaat uit van de veronderstelling 
dat de O.V. aftrekbaar is en dat de afschrijving van de registratierechten tegen 
hetzelfde ritme gebeurt als die van de hoofdsom, d.i. 33 jaar. De reële aanslagvoet 
stijgt tot 41 ,6%. 

34 Bij gebrek aan opgesplitste gegevens over de ontwikkeling van de huren, kan de weerslag van de 
hervorming alleen maar geschat worden aan de hand van een lineaire herwaardering van de K.l.'s van 
de betrokken gebouwen. 
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Als deze eerste poging tot het meten van de weerslag van de hervorming succesvol 
blijkt, zou dat betekenen dat de hervorming een betere spreiding van de belasting 
rondom een stijgende aanslagvoet tot gevolg heeft: voor eigenaars die hun goed 
onderhouden zou de stijging van de belastingdruk minder uitgesproken zijn dan voor 
eigenaars die dat niet doen of die het doen zonder de werkzaamheden aan te 
geven. 

Een verhoging van de belasting van onroerende investeringen kan natuurlijk een 
terugslag hebben op de markt. 
Als ze een vermindering van het netto rendement tot gevolg heeft, zou dat kunnen 
meebrengen dat het vermogen anders wordt aangewend en dat het aanbod zou 
verminderen. Als ze het gewenste bruto rendement beïnvloedt, dan zal de huurder 
de weerslag moeten dragen in de vorm van een verhoging van de huurprijs. 

De retrospectieve gegevens die in het eerste deel van dit verslag zijn samengevat 
doen vermoeden dat een belastingverhoging eerder een weerslag zou hebben op 
het gewenste bruto rendement, dat zou stijgen, en dus op de huurder. 

Mochten er begeleidende maatregelen getroffen worden om te vermijden dat de 
huren te veel zouden stijgen, dan zou daardoor het aanbod verminderen, wat het 
probleem van de toegang tot de huurmarkt niet ten goede zou komen. 

B. SPREIDING VAN DE GLOBALE WEERSLAG 

De beoogde hervorming zou ons ongetwijfeld naar een belasting van de 
huurinkomsten leiden waarbij de horizontale billijkheid beter in acht zou worden 
genomen: doordat inkomen en lasten afzonderlijk gedefiniëerd worden, zou de 
draagkracht beter worden ingeschat en zou het beginsel: « bij gelijke draagkracht, 
gelijke belasting » meer worden eerbiedigd. 

Rekening houdend met de evaluatiemethode die gebruikt werd om de weerslag van 
de hervorming op de begroting te berekenen, is de relatieve spreiding van de globale 
weerslag tussen socio-professionele groepen, of nog de spreiding in functie van het 
G.B.I., dezelfde als deze die al in tabel 2.2 en in grafiek 2.1 vermeld waren in het 
geval van de herwaardering van de K.l.'s, namelijk een belangrijke weerslag bij de 
gepensioneerden, maar geen duidelijke weerslag uitgedrukt in termen van verticale 
distributie. 

De overwogen hervorming zou het ook mogelijk maken de verschillende 
bestanddelen van de onroerende fiscaliteit beter in aanmerking te nemen: de 
belastingen die ten laste vallen van de eigenaar worden afgetrokken en verminderen 
daarmee zijn draagkracht; de belasting wordt dan ingesteld op het netto inkomen 
tegen hetzelfde tarief als dat van het beroepsinkomen. 



71 

C. WITWASSEN VAN WERKEN M.B.T. ONROERENDE GOEDEREN 

Een ander voordeel van de hervorming is dat ze een groot aantal werkzaamheden 
m.b.t. onroerende goederen zou kunnen doen afstromen uit de ondergrondse of 
huishoudelijke economie. De Afdeling stelt echter vast dat er geen enkele directe 
schatting van de omvang van die weerslag bestaat. 
Het globaal bedrag van de onderhoudskosten kan wel indirect geschat worden op 13 
miljard BEF voor 1996 e5

), maar het deel dat samenhangt met de ondergrondse of 
huishoudelijke economie kan niet ingeschat worden. 

D. CONTROLE VAN DE HUREN EN VAN DE LASTEN 

Het probleem van de controle van de huren en van de lasten is fundamenteel. 

Er bestaat momenteel in het huidig belastingstelsel geen enkele procedure en geen 
enkele stimulans die het ons mogelijk maken de huursommen te kennen. Door de 
verplichting tot registratie van de huurcontracten zou die doelstelling eigenlijk wel 
bereikt moeten worden, maar het proportioneel lage aantal geregistreerde 
huurcontracten toont duidelijk aan dat het systeem niet werkt. 

Twee soorten maatregelen zouden kunnen getroffen worden: sterk afschrikkende 
boetes in geval van niet-registratie van het huurcontract, ofwel aftrekbaarheid van 
een gedeelte van de huur voor de huurder. De respectieve weerslagen op de fiscale 
ontvangsten staan natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. 

De Afdeling is van mening dat de aftrekbaarheid van de huren niet past in het 
algemeen stelsel van de inkomstenbelasting en dus een nieuwe belastinguitgave 
zou betekenen. Ze is er dan ook geen voorstander van en ze verkiest het instellen 
van boetes, voor beide contractanten, die voldoende afschrikkend zouden zijn om 
een betere registratie van de huurcontracten te verzekeren. 

De Afdeling beseft heel goed dat de betere kennis van de huren, die dat apparaat 
mogelijk maakt, niet noodzakelijk een betere kennis meebrengt van de inkomsten die 
eruit voorvloeien, tenzij de boetes evenredig zijn met de niet opgegeven huren. De 
administratie zou dus over dezelfde informatiemiddelen moeten beschikken als 
voor de controle van de beroepsinkomens. 

Het probleem van de contante betalingen zou daarmee niet opgelost zijn. We 
kunnen trouwens vrezen dat sommige eigenaars dergelijke betalingen zullen eisen 
om hun belastbaar inkomen beter achter te houden, en zelfs dat ze de contante 
vooruitbetaling van meerdere maanden huur zullen verlangen. 

De controle kan vergemakkelijkt worden door het instellen van een minimumhuur, 
die berekend zou worden op basis van het geherwaardeerd en geïndexeerd K.l. 

35 Dit bedrag wordt verkregen door de K.l.'s (basis 1975) te vermenigvuldigen met de post« huren» van 
de prijsindex. Men bekomt zo een schatting van de bruto huren in 1996, waarop een lastenpercentage 
van 15% wordt toegepast. 
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uitgedrukt in bruto-cijfers (d.i.1 0/6). Dit vangnet zou echter nog afdoender zijn als de 
kadastrale perequatie werd doorgevoerd. 

De controle van de lasten kan al even problematisch zijn, voornamelijk door het 
naast elkaar bestaan van een belasting op basis van de huur en een belasting op 
basis van het K.l. voor andere gebouwen (woonhuis, tweede woning en andere niet
verhuurde gebouwen). Er moet inderdaad niet alleen gecontroleerd worden of die 
uitgaven niet fictief zijn, maar ook wáár ze zijn verricht. 

Om de controle te vergemakkelijken zou de nu van kracht zijnde forfaitaire aftrek van 
40% voor gebouwen die al belast zijn op basis van de bruto huur, vervangen moeten 
worden door de aftrek van de reële lasten volgens precies dezelfde modaliteiten als 
hierboven werd beschreven. Het risico van een vrijwillige verwarring met het 
woonhuis of met andere niet-verhuurde gebouwen blijft bestaan. 

E. SAMEN BESTAAN MET DE BELASTING VAN HET K.l. 

De overwogen belasting van de netto huren zal bestaan tegelijk met een belangrijk 
gedeelte van de onroerende fiscaliteit dat hoe dan ook gebaseerd zal blijven op het 
K.l. (O.V., woonhuis, niet-verhuurde gebouwen). 
Het al dan niet overgaan tot de kadastrale perequatie zou een heel ander licht 
werpen op het probleem van het samen bestaan van de belasting van de netto 
inkomsten uit privéverhuur en de belasting van het K.l. 

Als de perequatie niet wordt verwezenlijkt staat het helemaal niet vast dat het 
naast elkaar bestaan van twee stelsels (belasting op basis van de huren of op 
basis van het K.l.) op een harmonische manier kan gebeuren. De federale 
regering, die nu de enige politieke verantwoordelijkheid draagt voor de kadastrale 
perequatie, zou dan inderdaad maar heel weinig belang meer hebben bij het 
overgaan ertoe. We moeten dan ook vrezen dat de kadastrale perequatie eeuwig 
uitgesteld zal worden en dat een deel van de huidige nadelen van het stelsel zal 
blijven bestaan of zelfs toeneemt. 
Ook zou de volledige splitsing van de onroerende fiscaliteit niet vermeden kunnen 
worden, waarbij de gewesten bevoegd zouden worden voor de registratierechten en 
de O.V., terwijl de overeenkomende administraties federaal zouden blijven. Een 
dergelijke toestand zou volkomen ondoeltreffend zijn. 
Het probleem oplossen door de betrokken administraties over te hevelen naar de 
Gewesten zou de federale staat beroven van de gegevens betreffende de 
vermogenstoestand van de gezinnen, wat het instellen van een rechtvaardige 
belasting nog zou bemoeilijken. 

De huurbelasting stelt dus geen einde aan de kwestie van de noodzakelijkheid van 
een kadastrale perequatie. Daarom zal in de algemene besluitvormingen het 
probleem van hun complementariteit behandeld worden. 
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F. ADMINISTRATIEVE KOSTEN VAN DE HERVORMING 

De kosten van een dergelijke instelling van een belasting van privéverhuren zijn wel 
aanzienlijk, maar er zijn ook niet te verwaarlozen afgeleide effecten. 

De administratieve kosten vloeien voort uit de samenloop van twee effecten 

Alle dossiers waarin inkomsten uit privéverhuur voorkomen zouden het 
voorwerp moeten zijn van een diepgaande verificatie, wat jaarlijks 240 miljoen 
zou kosten. 
Aangezien bijna 50% van de betrokken eigenaars gepensioneerden zijn, zou 
de beoogde hervorming tot gevolg hebben dat ze buiten het stelsel van 
« voorstel tot aanslag » vallen, en zou de administratie haar systeem van 
selecteren van de dossiers moeten herzien. Dit is natuurlijk alleen waar als 
het stelsel van «voorstel tot aanslag », dat opgeschort is voor de komende 
aanslagjaren, opnieuw wordt ingesteld. 

Op verzoek van de Afdeling heeft de belastingadministratie de kosten geschat van 
de bijkomende arbeidsplaatsen die nodig zouden zijn om de verificaties uit te voeren. 
Op basis van de hypothesen die in het kader hieronder beschreven zijn, worden de 
kosten tussen 240 en 400 miljoen per jaar geschat. 

Belasting van de huurinkomsten 
Evaluatie van de kosten van de nodige arbeidsplaatsen 

Om de kosten van de nodige arbeidsplaatsen te kunnen evalueren moeten we vertrekken van bepaalde 
hypothesen. 

Aangezien het onmogelijk is de niet-verhuurde gebouwen (vooral tweede woningen) duidelijk te 
onderkennen van voor privégebruik verhuurde gebouwen, gaan we ervan uit dat deze laatste 75% 
uitmaken van het totaal van de rubriek 106 van het aangiftebiljet. 

67% van de betrokken aangevers zijn loontrekkenden of gepensioneerden; hun dossiers veranderen 
dus van categorie en zullen meer tijd vergen voor de verificatie (overgang van de categorie «A» , met 
een verificatieritme van 4000 dossiers per jaar, naar de categorie « D »,waar dat ritme 400 dossiers per 
jaar is). 

Deze kostenberekening houdt geen rekening met de afgeleide effecten, waaronder 
dat van het witwassen van niet-aangegeven werkzaamheden, dat één van de 
uitdrukkelijk gestelde doelstrevingen is van de overwogen hervorming. Welnu, als we 
op de betrokken K.l.'s een groeifactor toepassen die overeenstemt met de post 
« huren » van de prijsindex, en als we rekening houden met het feit dat de 
onderhoudslasten overeenstemmen met 15% van de op die manier geschatte 
bruto huren, dan komen we voor die lasten bij een totaal van 13 miljard in 1996. De 
bijkomende ontvangsten (bij de fiscaliteit en bij de sociale voorzorg) zouden dus 
een niet onaanzienlijk deel van de kosten voor bijkomend personeel kunnen 
goed maken. 
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2. 33 Evaluatie ten opzichte van de doelstellingen en beperkingen 

De keuze van een belasting van de netto huurinkomsten is gemaakt met het oog op 
de horizontale billijkheid, maar ze leidt, gemiddeld, tot het verbreden van de kloof 
tussen de belasting van onroerende en die van financiële investeringen, en dit ten 
nadele van de eerstgenoemde. 

Het grootste probleem is ongetwijfeld dat van de controle. Het is eerder de 
organisatie die in het geding komt dan de kostprijs. Het in afdeling 1.2 besproken 
onderzoek inzake vergelijkende rechtswetenschap laat duidelijk zien dat de 
voorwaarden die het systeem toepasbaar maakten in Frankrijk, momenteel niet 
vervuld zijn in België. 
Daarom zal het instellen van de overwogen hervorming gepaard moeten gaan met 
wettelijke bepalingen of administratieve onderrichtingen die het de Administratie 
mogelijk moeten maken een effectieve controle van de huren en lasten te 
verzekeren. 
Bovendien bestaat er een reëel risico dat het instellen van de belasting van de netto 
huurinkomsten de noodzakelijke kadastrale perequaties in de vergeethoek doet 
belanden. Wat er aan de ene kant gewonnen wordt aan horizontale billijkheid zou 
dan aan de andere kant verloren gaan, vermits een belangrijk bestanddeel van de 
onroerende fiscaliteit (de O.V.) zou steunen op basissen waarvan het verouderd 
karakter en de onbillijkheid steeds maar erger worden. Het probleem van de 
kadastrale perequatie kan dus niet omzeild worden. 

