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Een bij uitstek oneerlijke behandeling

Het probleem was als volgt: natuurlijke 

personen die een residentieel gebouw in 

België bezitten, werden belast op onroe-

rende inkomsten berekend op basis van 

het kadastraal inkomen, geïndexeerd en 

verhoogd met 40%, ongeacht of het on-

roerend goed verhuurd wordt of niet, ter-

wijl Belgische ingezetenen die eigenaar zijn 

van een gebouw in het buitenland werden 

belast op de huurwaarde of de huurgelden 

die dat gebouw oplevert. Dit leidde tot een 

zwaardere belastingheffing op dergelijke 

inkomsten uit in het buitenland gelegen 

onroerende goederen. Het kadastraal inko-

men blijft immers, bij gebrek aan algemene 

verevening sinds 1975, een voordeligere 

waarde.

De dubbelbelastingverdragen (DBV) die 

België heeft gesloten, maken het in hun 

artikel 6 mogelijk om, wanneer er al een 

buitenlandse belasting werd geheven op 

inkomsten uit onroerend goed in het bui-

tenland, deze inkomsten in België vrij te 

stellen onder voorbehoud van lokale op-

centen. Bij de bepaling van het tarief voor 

de overige inkomsten van de belasting-

plichtige wordt wel rekening gehouden 

met deze buitenlandse vastgoedinkom-

sten. Dit is het zogenaamde progressivi-

teitsreservemechanisme.

Hierdoor kwamen Belgische ingezetenen 

met buitenlandse vastgoedinkomsten dus 

sneller in hogere inkomensschijven te-

recht, die onderworpen zijn aan de hoog-

ste belastingtarieven, gezien de progres-

sieve aard van de belasting. Een Belg met 

een tweede woning in België moest minder 

belasting betalen dan een Belg met een 

tweede woning in het buitenland.

Geen erger dove dan die niet horen wil

Deze situatie heeft ertoe geleid dat Bel-

gië meermaals veroordeeld werd voor het 

schenden van het heilige beginsel van vrij 

verkeer van kapitaal zoals vastgelegd in 

artikel 63 van het Europees Verdrag. Het 

zou een veroordeling op grond van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 

perfect hebben gerechtvaardigd en nog 

steeds rechtvaardigen ten opzichte van 

voorgaande jaren, aangezien deze wet de 

eigenaren van buitenlandse eigendom-

men discrimineert door hen zwaarder te 

belasten dan de eigenaren van gebouwen 

in België.

Na drie veroordelingen van België door 
het Europese Hof van Justitie stond Bel-
gië met de rug tegen de muur en moes-
ten er wetswijzigingen worden doorge-
voerd. De regering diende op 28 januari 
2021 een wetsvoorstel in en de nieuwe 
wet van 17 februari 2021 tot wijziging van 
het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 
voor wat betreft in het buitenland gele-
gen onroerend goed werd in één moei-
te door aangenomen. Deze hervorming 
moet in perspectief worden geplaatst 
met het kadaster van het internationale 
vermogen van elke belastingplichtige 
waarover de fiscus beschikt en de gevol-
gen die eruit voortvloeien, met name op 
het vlak van regularisatie.
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Een dergelijk onderscheid gaat ongetwij