2. 34 Moet er een bijkomend stelsel van forfaitaire belasting voor eigenaars met 
lage huurinkomsten in stand gehouden worden in geval er besloten wordt tot 
een belasting van de netto huurinkomsten 

De controle van de huren en van de lasten brengt bijzonder veel problemen mee, en 
men zou geneigd kunnen zijn die te verminderen door belastingplichtigen die maar 
lage huurinkomsten genieten de mogelijkheid te laten om, subsidiair, forfaitaire 
evaluatiemodaliteiten van inkomsten en lasten te behouden. 

Het hier overwogen bijkomend stelsel streeft de verlichting na van de lasten 
veroorzaakt door de belasting van de netto huurinkomsten, zowel voor de 
belastingplichtige als voor de administratie. 
Het bijkomend stelsel zou dan zo ingericht moeten worden dat het de belasting van 
de netto-huurinkomsten, mocht er die komen, niet zou beroven van haar 
bestaansreden. 

Met het oog daarop zouden de volgende modaliteiten voorgelegd kunnen worden : 

1 °) Het stelsel zou toegepast worden per gezin, voor alle verhuurde onroerende 
goederen. 



75 

2°) In afwachting van de volgende kadastrale perequatie zou het belastbaar 
inkomen overeenkomen met de bruto huur op basis waarvan het K.l. werd 
opgesteld, vermenigvuldigd met de evolutie die de post « huren » in de 
prijsindex heeft gekend sedert 1975, d.i. 3,217 op 1.1.1996. Na toepassing 
van de van kracht zijnde kadastrale perequatie, zou het belastbaar inkomen 
dan overeenstemmen met de bruto huur op basis waarvan het aangepast K.l. 
werd geschat. 

3°) Het percentage van de forfaitaire lasten zou lager liggen dan het percentage 
dat thans wordt toegepast voor gebouwd onroerend goed, opdat de 
aansporing tot het kiezen van het stelsel van belasting van de netto 
huurinkomsten bewaard blijft. 

4°) Die evaluatiemodaliteiten van inkomsten en lasten zouden alleen toegelaten 
worden voor belastingplichtigen die lage huurinkomsten genieten. 

Tot welke evaluatiemodaliteiten er ook besloten wordt, het zou volgens de Afdeling 
uiterst belangrijk zijn het ontstaan te vermijden van een situatie waar de forfaitaire 
schatting van de inkomsten te laag ligt ten opzichte van de netto huurinkomsten. 

Een bijkomend stelsel zou hoe dan ook de weerslag van het witwassen verminderen, 
en de onroerende fiscaliteit zou er hoegenaamd niet doorzichtel ijker op worden. 

2.4 Kadastrale perequatie 

Het kan verwondering wekken dat hier als hervorming wordt voorgeschoteld iets dat 
alleen maar de normale toepassing is van het bestaand stelsel. 
Volgens de heden vigerende wetteksten is het inderdaad het K.l. dat de belastbare 
grondslag vormt, zowel in de onroerende voorheffing als in de personenbelasting, 
behalve wat gebouwen betreft die verhuurd worden aan rechtspersonen of aan 
natuurlijke personen die ze gebruiken voor de uitoefening van hun 
beroepswerkzaamheden, en het K.l. moet om de 10 jaar aangepast worden. 
Het feit dat de laatste perequatie doorgevoerd werd in 1980 toont duidelijk aan dat 
hetgeen « de jure » moet gezien worden als het van kracht zijnde systeem, het « de 
facto » niet meer is, en die constatering verklaart ook juist waarom de Afdeling het 
doorvoeren van een nieuwe perequatie gelijkstelt met een hervorming. 

2.41 Beschrijving van de overwogen hervorming 

Overgaan tot een nieuwe perequatie betekent dat het kadastraal inkomen van elk 
kadastraal perceel moet geherwaardeerd worden in functie van de huidige 
huurmarkt, van de ligging van het goed en van zijn huidige staat. Als die procedure 
correct wordt uitgevoerd , dan moet de fictieve huur of de referentiebasis waarop het 



76 

K.l. berekend is (1 0/6 voor gebouwd onroerend goed), theoretisch overeenstemmen 
met de bruto huur die de eigenaar zou bekomen als hij het goed in huur gaf. 

Ook het percentage van de forfaitaire lasten moet herzien worden. Bij de laatste 
kadastrale perequatie is dat van 25% naar 40% gebracht, maar dat was een 
compromis tussen twee theses. Het N.I.H. had indertijd voorgesteld het op 60% te 
brengen en niet alleen de onderhoudskosten maar ook de afschrijving erin op te 
nemen. De andere thesis wou dat het forfait alleen de onderhouds- en 
reparatiekosten bevatte en stelde dus een lager lastenpercentage voor (25%). 

Recentere werken, uitgevoerd door DUREZ en LUX (37
), schatten het percentage 

van de lasten van grof onderhoud anderzijds op 15% en stelden vast dat de 
gegevens van het NIH en die van de maatschappijen voor sociale huisvesting 
overeenstemden. Wat de nationale rekeningen betreft, die schatten de lasten, met 
inbegrip van de afschrijvingen en de hypothecaire intresten, op 45% van de 
ontvangen of geboekte huren. 

We staan heden dus voor het volgende alternatief: 

of de lasten omvatten de afschrijving, en in dat geval is het behoud van een 
40%-forfait aanvaardbaar. Rekening houdend met 15% voor de lasten van het 
grove onderhoud blijft er nog 25% over voor de afschrijving es) 

of de lasten worden berekend exclusief de afschrijving, en dan is een forfait 
van 15% aanbevolen. 

Het voorstel van de Administratie van het kadaster, om de K.l.'s tussen twee 
perequaties in jaarlijks aan te passen in functie van criteria die bekomen 
zouden worden door een op geografisch vlak opgesplitste waarneming van de 
huurmarkt, heeft bij de Afdeling een gunstige weerklank gevonden. 

2._42 Voor- en nadelen 

37 

38 

Door over te gaan tot een nieuwe perequatie worden de structuur en de 
principes van het bestaand stelsel in acht genomen. Die oplossing biedt 
dus het voordeel dat de in de O.V. en in de P.B. belastbare grondslag wordt 
bijgewerkt. Als de in de P.B. belastbare grondslag daarentegen wordt 
vastgesteld op basis van de huren, dan zou het gevolg zijn dat de federale 
overheid, gezien de nu vigerende wetsbepalingen, maar heel weinig belang 
meer zou hebben bij het overgaan tot een perequatie, omdat deze praktisch 

DUREZ et LUX (1987), Rendement de placements immobiliers et niveau de vie des belges, 7ème 
congrès des économistes belges de langue française, Verslag Commission 4. 
Hetgeen bijvoorbeeld overeenstemt met de afschrijving over 33 jaar van een gebouw waarvan het 
rendement zonder de waardevermindering 9% bedraagt (3/12) 
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geen weerslag zou hebben op de P.B .. Het initiatief rust nog wel op de 
federale overheid en zij zou de verantwoordelijkheid dragen. 

Een nieuwe kadastrale perequatie zou ook moeten gezien worden in een 
verschillend wetgevend kader. De K.l.'s zijn nu geïndexeerd en het voorstel 
van de Administratie van het Kadaster zou een betere follow-up van de 
perequaties mogelijk maken. De nieuwe perequatie zou bijgevolg de laatste 
zijn waarbij de algemeen geworden achterstand van de K.l.'s zou moeten 
ingehaald worden. Het enige doel van de volgende perequaties zou een 
correctie « rond het gemiddelde » zijn, en ze zouden dus veel 
aanvaardbaarder zijn. 

Er kan als bezwaar aangevoerd worden dat de kadastrale perequatie 
ongelijke behandelingen in stand houdt, in die zin dat sommige huurinkomsten 
belast worden op basis van het K.l., terwijl andere het zijn op basis van de 
netto huur. Die ongelijkheid, die heden ten dage zo schokkend lijkt, is echter 
vooral te wijten aan het herhaaldelijk uitstellen van de kadastrale perequatie: 
als de K.l.'s allemaal waren bijgewerkt zou het huidige systeem als voldoende 
billijk kunnen beschouwd worden. 

We moeten echter doen uitkomen dat het doorvoeren van een kadastrale 
perequatie de vastgoedmarkt zwaar zou ontwrichten. Al is dat argument 
ongetwijfeld geldig, toch moet het gerelativeerd worden. 

- Er is in deel één al vermeld dat de kadastrale perequatie van 1980 niet de 
enige verklaring is voor de prijsdalingen van de eerste helft van de jaren 80, 
en dat ze misschien zelfs maar een heel minieme weerslag zou gehad 
hebben: ook moet er rekening gehouden worden met de evolutie van de 
hypothecaire intresten, met de aangroei van het beschikbaar inkomen en 
met het rendement van de alternatieve beleggingen. 

- Als de huurinkomsten ondergewaardeerd zijn en als de markt reageert op 
de variaties van de fiscaliteit, dan zal elke maatregel ter correctie de markt 
verstoren: dat is de prijs die moet betaald worden voor het herstel van de 
billijkheid. 

Een nieuwe kadastrale perequatie zou geplaatst moeten worden in een 
verschillend institutioneel kader. In 1980 beschikte de federale overheid over 
een instrument om ervoor te zorgen dat de kadastrale perequatie globaal 
neutraal bleef op het vlak van de belasting, namelijk de vaststelling van de 
aanslagvoet van de O.V.: het volstond die aanslagvoet van de O.V. te delen 
door het gemiddeld vermenigvuldigingscoëfficiënt van de K.l.'s. Dat 
instrument is thans in handen van de Gewesten. 

ledere perequatie brengt niet te verwaarlozen kosten met zich. De 
Administratie van het Kadaster schat dat er 550 personeelsleden moeten 
opgeleid worden om dat werk uit te voeren (4,4 miljoen K.l.'s moeten 
geherwaardeerd worden). Aanwervingen zijn dus noodzakelijk. Rekening 
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houdend met de afhandeling van de geschillen, zouden de kosten jaarlijks 
300 miljoen bedragen (39

), waarbij nog de kosten moeten gevoegd worden 
voor de studie van de huurmarkt, ten belope van 20 miljoen voor het eerste 
jaar en 15 miljoen voor elk van de volgende. 
We bedoelen hier bruto kosten, en er zijn afgeleide voordelen, waaronder in 
het bijzonder een mogelijke vermindering van de werkloosheid. 

De weerslag op het budget kan niet geschat worden: die hangt namelijk vooral 
af van de beslissingen die door de Gewesten genomen worden in verband 
met de aanslagvoet van de O.V., en van de beslissingen die door de federale 
regering genomen worden in verband met de aanpassing van de forfaitaire 
aftrek voor het woonhuis, en zelfs in verband met de verrekening van de O.V .. 
Laten we er nog eens aan herinneren dat de laatste perequatie zó ontworpen 
was dat ze budgettair neutraal was op het vlak van de O.V .. 

De kadastrale perequatie is een delicate onderneming, zowel uit politiek 
standpunt als voor de belastingplichtigen. De administratie moet gemachtigd 
zijn om bij het daartoe overgaan de belastingplichtigen zo objectief mogelijk 
en zo vaak als nodig in te lichten, ook via de pers. 

2.43 Evaluatie ten opzichte van de doelstellingen en van de beperkingen van de 
overwogen hervormingen 

Terugkeren naar het gewone stelsel van de kadastrale perequatie, met behoud van 
de tussentijdse vijfjaarlijkse indexering, brengt ons ongetwijfeld dichter bij een 
billijker fiscaliteit: het actualiseren van de belastbare grondslagen zou bijdragen tot 
een grotere horizontale bijllijkheid. 

Gezien vanuit het oogpunt van de doeltreffendheid, en onder voorbehoud van de 
budgettaire weerslag, zou het overgaan tot een nieuwe kadastrale perequatie een 
verhoging van de belasting van onroerende beleggingen tot gevolg hebben en het 
zou de kloof vergroten tussen de onroerende en de financiële beleggingen. 

Begeleidende maatregelen moeten het mogelijk maken dat de verhoging van de 
belasting van onroerende investeringen niet afgewenteld wordt op de huurder: de 
controle van de huren zou wel een garantie zijn, maar geen volledige. 

Anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat de toegang tot eigendom 
verbeterd zou worden voor kandidaat-eigenaars, als het gevolg van de 
kadastrale perequatie was dat er een verkoopmarkt werd gecreëerd en dat de 
verkoopprijzen daalden. 

Vanuit een institutioneel oogpunt gezien is er juridisch niets wat de federale 
regering belet om heel alleen te beslissen tot het overgaan tot een kadastrale 
perequatie. Rebus sic stantibus zou die perequatie de opbrengst van de gewestelijke 

39 Dat is ongeveer een miljard voor elk van de drie jaren die nodig zijn voor het herwaarderen van de 
kadastrale inkomsten en voor de afwerking van de geschillen, gespreid over tien jaar. 
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belastingen verhogen en daardoor ook de globale belastingdruk .. Als de federale 
regering wil dat die operatie neutraal blijft op het vlak van de O.V., dan moet ze zich 
daarvoor verlaten op onderhandelingen met de gewestregeringen. 

We moeten er dus van uitgaan dat het besluiten tot en het overgaan tot een 
kadastrale perequatie moeten gebeuren in gezamenlijk overleg met de Gewestelijke 
Overheden, die er ook de politieke verantwoordelijk van zouden delen. Dat is louter 
een toepassing van het loyauteitsbeginsel, en die keuze is te verkiezen boven een 
strict juridische interpretatie van de beschikkingen van de Financiewet. 

2.5 Belasting van de verwezenlijkte meerwaarden 

2.51 Beschrijving van de overwogen hervorming 

A. HUIDIGE MODALITEITEN 

Tot onlangs bleef de belasting van onroerende meerwaarden beperkt tot het geval 
van ongebouwd onroerend goed dat vervreemd werd binnen acht jaar na de 
verwerving ervan. Die meerwaarden waren dan afzonderlijk belastbaar als diverse 
inkomsten. 
De onlangs door de regering goedgekeurde beslissingen voorzien een verruiming 
van de belasting van meerwaarden: zijn voortaan belastbaar de meerwaarden 
vervreemd binnen vijf jaar na de verwerving ervan, met dien verstande dat 
meerwaarden die verwezenlijkt worden ter gelegenheid van de overdracht van het 
woonhuis niet belastbaar zijn. 
De herwaarderingsmodaliteiten van de aankoopprijs (25% vermeerderd met 5% per 
volledige detentieperiode van 1 jaar) beperken echter het toepassingsgebied van die 
nieuwe beschikking ten zeerste. Tabel 2.5 geeft de gemiddelde jaarlijke 
waardevermeerdering weer die bereikt moet zijn om tot een positieve belastbare 
grondslag te komen: ze bedraagt 30% voor een detentieperiode van 1 jaar en 8,4% 
per jaar over een periode van 5 jaar. 

Tabel2.5 
gemiddeld jaarlijks rendement en belasting van de meerwaarden 

Detentieperiode 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
5 jaar 

Minimaal gemiddeld jaarlijks rendement 
30,0% 
16,2% 
11,8% 
9,7% 
8,4% 
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8. MODALITEITEN VAN EEN VERALGEMENING VAN DE BELASTING VAN MEERWAARDEN 

Het probleem van de veralgemening van de belasting van verwezenlijkte 
meerwaarden blijft dus bestaan. 
De volgende modaliteiten worden overwogen. 

a. Geen enkele verplichting wordt opgelegd in verband met de duur van de 
detentieperiode. 

b. Meerwaarden verwezenlijkt ter gelegenheid van de overdracht van het 
woonhuis zijn niet belastbaar. 

c. De meerwaarde wordt vastgesteld door het verschil tussen de prijs waartegen 
het goed wordt overgedragen en een tweede grootheid (40

) die verschilt 
naargelang bij de huurlasten al dan niet rekening wordt gehouden, impliciet of 
expliciet, met de afschrijving van het goed. 
Onder expliciet in rekening brengen wordt verstaan de aftrek van de 
afschrijving als reële lasten, in het geval het verhuurd onroerend goed belast 
wordt op basis van de netto-huurinkomsten. Onder impliciet in rekening 
brengen wordt verstaan het insluiten van de afschrijving in de forfaitaire lasten 
die tot maatstaf hebben gediend bij het berekenen van het K.l.". 

Als de afschrijving in aanmerking wordt genomen, dan wordt de 
restwaarde gebruikt als tweede term, en dan is de aan de verwerving (41

) 

verbonden belasting reeds afgeschreven tegen hetzelfde ritme als de 
hoofdsom. 

Als er geen rekening wordt gehouden met de afschrijving, dan wordt de 
tweede term de aanschaffingswaarde, vermeerderd met de aan de 
verwerving verbonden belasting. 

d. Welk oplossing ook gekozen wordt, alleen de kapitaalopbrengst wordt in 
aanmerking genomen. 

e. 

f. 

40 

41 

Aangezien het handelt om een algemene belasting van de verwezenlijkte 
meerwaarden, mogen minderwaarden afgetrokken worden van 
meerwaarden verwezenlijkt in de volgende belastbare tijdperken. 

Het toepasbaar tarief is dat van de afzonderlijk belastbare inkomsten, met 
dien verstande dat het gedeelte van de meerwaarden dat overeenkomt met 
de in aanmerking genomen afschrijvingen moet worden belast tegen een 
tarief dat ongeveer gelijk is met dat waartegen de aftrekken voor die 
afschrijvingen zijn gebeurd. 

Om de datum van de verwerving te bepalen alsook de waarde van het goed op die datum, zullen 
dezelfde regels toegepast worden als voor ongebouwd onroerend goed. 
B.T.W. of registratierecht, naar gelang het geval 
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2.52 Voor- en nadelen 

A. VOORDELEN 

Een algemene belasting van verwezenlijkte meerwaarden laat een beter in 
aanmerking nemen van de draagkracht van de belegger toe. De ideale norm 
om de draagkracht te schatten is inderdaad het « verruimd inkomen » 
( comprehensive in co me ) waarin de verwezenlijkte meerwaarden begrepen 
zijn. 
Dit argument is des te sterker dat men, zelfs over een lange periode, een 
netto reële waardevermeerdering van de onroerende activa vaststelt. 

Het feit dat de omvang en zelfs het bestaan van de meerwaarde wisselvallig 
zijn, wordt in aanmerking genomen door ze te belasten tegen een tarief dat 
aanzienlijk lager ligt dan de nominale aanslagvoet van de belastingplichtige. 

B. NADELEN 

De belasting van de meerwaarden zal de effectieve belasting van onroerende 
investeringen verhogen en vooral het verschil tussen de belasting van 
onroerende en van financiële beleggingen. Bij de oorzaken van de bestaande 
kloof moet het feit gevoegd worden dat de belasting van de meerwaarden een 
bijzonder geval uitmaakt van de onroerende investeringen. 

Successierechten zijn eigenlijk een soort belasting van tijdens de 
detentieperiode opgehoopte meerwaarden. Daar nog een belasting aan 
toevoegen van de verwezenlijkte meerwaarden zou erop neerkomen dat men 
de vermeerdering van het vermogen twee keer belast. Dit argument zou maar 
volkomen geldig zijn als de successierechten een belasting waren op het 
overgedragen vermogen. De belastbare grondslag is echter het door elk van 
de erfgenamen verkregen vermogen. 

Daarenboven is de O.V. geëvolueerd van een inkomstenbelasting naar een 
indirecte vermogensbelasting. 

Het belasten van de verwezenlijkte meerwaarden zou tot gevolg kunnen 
hebben dat de verkoopprijzen beneden hun waarde worden aangegeven. 

Het belasten van de verwezenlijkte meerwaarden zou de mobiliteit van de 
actieve bevolking kunnen verminderen, en daardoor de flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt. 
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2. 53 Evaluatie ten opzichte van de doelstellingen en beperkingen 

Als men het « verruimd inkomen » als norm neemt voor de bepaling van de 
draagkracht, dan betekent de belasting van verwezenlijkte meerwaarden een stap 
voorwaarts naar de horizontale billijkheid. 
De bepaling van de draagkracht zal inderdaad op dezelfde manier gebeuren, hoe 
het globaal reëel rendement (dat overeenkomt met het verruimd inkomen) ook 
verdeeld is tussen het vast inkomen (de huur) en de reële waardevermeerdering (de 
meerwaarde) van het goed. 

Die stap voorwaarts wordt gezet ten nadele van de doeltreffendheid zodra de 
aanslagvoet afwijkt van die van de financiële beleggingen, en een dergelijke 
hervorming vermenigvuldigt de directe en afgeleide belastingen van het vermogen. 

Een dergelijke hervorming zou relatief lage administratieve kosten meebrengen. Ze 
kan inderdaad veel makkelijker uitgevoerd worden dan een belasting van netto 
huurinkomsten: de Administratie draagt kennis van de verkopen van gebouwen en 
van de bedragen van de transacties. 

Vanuit een juridisch oogpunt gezien is alleen de federale staat bevoegd tot een 
dergelijke hervorming, en hij is helemaal niet gehouden overleg te plegen met de 
Gewestelijke Overheden. 

2.6 Wijziging van de structuur van de onroerende fiscaliteit 

2.61 Beschrijving van de overwogen hervormingen 

De in de vorige afdelingen besproken maatregelen en hervormingen hebben 
gemeen dat ze de belasting van onroerende investeringen betreffen: de indexerings
en herwaarderingsmaatregelen verhogen het K.l.; de belasting van de huren en de 
kadastrale perequatie zijn twee manieren om een hervorming van de belasting van 
de huurinkomsten door te voeren. 

Ook al is de belasting van de meerwaarden meer innoverend, toch is en blijft ze een 
belasting van het rendement van een activum. 

Buiten het invoeren van de aftrekbaarheid van de O.V., in het geval van de 
huurbelasting, brengen die hervormingen geen grondige veranderingen mee in de 
structuur van de onroerende fiscaliteit. Ze hebben ook gemeen dat ze de 
belastingdruk van de onroerende investeringen verhogen. 

Men zou dus kunnen overwegen de weerslag van de belastingverhoging van het 
rendement en de daarvan afgeleide weerslag op de prijs van de transacties te 
compenseren door een vermindering van de andere belastingen, en vooral 

het verminderen of het modaliseren van de registratierechten 

het verminderen van de successierechten. 
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De Afdeling heeft zich uitgesproken voor de eerste hypothese, en ze denkt dat de 
maatregelen tot vermindering of rnadalisering zó moeten gekozen worden dat de 
verrichting budgettair neutraal blijft. 

De Afdeling is van oordeel dat het nadelig zou zijn de enige bestaande globale 
belasting van het vermogen, met name de successierechten, af te takelen door een 
stelsel op te richten dat onroerend goed bevoordeelt. 
Sommigen beweren wel dat het onroerend goed een abnormaal groot deel uitmaakt 
van de grondslag van de successierechten. Wat ook de draagwijdte is van dat 
argument, de Afdeling stelt als tegemoetkoming een betere controle van de belasting 
voor, en niet een aanpassing van de wet aan praktijken die het resultaat zijn van 
belastingfraude. 

Anderzijds zou een vermindering van de successierechten rechtstreeks maar een 
heel kleine weerslag hebben op de vastgoedmarkt. 

Toch moeten we doen opmerken dat het verwachte rendement van de huurbelasting 
(8 miljard per aanslagjaar, op basis van de inkomsten van 1996) maar een 
gedeeltelijke aftrek van aan verwerving verbonden belastingen mogelijk maakt. 

2. 62 Voor- en nadelen 

De overwogen hervorming maakt het mogelijk de structuur van de onroerende 
fiscaliteit te wijzigen door het corrigeren van bepaalde nadelen die in deel één 
reeds op de voorgrond zijn geplaatst. 
Er is inderdaad verscheidene keren gezegd dat de onroerende fiscaliteit maar 
bijkomstig een beroep doet op maatstaven die de draagkracht van de 
belastingplichtige weerspiegelen. De hierboven beschreven maatregelen en 
hervormingen kunnen wel leiden tot een betere belasting van de inkomsten, 
maar de relatieve druk van de belasting van de inkomsten zal vermeerderen 
als de belasting van de transacties verminderd wordt. 
Een dergelijke hervorming maakt het dus mogelijk de belastingheffing toe te 
spitsen op de maatstaven die de draagkracht weerspiegelen, en toch te 
vermijden dat de globale aanslagvoet van de onroerende investeringen te 
sterk verhoogt. 

Door de belasting van de transacties te verminderen, zal die hervorming de 
toegang tot de markt bevorderen en zou het aantal transacties moeten stijgen. 
De indirecte weerslag van het gebrek aan mobiliteit van de actieve bevolking , 
dat ook in deel één werd besproken, zou dan eveneens verminderen. 

De controle van het B.T.W.-tarief blijft nog wel in handen van de federale 
overheid, maar die van de successierechten heeft ze verloren: er zou dus 
overlegd moeten worden met de Gewestregeringen om de overwogen 
hervorming op touw te zetten. De overlegprocedure kan evenwel vermeden 
worden door een indirecte vermindering van de registratierechten of van de 
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weerslag van de B.T.W.: een gespreid belastingkrediet zal het mogelijk maken 
de doelstelling te bereiken zonder daarbij gestoord te worden door de 
institutionele beperking; 

Het risico van een dubbele aftrek bestaat als de verwerving gefinancierd wordt 
door een lening die in de P.B. recht geeft op een belastingaftrek (of 
belastingvermindering) voor de kapitaalaflossing. Dat zal het geval zijn als het 
geleende bedrag zowel de waarde van het gebouw dekt als de bijkomende 
kosten en registratierechten (of B.T.W. in geval van verwerving in nieuwe 
staat). 
Het risico van een dubbele aftrek moet vermeden worden door het geleende 
bedrag dat recht geeft op aftrek te beperken, zodat het de registratierechten 
of de aan de verwerving verbonden B.T.W. niet meer dekt. 

2. 63 Evaluatie ten opzichte van de doelstellingen en beperkingen 

Deze hervorming maakt het mogelijk een juiste middenweg te vinden tussen 
horizontale billijkheid en doeltreffendheid. Ze steunt inderdaad op een betere 
belasting van het rendement met als gevolg een dichter benaderen van de 
horizontale billijkheid. 
De verlaging van de belasting op transacties zal de negatieve gevolgen op de 
doeltreffendheid van de belasting verminderen door te beletten dat het verschil 
tussen belasting van onroerende en financiële beleggingen te groot wordt. 

Aan de institutionele beperking wordt tegemoetgekomen door een « indirecte « 
vermindering van de registratierechten of van de B.T.W., zoals hierboven 
beschreven is, en de administratieve kosten van een dergelijke hervorming liggen 
zeer laag. 
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Conclusies 

Het aan de Afdeling gerichte verzoek betrof de wijziging van de aanslagmodaliteiten 
van de onroerende inkomsten. De wisselwerking tussen de diverse bestanddelen 
van de onroerende fiscaliteit is zo groot dat de wenselijkheid van een dergelijke 
hervorming niet kan geëvalueerd worden zonder dat daarbij rekening wordt 
gehouden met de gevolgen ervan op andere vormen van belasting van onroerend 
goed. De onroerende fiscaliteit is zeer complex : ze bestaat uit diverse in elkaar 
grijpende belastingen op verschillende overheidsniveaus; ze streeft deels 
tegenstrijdige doelstellingen na en de vastgoedmarkt is een zeer bijzondere markt. 

1. Enkele belangr(ike besluiten van de analyse 

1. 1. Oe voornaamste karakteristieken van de vastgoedmarkt en van de 
onroerende fiscaliteit 

Het herhaaldelijk uitstellen van de kadastrale perequatie heeft de afwijking 
tussen de belastbare inkomsten en de huurinkomsten vergroot; niettemin 
hebben de indexering en de herhaalde herwaarderingen van de kadastrale 
inkomens een belangrijk gedeelte van die afwijking gedicht. Deze dichting 
was echter aleatorisch en lineair, en ze hield geen rekening met de afwijkende 
evoluties die de aard en de ligging van de verschillende soorten goederen 
hadden meegemaakt. 

Het rendement van een vastgoedbelegging hangt niet alleen af van de 
huuropbrengst maar eveneens van de wijziging in de waarde van de 
goederen (meer- of minwaarden). Op halflange termijn is de op basis van de 
waargenomen transacties verwezenlijkte meerwaarde gemiddeld positief maar 
cyclisch en de determinanten ervan zijn slecht gekend. Op langere termijn zijn 
de omvang en zelfs het bestaan van een meerwaarde onzeker. 

De aanslagvoet van de vastgoedinvestering is over het algemeen hoger dan 
die van andere investeringsvormen. Dit is vooral toe te schrijven aan het feit 
dat de druk van de O.V. is toegenomen als gevolg van de stijging van de 
opcentiemen van de Lokale Overheden en van de beperking van de 
mogelijkheden de O.V. te verrekenen in de P.B .. 

De invloed van de fiscaliteit op de vastgoedmarkt moet evenwel ook 
beoordeeld worden in het licht van andere factoren, zoals de evolutie van het 
beschikbaar inkomen, de inflatie, de rentetarieven en, meer in het algemeen, 
het rendement van alternatieve beleggingsvormen. Het is daarom onjuist de 
inkrimping van de vastgoedmarkt in het begin van de jaren '80 uitsluitend toe 
te schrijven aan de kadastrale perequatie. 



86 

1. 2. Het onderling verband tussen de verschillende belastingen en de 
verschillende overheidsniveaus 

De globale druk van de onroerende fiscaliteit (209 miljard in 1994) is verdeeld over 
de Q.V. (26%), de belasting op de inkomens (9,7%), de registratie- en 
hypotheekrechten (26,8%), de successierechten (7,6%) en de indirecte fiscaliteit 
(40,4%); hiervan dient men het effect van de fiscale stimulansen af te trekken (-
1 0,5%). Van deze 209 miljard vloeien er 116 naar de Federale Overheid, 37 naar de 
Gewesten en 56 naar de Lokale Overheden. 

Vanuit economisch en politiek - zelfs juridisch - oogpunt vereist elke belangrijke 
wijziging in de onroerende fiscaliteit een overleg tussen de verschillende 
overheidsniveaus. In elk geval dient een enigheid behouden te worden op het vlak 
van de verzameling en de opmaak van de gegevens, teneinde een correcte inning 
van de belasting toe te laten op alle overheidsniveaus. 

De Afdeling meent overigens - maar dit overschrijdt het thema van dit Verslag - dat 
het aangewezen zal zijn de principes en de organisatie van de fiscale autonomie van 
de Gewesten te bestuderen, als we het risico van een, blijkbaar reeds smeulende, 
fiscale concurrentiestrijd willen vermijden. 

1. 3. Gedeeltelijk tegenstrijdige doelstellingen. 

Elk fiscaal beleid streeft drie, deels tegenstrijdige, doelstellingen na. 

Het financieren van publieke goederen en diensten, waarbij zo min mogelijk 
het mechanisme van de aanwending van de middelen van de markteconomie 
wordt verstoord, hierbij rekening houdend met de externe kosten en baten. 
Dit is de doelstelling van doeltreffendheid. 

Aanpassing van de belasting aan de draagkracht; dit is de 
billijkheidsdoelstelling, die zowel horizontaal als verticaal is. 

Het gedrag van de bevolking wijzigen in de zin gewenst door de 
verantwoordelijken voor het fiscaal beleid; dit is de stimulerende functie van 
de belasting. 

Op het niveau van de onroerende fiscaliteit vloeien vier hoofdconclusies voort uit 
de analyse. 

Indien het moeilijk is, vanuit het oogpunt van de doeltreffendheid, het 
gewenste evenwicht te bepalen tussen de belasting van een 
vastgoedbelegging en die van andere investeringsvormen, lijkt het dat men, 
behoudens het geval van het eigen woonhuis, waarvoor een bijzondere fiscale 
behandeling kan worden verantwoord omwille van de externe voordelen, moet 



87 

streven naar een gelijke behandeling van de diverse vormen van 
onroerende investering. 

In principe moet het reëel rendement van een onroerende of roerende 
investering belast worden tegen dezelfde aanslagvoet als elk aan het barema 
onderworpen inkomen. Hoewel de onroerende inkomsten geglobaliseerd zijn, 
neemt de onroerende fiscaliteit die horizontale billijkheid niet in acht: de 
belastbare grondslag is verschillend naargelang het statuut van de huurder; 
het niet belasten van de verwezenlijkte meerwaarden en het herhaaldelijk 
uitstellen van de kadastrale perequatie onderschatten de belastbare 
grondslag. 
Deze onderraming blijft evenwel beperkt door het feit dat de 0. V. niet of 
slechts in geringe mate verrekenbaar is. 

Vanuit het oogpunt van de verticale billijkheid heeft de onroerende fiscaliteit 
slechts een beperkt "herverdelend potentieel", dit doordat zij slechts zeer 
gedeeltelijk berust op globale evaluaties van het inkomen of van het 
vermogen. Onder dit voorbehoud kan gesteld dat vanaf het ogenblik dat de 
horizontale billijkheid beter zal worden verzekerd, dit ook het geval zal zijn 
voor de verticale billijkheid. 

Er is een manifeste tweespalt tussen de billijkheidsdoelstelling, die pleit 
voor een (overigens gedeeltelijk verwezenlijkte) toenadering tussen de 
belasting van de onroerende inkomsten en die van de inkomsten uit arbeid, 
en de doeltreffendheidsdoelstelling, die de minimalisering vereist van het 
verschil tussen de belasting van vastgoedinvesteringen en die van financiële 
investeringen. 

De fiscale stimulansen beogen het bereik van meerdere soms tegenstrijdige 
doelstellingen en vormen dientengevolge een complex en weinig doorzichtig 
geheel. 
De toegang tot eigendom, waarop de meeste fiscale uitgaven toegespitst zijn, 
is ongetwijfeld een positieve doelstelling, die trouwens in grote mate bereikt is. 
Men kan zich dan ook bevragen over het aan de bouw verleende privilege 
(versus de eigendomsverwerving op de secundaire markt), over het 
herverdelend effect van deze maatregel of nog over het vermoedelijk bestaan 
van een buitenkanseffect 

1. 4. Noodzakelijkheid van een globale heNorming 

Globaal genomen onderstreept de analyse de noodzaak van een globale 
hervorming van de onroerende fiscaliteit. Deze hervorming kan evenwel slechts 
verwezenlijkt worden na overleg tussen de verschillende overheidsniveaus en in het 
kader van een grondige bezinning omtrent de principes en de organisatie van de 
fiscale autonomie in het federale België. 
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Zonder afbreuk te doen aan deze hervorming worden hierna verschillende 
punctuele hervormingen opgesomd die een vooruitgang zouden kunnen betekenen 
op de weg naar de doelstellingen van een "goede belasting"; hierbij is rekening 
gehouden met de institutionele beperkingen eigen aan het federale België. 
Op dit laatste vlak kan men de problematiek vereenvoudigen door in acht te nemen 
dat de onderzochte hervormingen alle, de jure of de facto, een overleg tussen 
de verschillende overheidsniveaus impliceren. 
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2. Evaluatie van de hervormingsvoorstellen 

2. 1. De herwaardering van de kadastrale inkomens 

De Afdeling acht deze hervorming slechts verantwoord als overgangsmaatregel, in 
afwachting van meer fundamentele hervormingen. Het lineair en aleatorisch 
karakter ervan werd hoger onderstreept (41

) en de Afdeling is derhalve van oordeel 
dat niet langer op deze weg verder moet worden gegaan. 

2.2. De belasting van de netto-inkomsten uit verhuringen voor privégebruik 

41 

42 

Dit systeem zou onbetwistbaar een vooruitgang betekenen op het vlak van 
de billijkheid : op het niveau van de P.B. zou de horizontale billijkheid beter 
bereikt worden door het nauwer tot elkaar brengen van de belastbare 
grondslag en de draagkracht voor alle in huur gegeven onroerende goederen. 
Een dergelijke hervorming zou eveneens in belangrijke mate het witwassen 
van werken m.b.t. onroerende goederen verzekeren en de aldus verkregen 
ontvangsten zouden voor een groot deel de administratieve kosten van de 
hervorming kunnen compenseren. De geboekte vooruitgang is evenwel 
slechts gedeeltelijk, daar de basis van de O.V. niet wordt geactualiseerd en 
het probleem van goederen die geen inkomsten genereren (tweede woning) 
blijft bestaan. 

Anderzijds zou deze hervorming voor gevolg hebben : 

een verhoging van de fiscale druk, op basis van de inkomens van 
1996 geraamd op 8 miljard BEF, en die, ceteris paribus, de afwijking 
tussen de belasting op vastgoedinvesteringen en die op roerende 
investeringen vergroot; 

een betere verdeling van de belasting rond de stijgende effectieve 
aanslagvoet : eigenaars die hun eigendom onderhouden zouden hun 
belasting minder zien stijgen dan zij die hun eigendom niet 
onderhouden of de onderhoudswerken niet aangeven. 

Deze hervorming zou eveneens het definitief afzien van kadastrale 
perequaties als gevolg kunnen hebben, althans in het kader van de huidige 
bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende institutionele entiteiten. In het 
huidige kader van de andere wetgevende bepalingen, zou de Federale 
Overheid inderdaad nog slechts een miniem belang hebben bij het overgaan 
tot een kadastrale perequatie (42

). 

Zie hierboven blz. 61 en volgende 
Zie hierboven blz. 76. 
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Welnu, het zou tot niets dienen vooruitgang te boeken inzake billijkheid op 
het niveau van de P.B. en er zich van te verwijderen op het vlak van de O.V .. 

Het belangrijkste probleem is dat van de organisatie van de controle, zowel op de 
huurprijzen als op de lasten; dit probleem is belangrijker dan dat van de kostprijs van 
deze controle. Die kostprijs is geraamd op bruto 240 à 400 miljoen per jaar, maar 
dient, rekening houdend met de verwachte afgeleide effecten, tot zijn juiste 
proporties te worden herleid. 

Op het vlak van de huurprijzen zouden de verplichte registratie van het 
huurcontract, het bestaan van "afschrikkende" boetes en de gedeeltelijke 
aftrekbaarheid van de huur in hoofde van de huurder, geen 
voldoeninggevende oplossingen zijn. 
Aan de Administratie zouden in elk geval dezelfde informatiemogelijkheden 
moeten worden gegeven als deze die ze heeft voor de verificatie van de 
beroepsinkomsten. Een minimale belastbare grondslag, gebaseerd op het 
kadastraal inkomen, zou een noodzakelijk vangnet vormen. 

Wat de lasten betreft is het in het Belgisch fiscaal stelsel moeilijk, gezien de 
huidige verificatiemogelijkheden waarover de Administratie beschikt, de 
gegevens te verzamelen om na te gaan of de lasten werkelijk werden 
gedragen en de uitgaven werden gedaan en, zo ja, waar dat gebeurde. 

Subsidiair zou het behoud van een belastingstelsel op basis van een op 
verantwoorde wijze aangepast kadastraal inkomen, dat strikt voorbehouden zou 
blijven aan personen die lage huurinkomsten genieten, inderdaad de administratieve 
last van de belasting en de taak van de betrokken belastingplichtigen evenredig 
verlichten. Het zou evenwel in dezelfde mate het witwaseffect verminderen en het 
zou de complexiteit van de onroerende fiscaliteit niet verminderen. 

2. 3. De kadastrale perequatie 

De kadastrale perequatie impliceert niet enkel de reëvaluatie van het K.l. in 
functie van de huidige toestand op de huurmarkt, van de ligging van het goed 
en van zijn huidige staat, maar eveneens de herziening van het tarief van 
de forfaitaire lasten, meer bepaald naargelang zij al dan niet de afschrijving 
omvatten. 

De terugkeer naar het normale systeem van de tienjaarlijkse kadastrale 
perequatie, met in de loop van de periode een tussentijdse aanpassing die 
rekening houdt met de ontwikkelingen op het vlak van de soort en de ligging 
van de goederen, eerbiedigt de beginselen van het bestaande stelsel en laat 
een vooruitgang toe op de weg naar een billijker fiscaliteit; de belastbare 
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grondslag is bijgewerkt, zowel op het niveau van de O.V. als op dat van de 
P.B. (44). 

Blijft nog dat bepaalde huurinkomsten zullen worden belast op basis van het 
K.l. en andere op basis van de netto-huur. Maar als alle K.l. 's geactualiseerd 
blijven, zou het stelsel voldoende billijk zijn. 

Vanuit het oogpunt van de doeltreffendheid zou de kadastrale perequatie de 
verhoging van de belasting op vastgoedinvesteringen voor gevolg hebben en 
het verschil met de belasting op beleggingen in financiële activa verhogen. 
Dit verschil zou evenwel kunnen worden beperkt indien een overleg tussen de 
federale regering en de gewestregeringen de budgettaire neutraliteit op het 
niveau van de O.V. verzekerde; het mechanisme van de neutraliteit berust bij 
de Gewesten. 

Het risico van een ontwrichting van de vastgoedmarkt moet evenwel 
herleid worden tot zijn juiste dimensies. 

de kadastrale perequatie van 1980 alleen kan zeker de instorting van 
de verkoopprijzen begin van de jaren '80 niet verklaren ( cfr. hoger) 

mocht de kadastrale perequatie een verhoging van de huurprijzen 
veroorzaken en aldus de nu reeds bestaande problemen van toegang 
vergroten, dan kunnen bepaalde begeleidende maatregelen (controle 
van de huurprijzen) dat risico beperken 

mocht de perequatie tot gevolg hebben dat ze een verkoopmarkt 
creëert en een daling van de verkoopprijzen uitlokt, dan zou de toegang 
tot eigendom vergroot worden voor de kandidaat-eigenaars 

De administratieve kosten verbonden aan de kadastrale perequatie worden 
geraamd op 320 miljoen bruto per jaar; de hoger vermelde jaarlijkse 
aanpassing is hierin begrepen 45

. 

2.4. Zou het instellen van een belasting van de netto huuropbrengsten de 
kadastrale perequatie overbodig maken 2 

De belasting van de netto-ontvangsten uit verhuring voor privégebruik en de 
kadastrale perequatie worden dikwijls beschouwd als de twee termen van een 
alternatief. 

Welnu, de analyse van hun respectieve voor- en nadelen brengt tot uiting dat het 
instellen van de eerste de noodzakelijkheid van de tweede niet ongedaan maakt, 

44 

45 

Tegelijkertijd wordt het criterium van dit K.l., waar andere dan fiscale wetgevingen aan refereren 
eveneens geactualiseerd. 
d.w.z. 20 miljoen jaarlijks voor het observeren van de huren tussen twee perequaties in, en drie miljard, 
gespreid over 10 jaar, voor de eigenlijke perequatie. 
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indien men tenminste een globale coherentie van de onroerende fiscaliteit wil 
behouden. 

De invoering van de belasting van de netto-huurinkomsten zal alleen maar 
een effect hebben op de belastbare grondslag van de P.B.. Welnu, de 
belastbare grondslagen van de O.V. moeten, wat er ook gebeurt, eveneens 
worden aangepast, zoniet blijven, als substituut, de lineaire en aleatorische 
aanpassingsmodaliteiten bestaan. 

Zoals hoger reeds werd aangestipt moet men onderstrepen dat het uitstellen 
van de kadastrale perequatie de verhoging van de druk van de O.V. niet heeft 
verhinderd. De noodzakelijkheid van de aanpassing van de K.l.'s wordt niet in 
twijfel getrokken en kan dus niet in het oneindige uitgesteld worden op grond 
van de weerslag ervan op de globale belastingdruk. De verhogingen van de 
fiscale druk die eigen zijn aan elk van de hervormingen (belasting van de 
huurinkomsten, kadastrale perequatie) zouden in feite niet zonder meer 
gecumuleerd worden: niet-verhuurde woningen zouden alleen maar in de 
perequatie betrokken worden, en voor verhuurde woningen zou de O.V. 
aftrekbaar zijn in het geval van belasting van het huurinkomen. 

Het in elk geval noodzakelijk overleg tussen de verschillende betrokken 
overheidsniveaus (Federale Overheid, Gewesten, Lokale Overheden) zou het 
beheersen van de globale druk van de onroerende fiscaliteit en ook de 
verdeling van de politieke verantwoordelijkheid voor de kadastrale perequatie 
mogelijk maken. 

Het ten uitvoer brengen van de kadastrale perequatie laat het actualiseren toe 
van de grondslagen van zowel de P.B. als de O.V.. De vooruitgang op het 
punt van de billijkheid is dus meer geaccentueerd : de draagkracht is beter 
aangepast aan individuele toestanden en dit onafgezien van de bestemming 
die aan het goed wordt gegeven. 

De kadastrale perequatie zou de controle van de huren erg vergemakkelijken 
en de belasting van de netto-huurinkomsten zou het werk van de 
Administratie van het Kadaster vereenvoudigen : de respectieve kosten van 
de twee operaties worden niet zonder meer gecumuleerd vanaf het ogenblik 
dat iedere administratie ervoor zorgt dat de inlichtingen waarover zij beschikt 
onmiddellijk kunnen uitgebaat worden door de andere betrokken 
administraties. 

Het invoeren van een belasting van de netto-huurinkomsten zou dus niet betekenen 
dat daarmee de noodzakelijkheid van de kadastrale perequaties definitief 
weggewerkt is. Mochten ze beide in werking worden gesteld, dan zou het evenwel 
aangewezen zijn ze zó te programmeren dat hun voordelen een cumulatieve werking 
hebben en dat hun nadelen elkaar niet aanvullen. 
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2. 5. Belasting van verwezenlijkte meerwaarden 

De recente regeringsbeslissingen hebben het principe van de belasting van 
verwezenlijkte meerwaarden op gebouwde onroerende goederen ingevoerd. 
Het toepassingsgebied is evenwel beperkt en de vraag omtrent een 
veralgemening van de belasting van verwezenlijkte meerwaarden blijft 
gesteld. 

In elk geval dient de eigen woning buiten het toepassingsgebied van de 
belasting van de meerwaarden gehouden. 

Op het vlak van de beginselen laat de algemene belasting van verwezenlijkte 
meerwaarden toe beter rekening te houden met de draagkracht, door deze te 
meten op basis van het verruimd inkomen, dat de reële en verwezenlijkte 
meerwaarden insluit, welke ook de permanente of voorbijgaande oorzaken 
zijn van deze meerwaarden. 

De meerwaarde is een substantieel bestanddeel van het rendement van 
onroerend vermogen; men stelt inderdaad vast dat er, op transactiebasis, 
een gevoelige reële waardevermeerdering is van de onroerende activa over 
de periode 1981-95. 

Het feit dat de omvang en zelfs het bestaan van de meerwaarde onzeker 
blijven, zou in aanmerking genomen worden door een belasting tegen een 
afzonderlijke aanslagvoet, die gevoelig lager zou liggen dan de gemiddelde 
marginale aanslagvoet in de P.B .. 

Toch blijft de toepassing van dit principe, dat onbetwistbaar een stap vooruit is 
naar meer billijkheid, meerdere belangrijke bezwaren uitlokken : 

Het is moeilijk te verantwoorden dat de algemene belasting van 
meerwaarden enkel van toepassing zou zijn op vastgoedinvesteringen, 
waardoor het verschil tussen vastgoedinvesteringen en financiële 
investeringen nog een weinig zou vergroten. 

de belasting van de verwezenlijkte meerwaarden zou het risico van 
aangiften beneden de verkoopprijs doen toenemen. 

een algemene belasting van verwezenlijkte meerwaarden zou de 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt kunnen doen afnemen. 
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Het zijn zonder twijfel deze redenen, naast nog andere, die landen als Nederland, 
Duitsland en Frankrijk ertoe aangezet hebben de meerwaarden niet te belasten of 
alleen speculatieve meerwaarden te belasten, de jure of de facto. 

2. 6. De belasting QQ transacties verminderen. 

Welke ook hun verdiensten zijn, gemeten aan de billijkheidsmaatstaf, alle hiervóór 
opgesomde hervormingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk - rebus sic 
stantibus- de fiscale druk op de vastgoedinvestering te verhogen. 

Deze stijging kan beperkt worden door rechtstreeks of onrechtstreeks de druk 
van de registratierechten te verminderen. 
Indien blijkt dat de directe oplossing moeilijk te overwinnen institutionele problemen 
stelt, kan een onrechtstreekse vermindering verwezenlijkt worden door middel van 
een gespreid belastingkrediet bij de P.B .. 

Een dergelijke hervorming van de onroerende fiscaliteit zou toelaten de structuur 
ervan opnieuw toe te spitsen op de elementen die de weerslag zijn én van het 
rendement van het actief én van de draagkracht van de investeerder. Zij zou 
eveneens de mobiliteit van de markt verhogen, wat enkel voordelig kan zijn. 

De successierechten dienen buiten de problematiek te worden gehouden. Zij 
betreffen het geheel van het vermogen en niet specifiek het vastgoed; de kwestie 
van de hervorming van de vermogensbelasting is ongetwijfeld interessant maar valt 
buiten het kader van dit verslag. Bovendien heeft een verlaging van de 
successierechten geen onmiddellijk effect op de vastgoedmarkt. 

2. 7. Weerslag van de verschillende voorgestelde maatregelen en hervormingen QQ 

de begroting 

Bij het afsluiten van dit verslag is het noodzakelijk bondig terug te komen op de 
budgettaire gevolgen van de verschillende overwogen hervormingen. De kostprijs 
van het in werking stellen van de voornaamste hervormingen werd uitvoerig 
besproken en is als argument niet belangrijk, zomin in het voordeel als in het nadeel 
van de overwogen hervormingen. 

De belasting van de netto-inkomsten uit verhuringen voor privégebruik, ingevoerd 
volgens de voorgestelde modaliteiten, zou een begratingsopbrengst hebben van 8 
miljard. De begratingsopbrengst van de kadastrale perequatie kon niet worden 
berekend daar ze fundamenteel afhangt van de begeleidende maatregelen die in 
gezamenlijk overleg zouden genomen worden door de Gewestelijke en Federale 
Autoriteiten. 

Een vermindering van de belasting op transacties, en zelfs op elke onroerende 
eigendomsverwerving, biedt evenwel de mogelijkheid een hervorming door te voeren 
die op het niveau van de onroerende fiscaliteit budgettair neutraal is. 
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* 
* * 

Doorheen dit verslag heeft de Afdeling gepoogd, overeenkomstig haar rol, op een 
correcte wijze de economische en sociale elementen te identificeren die ertoe 
moeten bijdragen duidelijkheid te scheppen naar een politieke keuze toe, zonder 
een substituut daarvan te willen zijn, en zonder de normale rol over te willen nemen 
van de administraties die belast zijn met de uitvoering van de politieke beslissingen. 

Besluitend wil zij nogmaals benadrukken dat elke punctuele hervorming van de 
onroerende fiscaliteit : 

moet vermijden het reeds complexe en weinig doorzichtige stelsel nog meer 
te compliceren 

moet passen, minstens op halflange termijn, in het kader van een globale 
hervorming van de onroerende fiscaliteit 

een diepgaande bezinning over de beginselen en de organisatie van de 
fiscale autonomie in een federaal België niet overbodig maakt 





Annexe 1 
La fiscalité immobilière en Belgique 

Cette annexe décrit les règ/es essentielles de la fiscalité immobilière en se limitant aux 
immeubles bátis détenus par des particuliers. Effe traitera successivement de 
l'imposition des revenus, tant au Pr.l. qu'à /'/.P.P., des plus-values pour aborder ensuite 
la fiscalité indirecte et les droits de succession. Sauf mention contraire la !égis!ation 
décrite est ce/Ie applicab/e aux revenus de 1996. 

1. 1 L 'imposition des re venus 

L11 L 'établissement du Revenu cadastral 

L'article 4 71 du Code des lmpöts sur les revenus 1992 -en abrégé CIR 92- définit Ie 
revenu cadastral comme étant Ie revenu moyen normal net d'une année c'est-à-dire Ie 
loyer qui pourrait être obtenu (ou qui aurait pu être perçu si Ie bien avait été loué) dans 
des conditions normales à l'époque de référence, diminué, pour un bien immobilier bàti, 
en vertu de l'article 4 77, § 2 CIR 92, d'un forfait de 40 % représentant les frais 
d'entretien et de réparations. 

Le revenu cadastral des parcelles bàties est donc fixé sur base de ce principe. En 
l'occurrence, l'époque de référence précitée est actuellement Ie î er janvier î 975 en 
application de l'article 44 de la loi du î 9. 7. î 979. 

Effectivement, les revenus cadastraux des parcelles bàties ont taujours comme époque 
de référence Ie î er janvier 1975, mais pour l'établissement des revenus cadastraux 
péréquatés, ce sont l'état physique et la situation environnementale des biens 
immobiliers au 1 er janvier î 980 qui a été prise en considération lors du premier 
enrölement au Pr.l. des revenus cadastraux péréquatés, tandis que pour un revenu 
cadastral fixé après péréquation, c'est l'état physique au moment ou Ie nouveau revenu 
cadastral doit être établi. 

Selon l'article 477, § î er, alinéa î CIR 92, pour les parcelles bàties, Ie revenu cadastral 
est fixé sur la base des valeurs locatives normales nettes à l'époque de référence 
précitée. A défaut de pouvoir être établi sur cette base ou lorsque Ie revenu cadastral 
doit être fixé ou révisé en dehors d'une péréquation générale, il peut être aussi établi 
par comparaison à des parcelles bàties similaires dont Ie revenu cadastral est devenu 
définitif. 

La valeur locative normale nette d'un bien immobilier bàti est donc établie compte tenu 
des éléments propres au bien en question, et des loyers normaux afférents à 
!'ensemble des parcelles de référence retenues pour Ie genre de biens considérés. 
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Conformément à l'article 477, § 1 er, alinéa 2 CIR 92, à défaut de points de 
comparaison adéquats dans la commune, les références sant prises dans les 
communes voisines qui, du point de vue de !'habitat et de la structure de population, 
sant similaires. En tout état de cause, !'harmonie entre les biens de nature et de 
situation similaires est formellement observée. 

Enfin, suivant l'article 478 CIR 92, s'il ne se trouve aucune parcelle de référence 
adéquate, Ie revenu cadastral est calculé en appliquant Ie taux de 5,3 % à la valeur 
vénale normale de la parcelle déterminée à la même époque de référence précitée, et 
ce, d'après les procédés suivis en pareils cas par les experts en biens immobiliers. 

De manière plus spécifique, la valeur locative d'un bien immobilier bàti est influencée 
d'une part, par un certain nombre d'éléments intrinsèques au bàtiment, à savoir: 
les caractéristiques de la construction, la distribution et la composition des 
locaux, Ie nombre de pièces habitables, l'existence ou non de cave, grenier, 
garage, la présence d'équipements tels que : salie de bain, installation de 
chauffage, etc ... 
d'autre part, par certains critères d'environnement tels que : maison entre 
pignons ou non, situation du bien dans la commune et dans l'artère, facilités 
d'accès, etc ... 

1. 12 Précompte immobilier 

Le précompte immobilier est taujours calculé sur Ie revenu cadastral imposable, 
après indexation. Pour les revenus de 1996, Ie coefficient d'indexation est de 1,1840. 
Le Pr.l. est établi au taux qui résulte de la combinaison du taux de base, fixé par la 
région, et des additionnels provinciaux et communaux. 

Des réductions peuvent être octroyées: 

en cas de "maison modeste" (25% de réduction si !'ensemble des R.C. non 
indexés du contribuable n'excède pas 30.000 F, celie-ei peut être portée à 50% 
dans certains cas de construction), 

pour les charges de familie (1 0% par enfant à charge pour autant que Ie 
contribuable ait au moins deux enfants en vie), 

en cas de handicap (20% pour les invalides de guerre, 10% pour les autres cas). 

Le précompte immobilier n'est plus imputable à I'I.P.P. sauf pour Ie cas de la maison 
d'habitation ou il !'est eneare à concurrence de 12,5% du R.C. 

1. 13 !moot des oersennes physiques 

En matière d'impöt sur les revenus, Ie régime fiscal diffère selon l'affectation du bien 
et Ie statut du locataire éventuel. 
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Le revenu cadastral de la maison d'habitation est imposable mais fait l'objet d'un 
abattement ordinaire et d'un abattement complémentaire. 

L'abattement ordinaire s'élève, pour les revenus de 1996 à 142.100 majoré de 
11.800 pour Ie conjoint, pour chaque personne à charge ainsi que pour chaque 
enfant antérieurement à charge du contribuable dans la même maison. 

Lorsque !'ensemble des revenus nets n'excède pas 1.045.000 F, il est octroyé 
un abattement complémentaire égal à la moitié de la différence entre Ie revenu 
cadastral et l'abattement ordinaire. 

Lorsque Ie bien est donné en location, les modalités d'imposition diffère selon la 
qualité du locataire. 

Si Ie locataire est une personne morale ou une personne physique qui affecte 
l'immeuble pris en location à l'exercice de son activité professionnelle, la base 
imposable est constituée par Ie loyer perçu diminué de 40% de charges 
forfaitaires. 

Dans les autres cas, c'est Ie revenu cadastral indexé et revalorisé qui constitue 
la base imposable. Le coefficient d'indexation de 1,1840 est donc à multiplier par 
1 .25. A partir de 1997, Ie coefficient de revalorisation est de 1 ,40. 

Cette dernière règle vaut également pour les biens qui ne sont pas donnés en location 
et qui ne constituent pas la " maison d'habitation " du contribuable (c'est-à-dire que 
l'immeuble qui bénéficie de l'abattement ordinaire et Ie cas échéant de l'abattement 
complémentaire). 

Les intérêts des emprunts contractés pour acquenr ou conserver des biens 
immobiliers sont déduits des revenus immobiliers imposables et jusqu'à concurrence de 
ceux-ci. 

1.2 L 'imposition des plus-values á l'impót des pers on nes physiques 

En principe, les plus-values ne sont pas imposables lorsqu'elles proviennent de la 
gestion normale du patrimoine privé du contribuable. 

Depuis les récentes décisions gouvernementales, les plus-values réalisées à !'occasion 
de la cession d'immeubles batis sont imposables en cas de revente dans les cinq ans 
de l'acquisition. Le prix d'achat est cependant revalorisé de 25% et de 5% par année 
de détention. 

Toutefois, si l'activité immobilière est assimilable à une exploitation commerciale, la 
personne concernée sera considérée comme "marchand de biens" et les revenus 
générés par cette activité seront considérés comme des revenus professionnels. Les 
plus-values seront alors imposables selon la modalité prévue pour les "produits et 
marchandises". 
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1.3 _T. V.A .. 

les loyers ne sont pas soumis à la T.V.A.. 

la vente d'immeuble n'est pas soumise à la TVA sauf dans Ie cas de la "vente à 
l'état neuf", à savoir la livraison par un assujetti d'un bàtiment avant Ie 31.12 de 
l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu Ie premier enrölement au Pr.l. 

la construction d'habitation et plus généralement les travaux immobiliers sant 
soumis à une TVA de 21% sauf: 

les travaux de rénovation d'un immeuble de plus de 15 ans (taux 6%); 
la première des tranches de 2.000.000 F de travaux immobiliers 
(construction, livraison à l'état neuf) sous certaines conditions de 
superficie maximale (taux: 12%). 

1.4 Droits d'enregistrement et d'hypothèque 

1.41 Ventede biens immeub/es 

Le droit est fixé à 12,5% pour les ventes, échanges et toute convention translative à 
titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en Belgique. Le droit 
de 12,5% est perçu en principe, sur la valeur conventionnelle du bien immeuble. Cette 
valeur ne peut toutefois pas être inférieure à la valeur vénale du bien au jour de la 
convention. 

Pour les ventes de petites propriétés rurales et d'habitations modestes, ce droit est 
réduit à 6%. Une habitation est considérée comme "modeste" suivant les mêmes règles 
que pour Ie Pr.l. Le revenu cadastral non-indexé doit donc être inférieur à 30.000 F. 

1.42 Baux de biens immeubles 

En principe, Ie droit est fixé à 0,2% pour les baux, sous-baux et cessions de baux de 
biens immeubles (ou parties d'immeubles) situés en Belgique et quelques autres 
opérations similaires. Ce droit est perçu sur base du montant cumulé des loyers et des 
charges. 

Toutefois, s'il s'agit de baux, sous-baux et cessions de baux d'immeubles (ou parties 
d'immeubles) affectés exclusivement au logement d'une familie ou d'une personne 
seule, les cantrats sant exemptés du droit d'enregistrement proportionnel et sant 
soumis au droit fixe général de 1.000 F. 

1. 43 Constitution d'hypothèque 

La constitution d'hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique est assujettie à 
un droit de 1% calculé sur Ie montant garanti par l'hypothèque. 
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1.5 lncitations fisca/es 

1.51 Déduction comp/émentaire et intérêts hVPothécaires 

Les intérêts d'emprunts contractés en vue d'acquérir ou de conserver un bien 
immobilier peuvent d'abord être déduits des revenus immobiliers impesables et 
jusqu'à concurrence de ceux-ci. 

Pour Ie solde, une déduction complémentaire peut être octroyée lorsque l'emprunt 
satisfait aux conditions suivantes (\ 

il doit être hypothécaire et contracté après Ie 30.4.1986 pour 10 ans minimum; 
il doit être conclu en vue de la construction, de l'acquisition à l'état neuf ou de la 
rénovation (2) de la seule maison d'habitation dont Ie contribuable est 
propriétaire. 

La déduction est d'abord limitée en fonction du montant emprunté et c'est sur Ie 
montant des intérêts qui subsiste après cette première limitation qu'est ensuite calculée 
la quotité déductible qui diminue au cours du temps de 80% à 10%. 

La déduction s'impute proportionnellement au revenu de chaque conjoint 

LIMIT A TION EN FONCTION OU MONTANT EMPRUNTE 

La déduction complémentaire est limitée aux intérêts se rapportant à un emprunt d'au 
moins 1.100.000 F (rénovation) OU 2.200.000 F (autres cas) e), cette somme étant 
majorée comme suit selon Ie nombre d'enfants à charge au 1 er janvier de l'année 
qui suit celle de la conclusion du cantrat d'emprunt. 

Pour un exposé plus détaillé voir BELLEN P. (1987). la déductron complémentaire d'intérêts hypothécarres, 
Revue générale de fiscalité, N°10. 
Dans ce dernier cas, les travaux de rénovation doivent atteindre 880.000 F. TVA compnse. être exécutés 
par un entrepreneur enregistré et, si l'emprunt a été contracté entre Ie 1 er ma1 1986 et Ie 31 octobre 1995, 
la prem1ére accupation de la ma1son doit remonter à 20 ans. Pour les emprunts contractés depuis Ie 1 er 
novembre 1995, la première accupation doit remonter à 15 ans. 
Cette limite se détermine pour l'année d'acquisition et reste la même pour toutes les déductlons 
complémentaires d'intérêt octroyées au cours de périodes 1mposables suivantes. 
Pour les emprunts contractés , par exemple, en 1989. la lim1tation des déductions se fa1t sur base des 
lim1tes alors en vigueur (1 ou 2 millions selon Ie cas). 



Tableau A. 1. 1. 
Déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires (construction) 

Majoration en fonction des charges de familie 

enfants majoration de 

1 5% 
2 10% 
3 20% 

4 et+ 30% 

FIXA TION DE LA QUOTITE DEDUCTIBLE 

6 

Sur la déduction ainsi limitée est calculée la quotité donnant droit à déduction sur Ie 
total des revenus nets, fixée comme suit: 

de la première (4
) à la cinquième année, à 80%; 

pour la sixième année, à 70%; 
pour la septième année, à 60%; 
pour la huitième année, à 50%; 
pour la neuvième année, à 40%; 
pour la dixième année, à 30%; 
pour la onzième année, à 20%; 
pour la douzième année, à 10%. 

Tableau A. 1.2. 
Déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires 

Un exemple: cas d'une construction en 1994 

Montant de l'emprunt 1.500.000 2.000.000 
Nombre d'enfants 2 3 
Montant à retenir 1.500.000 2.000.000 
Taux d'intérêt 8% 8% 
lntérêts annuels (~) 120.000 160.000 
Revenu cadastral 30.000 40.000 
Solde après déduction 
sur les rev. immobiliers 90.000 120.000 
Lim1tation en fonction 
du montant emprunté 90.000 120.000 
Complément d'intérêts 
déductibles sur les revenus de 

1995 à 1999 72.000 96.000 
2000 63.000 84.000 
2001 54.000 72.000 
2002 43.000 60.000 
2003 36.000 48.000 
2004 27.000 36.000 
2005 18.000 24.000 
2006 9.000 12.000 

(*) Emprunt sur assurance-vie mixte. 

La 1 ére année est cel Ie à partir de laquelle Ie revenu cadastral est imposable. 

3.000.000 
2 

2.420.000 
10% 

300.000 
60.000 

240.000 

193.600 

154.880 
135.520 
116.160 
96.800 
77.440 
58.080 
38.720 
19.360 



7 

1.52 Remboursement en capita/ hvpothécaire 

Les remboursements en capita! d'emprunt hypothécaire donnent droit à une réduction 
d'impot. La base de cette réduction diffère selon la date à laquelle Ie cantrat d'emprunt 
a été conclu et selon Ie type d'investissement immobilier. 

A. Peur les centrats d'emprunts conclus avant Ie 1.1.1989, Ie montant qui entre 
en ligne de compte pour la détermination de la réduction d'impót reste différent 
selon qu'il s'agit d'une habitation sociale, d'une habitation moyenne ou d'une 
grande habitation: 

dans Ie cas d'habitations "sociales", la totalité du capita! emprunté donne 
droit à une réduction d'impót; 

la réduction d'impot est par contre refusée dans Ie cas des "grandes" 
habitations; 

dans Ie cas d'habitations "moyennes", Ie capita! donnant droit à une 
réduction d'impot est limité, soit à la première tranche de 2.000.000 F 
d'emprunt pour les cantrats postérieurs au 30.04.86 qui concernent la 
construction ou l'acquisition à l'état neut, soit à la première tranche de 
400.000 F dans les autres cas. 

Dans tous les cas, la réduction d'impot n'est octroyée que si l'habitation est 
située en Belgique et si l'emprunt est garanti par une assurance du solde restant 
dû. 

B. La distinction selon Ie type d'habitation n'est plus retenue pour les centrats 
d'emprunts postérieurs au 1.1.1989 qui ne constituent pas Ie remplacement de 
cantrats antérieurs. 

Les remboursements de capita! hypothécaire donnent alors droit à la réduction 
d'impót à concurrence de la première tranche de 2.200.000 F (5

) majorée de 5, 
10, 20 ou 30% selon que Ie contribuable a 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à charge 
au 1 er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat. 

Les autres conditions sant maintenues. 

Le plafond est déterminé sur base de l'année d'acqUisition et reste Ie même pour toutes les années 
ultérieures pendant lesquelles des remboursements sant déductibles. Ainsi. lorsqu'une habitatron a été 
acquise en 1989. les montants déductibles en 1990 et les années ultérieures continuent à être calculés sur 
base du plafond en vigueur pour l'exercrce 1990 (revenus de 1989) soit 2.000.000 F. 
Le plafond est de 2.062.000 pour les acquisitions de 1990. de 2.133.000 pour les acquisrtions de 1991 et 
de 2.200.000 Frs pour les acquisitions de 1992. 
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La réduction d'impöt est octroyée: 

au taux marginal si l'immeuble concerné était Ie seul dont Ie contribuable était 
propriétaire au moment de la conclusion du contrat; 
au "taux moyen amélioré" dans les autres cas. 

1.53 Le précompte immobi!ier libératoire 

Un régime de précompte immobilier libératoire a également été instauré pendant les 
années 80 pour stimuler l'activité dans Ie secteur de la construction. 11 ne sera pas 
examiné de façon approfondie dans Ie cadre de ce rapport (6). 

V oir SPRUY A. (1984), La construction d'habitations nouvelles et Ie précompte immobilier libératoire. Revue 
générale de fiscalité, Na 9-10. 





Annexe 2 
Les modalités d'imposition des immeubles donnés en location 

en France, en Allemagne et aux Pays-Bas 

L France 

Les revenus locatifs sont soumis à l'imp6t sur Ie revenu sur base réelle et les plus
values immobilières sant imposables. Les déficits fonciers sant, sous certaines 
conditions, imputables sur Ie revenu global. L'investissement locatif peut également 
donner droit à une réduction d'imp6t. 

U ]D7position des revenus locatifs 

Les revenus locatifs sant imposables pour leur montant brut diminué des charges 
réelles ou forfaitaires. Le montant net ainsi obtenu est soumis au barème progressif s'il 
est positif. 

Les revenus bruts comprennent les loyers encaissés, les revenus exceptionnels 
et les éventuelles subventions obtenues. 

Les charges déductibles comprennent d'abord une déduction forfaitaire de 13% 
censée couvrir les frais de gestion, l'amortissement annuel ainsi que les frais 
d'assurance du bien. Le taux de cette déduction peut être porté à 25%, pour les 
revenus locatifs de logements ayant droit à la réduction d'imp6t au titre de 
l'investissement locatif (voir ei-après 1.3.). 

Sant en outre déductibles, sur base des dépenses réel!ement effectuées : 

les rémunérations et charges sociales des concierges; 
les dépenses d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble, à l'exception 
des dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement; 
les intérêts et frais d'emprunt contractés pour l'acquisition, la construction, 
la réparation, l'amélioration ou la conservation du bien; 
les taxes foncières. 

1.2 Les déficits fonciers 

Les déficits fonciers sont imputés selon Ie cas sur Ie revenu global de l'année ou sur les 
revenus fonciers des périodes imposables ultérieures. 



2 

L'imputation sur Ie revenu global de l'année n'est autorisée que pour la fraction 
du déficit résultant des charges autres que les intérêts d'emprunt. Elle est 
plafonnée à 70.000 FF par an et soumise à la condition que l'immeuble soit 
donné en location jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de 
l'imputation du déficit sur Ie revenu global. 

11 y a imputation sur les revenus fonciers des cinq périodes imposables 
postérieures dans les cas suivants: 

fraction du déficit résultant des intérêts d'emprunt, 
fraction du déficit excédant 70.000 FF, 
non respect de la condition de location. 

Revenu brut 
Déduction forfaitaire 
Autres charges 
lntérêts d'emprunt 

Revenu net des intérêts : - 1 0.000 
Revenu net de toutes charges : - 90.000 

Exemple 

lmmeuble A 

10.000 
-1.300 

-68.700 
-20.000 
-80.000 

Déficit imputable sur les revenus de l'année : 70.000 FF 
Déficit imputable sur les revenus fonciers ultérieurs : 20.000 FF 

1.3 Réduction d'impót {3n cas d'investissement !ocatif 

lmmeuble B 

30.000 
-6.500 
-3.500 

-30.000 
-10.000 

Une réduction d'impöt est accordée aux contribuables qui font construire ou achète à 
l'état neut, avant Ie 31 décembre 1997, un logement destiné à être mis en location. La 
réduction est également accordée en cas de transformation en logements de locaux 
auparavant affectés à un autre usage ou en cas de souscription de parts de sociétés 
de placement qui en affectent Ie produit à l'acquisition à l'état neut ou à la construction 
d'immeubles donnés en location. 

Le propriétaire doit s'engager à louer Ie bien pour 6 ans au moins. 

La réduction est en principe de 10%. Elle est portée à 15% sous certaines conditions 
de plafond de loyer et de ressources du locataire. 

La réduction de 10% est plafonnée à 30.000 FF (isolé) ou 60.000 FF (couple) et 
répartie sur deux ans. La réduction de 15% est platonnée à 60.000 FF (isolé) ou 
1 20.000 FF (couple) et répartie sur quatre ans. 
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Exemples 

I nvestissement 500.000 700.000 
Situation de familie couple couple 
Taux de base 10% 15% 
Réductions 

1 ère année 30.000 30.000 
2ème année 20.000 30.000 
3ème année 0 30.000 
4ème année 0 15.000 

1.4 lmposition des plus-values 

Les plus-values obtenues à !'occasion de la cession d'immeubles donnés en location 
sant imposables. 

Son calcul fait intervenir les éléments suivants: 

a) prix de cession et indemnités stipulées au profit du cédant, diminué des frais de 
cession; 

b) prix d'acquisition (b0 ) majoré des frais d'acquisition (b1) (charges réelles ou forfait 
de 1 0%), des dépenses de construction agrandissement, réparation, rénovation et 
amélioration qui n'ont pas été prises en compte pour Ie calcul de l'impöt sur Ie 
revenu et qui n'ont pas Ie caractère de dépenses locatives (b2). 

A défaut de charges réelles justifiées, il est octroyé pour cette seconde catégorie 
un forfait de 15%; 

c) un coefficient de revalorisation appliqué aux rubriques (b0 ) et (b1); 

d) un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième, appliqué 
sur la différence entre Ie prix de cession et Ie prix d'acquisition revalorisé, majoré 
des autres dépenses (b2). 

Les plus-values réalisées endéans les deux ans de l'acquisition sant taxées au barème 
progressif, sans revalorisation mais après déduction d'un abattement de 6.000 FF. 

Le montant imposable s'obtient donc comme suit: 

PV = (a) - (b0 + b1 + b2).- 6.000 FF 
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Les autres plus-values bénéficient de l'abattement et de la revalorisation et Ie montant 
imposable est donc fixé comme suit: 

PV =[(a) - (b0 + b1 )Cr- b2).] x (1 - 0,05n). 

Ou Cr est Ie coefficient de revalorisation 
n est Ie nombre d'année de détention. 

L'impàt dû est cinq fois la taxation au taux marginal du cinquième de la plus-value ainsi 
déterminée. 

2. Al/emagne 

2. 1 lmposition des revenus locatifs 

Les revenus locatifs sont imposés sur base de leur montant effectivement perçu, après 
déduction de l'amortissement, des intérêts hypothécaires et des autres dépenses, 
estimées de façon réelle ou forfaitaire. 

- L'amortissement s'effectue comme suit :5% pour les 8 premières années en ce 
campris celle de l'acquisition, 2,5% de la neuvième à la quatorzième année, 1 ,25% 
de la quinzième à la 5ème année. 

- Pour les dépenses autres que l'amortissement et les intérêts hypothécaires, Ie 
contribuable a Ie choix entre un forfait de 42 DEM par m2 ou les charges réelles. 
Toutefois, s'il choisit cette dernière possibilité, il doit Ie faire également pour les 
quatre périodes imposables suivantes. 

2.2 lncitants fiscaux 

Aucun incitant fiscal spécifique n'est prévu. 

2.3 Taxation des plus-values 

Les plus-values réalisées à !'occasion de la vente d'immeubles ne sont taxables que si 
la vente se fait dans les deux ans de l'acquisition et pour autant que la plus-value 
excède 1.000 DEM. La plus-value est alors taxabie comme revenu ordinaire. 
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3. Pays-Bas 

Les revenus locatifs sant taxables sur base des revenus et avantages perçus par Ie 
propriétaire. Le revenu net est établi après déduction de l'amortissement, des intérêts 
d'emprunts et des autres charges (frais d'entretien, taxes foncières) sur base réelle. 
Les revenus locatifs négatifs peuvent être compensés avec les autres types de 
revenus. 

Les plus-values réalisées à !'occasion de la vente d'immeubles ne sant pas taxables. 





Annexe 3 
Recherche des facteurs explicatifs 

de l'évolution des prix de vente des immeubles 

Les prix de vente des immeubles ont connu une évolution assez accidentée au cours 
des années 80: cette décennie s'ouvre sur une phase de récession du marché et c'est 
seulement après 1986 que Ie cycle s'inverse. 11 est tentant d'attribuer cette évolution à 
la péréquation cadastrale, dont on dit eauramment qu'elle a fortement perturbé Ie 
marché immobilier. 

Le but de cette note est de reehereher les variables explicatives de l'évolution des prix 
sur Ie marché immobilier. 

Les variables sont les suivantes: 

IPMVD 

INTR 

PRO 

CRYD 

Indice du prix de vente moyen déflaté. 11 s'agit de la variabie à 
expliquer. 
L'indice est en base 1979= 1 

Taux d'intérêt réel. Cette variabie peut influencer tant l'offre que la 
demande de logements. Des taux d'intérêts réels élevés contractent 
la demande en accroissant Ie coût des emprunts. Pour Ie marché 
des immeubles existants, des taux d'intérêts réels élevés peuvent 
accroître l'offre, les propriétaires d'immeubles cherchant à s'en 
dessaisir au profit de placements financiers plus rémunérateurs. 

Cette variabie cherche à capter l'influence spécifique de la 
péréquation cadastrale. Elle est spécifiée comme suit 
PRO= 0 si n<1981 
PRO = 1 /(n-1980) 0

·
5 si n 2: 1980 

Croissance réelle du revenu disponible. Cette troisiéme variabie 
explicative doit permettre de repérer l'influence de l'évolution du 
revenu des ménages sur lademande de logements. 

Diverses spécifications du modèle ont été testées. 11 ressort de eet exercice: 

que la péréquation cadastrale à elle seule n'explique pas l'évolution des prix; 
qu'à !'inverse, exclure la péréquation cadastrale des variables explicatives rend 
les estimations non significatives; 
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que la variabie " croissance réelle du revenu disponible " est plus significative 
lorsqu'elle est décalée. En l'occurrence, c'est la moyenne des trois dernières 
années qui est prise en compte; 

qu'il n'y de relation significative que sur la période postérieure à 1979. 

L'équation ei-après a été testée séparément sur les prix de vente des maisons 
d'habitation et sur ceux des appartements. 

IPVMD =a+ b1 (INTR) 1 + b2 (PRO) + b3 (CRYO). 

Les résultats obtenus sant les suivants (vair graphiques en annexes 1 et 2): 

Maisons d'habitation 8QgQ.rtements 

a 1,12 1,07 
b1 -5,88 (t = -3, 79) -3,63 (t = -3,50) 
b2 -0, Î 6 (t = -2,29) -0, Î 7 (t = -3,65) 
b3 2,43 (t = +3,06) 3,92 (t = 7,35) 
R2 0.78 0,91 

low Î ,53 (Ou = 1 ,44) Î ,59 (Ou = î ,44) 

On constate donc: 

une relation négative et statistiquement significative entre Ie taux d'intérêt réel et 
Ie prix de vente moyen déflaté. 

une relation négative et significative entre la variabie censée capter la 
péréquation cadastrale et !'indice du prix de vente moyen déflaté. Celie-ei aurait 
donc rendu Ie marché " vendeur " et provoqué une baisse des prix. 

une relation positive avec la croissance réelle du revenu disponible: une 
amélioration de celie-ei accroît la demande de logements ce qui pousse Ie prix à 
la hausse. 

Les trois variables explicatives ont donc bien Ie signe attendu. On ne constate 
cependant aucune différence statistiquement significative entre les coefficients des 
deux équations. On ne peut donc pas dire, sur base des résultats et dans les limites de 
ceux-ci, que telle variabie explicative aurait plus d'effet sur Ie marché des maisons 
d'habitation que sur celui des appartements. 

11 ne faut pas perdre de vue, dans l'interprétation des résultats, Ie risque qu'ils 
" bouclent sur eux-mêmes "· 11 faut faire une hypothèse sur la spécification de la 
variabie " péréquation " et on juge l'hypothèse sur base du résultat de l'estimation. 





Annexe 4 
Le marché immobilier en Région bruxelloise 

En Région bruxelloise, les travaux faits par l'observatoire des loyers permettent 
d'affiner !'examen du marché immobilier 1

. 

Le premier constat est celui d'une forte dispersion des loyers au sein de 
l'agglomération bruxelloise tant entre les 19 communes qu'au niveau intra
communal. 
Le loyer moyen s'étale dans une fourchette 1 (Anderlecht) à 2 (Woluwe-Saint
Pierre) et Ie coefficient de variation est élevé tant dans des communes à faible 
loyer moyen que dans les communes ou Ie loyer moyen est élevé. 

Les foyers en Région bruxelloise 1995 

Statistiques de loyers en f:s/mois 
Commune Moyenne Médiane cv 
Anderlecht 11.936 11.337 40 
Auderghem 18.129 15.827 45 
Berchem 13.751 12.596 31 
Bruxelles 13.840 12.596 55 
Etterbeek 14.664 14.000 48 
Evere 14.668 13.785 40 
Forest 14.917 13.646 46 
Ganshoren 13.813 14.182 37 
lxelles 15.229 13.169 71 
Jette 14.891 13.785 49 
Koekeiberg 14.313 12.596 64 
Molenbeek 12.647 11.784 55 
St Gilles 12.080 11.000 45 
StJosse 12.061 11 .000 39 
Schaerbeek 12.367 11.54 7 41 
Uccle 19.035 15.745 64 
Wat.Boitsfort 19.763 16.500 25 
Wol. St Lambert 19.435 16.795 54 
Wol. St Pierre 24.034 18.895 67 

Souree : De Keersmaecker M.L. (1996), op.cit. 

cfr DE KEERSMAECKER M.L. (1996), Observatoire des foyers 1995. Rapport fina/ Fandation travatl 
Umverstté et DE KEERSMAECKER M.L. et CARTON L. (1995), Le droit au logement: bi/an d'une premtère 
législat!On bruxe!loise, Evo Soc1été. 

I 
I 
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Les caractéristiques de confort des logements n'expliquent que très 
partiellement la disparité constatée des loyers: environ la moitié de leur 
dispersion demeure inexpliquée 2

. 

11 apparaît également que Ie rapport qualité/prix est inférieur !à ou existent des 
facteurs positifs de localisation qui exerce une pression à la hausse sur les prix : 
l'environnement du bien est donc un facteur essentie!. 

La localisation joue également sur l'évolution des loyers: la hausse la plus forte 
est enregistrée dans la zone Sud-Est de Bruxelles, c'est-à-dire là ou les loyers 
sont les plus élevés en fin de période. La croissance est beaucoup moins forte 
ailleurs et l'évolution est même plutot atone dans Ie Nord-Est de la Région 
bruxelloise. 

Le leeleur intéressé trouvera dans DE KEERSMAECKER (î 996) pp.28 et su1vantes un modéle tentant 
d'expliquer la dispersion des toyers par des indices de confort Le coefficient de carrélation ne dépasse 
jamais 0.50. 





Annexe 5 
Le taux d'imposition effectif de l'investissement immobilier 

Le taux d'imposition effectif est un indicateur micro-économique qui, comme d'autres 
indicateurs du même type, vise à décrire la pression fiscale grevant une activité 
économique particulière. 

La méthodologie ici retenue est camparabie avec les calculs de l'imposition effective 
déjà réalisés dans d'autres domaines, dont la fiscalité de l'épargne 1 ou encore Ie 
second pilier du régime des pensions 2

. 

L_ Définition de base et hypothèses 

L'imposition effective est dérivée de la formule générale 

OU est Ie taux d'imposition effectif 
est Ie rendement brut de l'immobilier 

r n est Ie rendement net 
n est Ie taux d'inflation. 

Le calcul s'effectue sur base des hypothèses suivantes : 

1. Le rendement brut de l'immobilier est constant et se partage de manière fixe 
entre revenu courant et plus-value. 

2. Les taux d'intérêt et taux d'inflation sont constants. 

3. Le système fiscal est connu et stable. 

4. L'investisseur est une personne physique résidente. 

5. L'horizon de temps est suffisamment long pour être assimilé à un horizon infini. 

Vair VALENDUC Ch. (1993). L ïmposition effective de /'épargne des ménages, Ministère des Finances. 
Bulletin de dacumentatian, mars-avril. 
Vair CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Sectian Fiscalité et parafiscalité (1993), Analyse camparalive 
du régime fiscal de /'assurance-groupe et des fonds de pension. 
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On raisonne donc en univers certain et " toutes autres choses égales par ailleurs " dès 
lors que Ie rendement brut est fixé de manière exogène. Ceci permet de cibler !'analyse 
sur l'effet de la fiscalité, ce qui est bien Ie but poursuivi. 

2. Méthodologie 

L'imposition du patrimoine immobilier peut prendre la forme d'une imposition des 
revenus, des plus-values, des transactions ou du patrimoine. Elle peut également être 
réduite par l'effet de certaines déductions fiscales. On prendra en compte ces multiples 
formes d'imposition en désagrégeant comme suit la formule [1] 

OU tl 
r I 
tg 
rg 
tp 
tta 
df3 

est Ie taux d'imposition annuel du revenu, constant sur la période 
est Ie rendement brut perçu sous forme de revenu 
est Ie taux d'imposition annuel des plus-values, constant sur la période 
est Ie rendement brut obtenu sous forme de plus-values 
est Ie taux d'imposition annuel du patrimoine 
est l'équivalent annuel d'une taxe sur les transactions 
est l'équivalent annuel des déductions fiscales. 

IMPOSIT/ON DES REVENUS 

Dans Ie cas de l'immobilier du rapport, l'imposition se fait au précompte immobilier et 
à l'impót des personnes physiques. Le Pr.l. ne pouvant être répercuté sur Ie locataire, il 
ne peut être ajouté au rendement brut. On a donc 

[3a] ti 
OU tf 

tm 
c I 

= 

= 

= 

= 

(tf + tm) cl 
taux d'imposition du Pr.l. 
taux marginal de I'I.P.P. 
coefficient exprimant Ie rapport entre Ie revenu cadastral et Ie loyer 
brut 

Dans Ie cas du logement principal, il faut tenir compte de deux particularités : Ie Pr.l. 
est imputable et la taxation à I'I.P.P. est modérée par l'abattement forfaitaire. On 
considérera par mesure de simplification que eet abattement couvre Ie revenu 
cadastral. On a donc 

IMPOSITION DES TRANSACT/ONS 

Qu'il s·agisse d'une acquisition sur Ie marché immobilier, d'une acquisition à l'état neuf 
ou d'une construction, l'investisseur sera redevabie d'une taxe. Dans Ie premier cas, il 
s'agit des droits d'enregistrement et dans les autres cas de la T.V.A.. 
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Cette taxe unique est convertie en flux annuel sur base de la formule 

[4] 

OU 

= ta [ 1 - ( 1 - ( 1 /1 + Q))] 

Q est Ie taux d'actualisation défini comme Ie rendement nomina! net d'un 
actif à long terme sans risque. 

ta est la taxe liée à l'acquisition soit 0,125 pour les droits d'enregistrement 
OU 0,21 OU 0,12 pour la T.V.A.. 

IMPOSITION DES PLUS-VALUES 

La seule imposition des plus-values qui pourrait être prise en compte est celle qui est 
prévue dans l'accord du Gouvernement relatif au budget 1997. Elle se limite aux cas ou 
il y a revente dans les 5 ans de l'acquisition. 11 ne s'agit donc pas du tout d'une 
imposition annuelle qui serait basée sur l'accroissement de la valeur de l'actif 
immobilier au cours de la même période, qui se résumerait au paramètre " t9 " de la 
formule [2]. 

11 n'y aura donc de base imposable que s'il y a revente dans les cinq ans de 
l'acquisition, et pour autant que la capitalisation du prix d'achat (supposé unitaire) au 
taux r9 excède un multiple de ce prix d'achat qui sera de 1,25 majoré de 0,05 point par 
année de détention. La base imposable, si elle est positive, sera alors imposée à un 
taux tpv (16,5% dans Ie projet gouvernemental). 

[5] tgv = 

ou 

5 pi 
2: 

i=1 (1 + g)i 
tpv r9 Max {(1 H

9
)

1
- (1 ,25 + 0.05i ), 0 :-

est la probabilité de vente au cours de l'année i 
est Ie taux d'imposition facial des plus-values. 

La formule [5] calcule donc une taxe unique, actualisée en t0 . La multiplication par r9 
permet de passer d'une taxe unique actualisée exprimée par rapport au montant investi 
à une taxe unique et actualisée exprimée par rapport au rendement obtenu sous forme 
de gain en capita!. La taxation de la plus-value doit alors être convertie en flux annuel 
en transposant la formule [4]. 
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[6] tgv [ 1 - ( 1 - ( 1/1 + Q)) _] 

Les formules [5] et [6] ne valent que pour lïmmobilier de rapport. Dans Ie cas de la 
maison d'habitation tg= 0. 

IMPOS/TJON DU PATRIMOINE 

La seule imposition qui pourrait être prise en compte ici est celle qui provient des droits 
de succession. 11 s'agit d'une imposition par définition non récurrente, et de date 
incertaine, ce qui en rend la formalisation particulièrement délicate. 

Trois solutions peuvent être envisagées: 

S'en tenir strictement aux règles juridiques 
11 faut alors faire une distribution de probabilité (Ie taux de mortalité) qui doit être 
combinée avec l'áge de l'investisseur. L'impöt doit alors être actualisé et 
convertit en une imposition annuelle du patrimoine. Cette salution est d'une 
complexité repoussante. 

Considérer que les droits de succession sant un impöt sur l'accroissement 
de la valeur du patrimoine. 
Cette hypothèse suppose que Ie « de cujus " anticipe de son vivant Ie paiement 
de l'impöt. Les droits de succession se ramènent alors à l'imposition annuelle 
des plus-values " tg" qui est l'équivalent annuel, déterminé par la formule [4], 
d'une imposition unique à un horizon correspondant à une génération, soit 

[7] t5 ;(1+tg)n/ (1 + Q t 
Considérer que les droits de succession sant une taxe sur l'acquisition du 
patrimoine. 
Tel sera Ie cas si l'impöt n'est pas anticipé par Ie " de cujus " mais à charge de 
l'héritier. L'impöt est alors dû lors de l'acquisition du bien, comme les droits 
d'enregistrement et annualisé en utilisant la formule [4]. 

Les droits de succession étant une imposition progressive, il faut également faire une 
hypothèse sur Ie taux d'imposition « ts "· On considère que pour l'immobilier de rapport, 
c'est Ie taux marginal maximal applicable en ligne directe, à partir d'un niveau du 
patrimoine équivalent au prix de vente moyen d'une maison d'habitation. On considère 
donc que dans la masse successorale, l'immobilier de rapport s'ajoute à la maison 
d'habitation. 

Pour la maison d'habitation, on appliquera Ie taux moyen en tenant compte des 
abattements et du prix de vente moyen d'une maison d'habitation. 

On obtient ainsi un taux d'imposition de 8,27% pour l'immobilier de rapport et 4,2% 
pour la maison d'habitation. 
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Dans la seconde hypothèse, Ie taux à convertir en imposition annuelle sur base de la 
formule [4] sera de 1,5% et 0,7% sur base d'un taux d'actualisation de 5,95% et d'une 
durée de 30 ans. Dans la troisième hypothèse, ce sont les taux de 8,27% et 4,2% qui 
doivent être convertis en imposition annuelle sur base de formule [ 4]. 

DEDUCTIONS F/SCALES 

La prise en compte des déductions fiscales nécessite d'abord Ie calcul de leur valeur 
actualisée nette (VANDF). 

Celie-ei sera ensuite convertie en flux annuel sur base de la formule [4], dont on 
déduira la valeur de dfa à insérer dans la formule [2]. 

On peut considérer que les déductions fiscales ne s'appliquent pas dans l'immobilier de 
rapport. 

~ Exemple 

Considérons les paramètres suivants 

i taux d'intérêt à long terme 7% 
T taux d'inflation 3% 
tm taux du précompte mobilier 15% 

taux d'actualisation 5,95% 

tb rendement brut de l'immobilier (moyenne 1981-95) 10,1% 

tl rendement perçu en loyer (moyenne 1981-95) 5,9% 

tg rendement perçu en plus-values (moyenne 1981-95) 4,2% 

tg taxation des plus-values 0 

tf taux du Pr.l. 40% 

tm taux marginaii.P.P. 41,2% 

c coefficient du R.C. au loyer: 0,6 x 1 ,2 x1 ,4 /3,217 = 3 0,313 
I 

ta taux des droits d'enregistrement 0,125 

tp taux d'imposition du patrimoine 0 

ts droits de succession 8,27% 

En assimilant les droits de succession à une taxe sur les transactions, on a alors 

= 

= 

(0,412+0,40) x 0,313 x 0,059 = 0,015011 
(0,0827 + 0, 125) x (1-1 /1 ,0595) = 0,011664 
0 
0 
0 
(0,015011 + 0,011664)/(0, 101 - 0,03) = 37,6% 

Pour l'imposition d'un actif financier à revenu fixe on a 

Le coefficient est calculè en tenant compte d'une croissance des loyers èqu1valente au poste " loyers " de 
lïndice des pnx à la consommation, soit 3.217. d"un coeffic1ent dïndexat1on de 1.2 et d"un coelfic:ent de 
revalorisat1on de 1.4. ainsi que de 40% de charges forfaita1res. 
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= (0, î 5x0,07)/(0,07 -0,03) = 26,25% 

Si on considère que les droits de succession sont un impöt annuel sur la plus-value non 
exprimée, Ie taux d'imposition effectif s'établit a\ors à 35%. 

4. Analyse de sensibi/ité 

L'analyse de sensibilité présentée graphiquement ei-après est construite comme suit: 

Ie rendement nomina\ brut varie entre 7 et 22% soit les valeurs extrêmes 
constatées sur la période 1985-93, 

Ie rendement perçu sous forme de \oyer est fixé à 5,9% et \'excédent du 
rendement est perçu sous forme de p\us-va\ue, 

les droits de succession sont assimilés, se\on Ie cas à une taxe sur \'acquisition 
ou à une taxation des plus-values. 

Lorsque les droits de succession sont assimi\és à une taxe sur l'acquisition du bien, Ie 
taux d'imposition effectif décroît au fur et à mesure que Ie rendement brut s'élève. 

Ceci s'explique par Ie fait que Ie rendement réel s'accroît plus que proportionnellement 
par rapport au rendement nomina\ (l'inflation est fixée à 3%) et que les taxes sur 
l'acquisition, indépendante du rendement, pèsent d'autant moins sur \'imposition 
effective au fur et à mesure que Ie rendement s'élève. Pour des valeurs élevées du 
rendement brut, l'imposition effective de l'investissement immobilier devient inférieure à 
cellede l'investissement financier. 

Lorsque les droits de succession sont assimilés à une taxation annuel\e des plus
values non exprimées, l'imposition effective suit une courbe parabo\ique dont Ie 
minimum est atteint à un niveau proche du rendement nomina\ moyen observé sur la 
période 1985-93. 

Au-delà de ce seuil, les plus-values annuelles sont capitalisées sur base d'un 
rendement annuel de plus en plus élevé, ce qui provoque une croissance de 
l'imposition effective. 

L'hypothèse à faire quant à \'impact des droits de succession semblemit donc 
particulièrement importante. Ne perdons cependant pas de vue que \'écart est très 
faible pour un rendement égal à la moyenne observée sur la période 1985-93. Or, les 
hypothèses obligent à retenir une situation moyenne plutot qu'une situation extrême. 
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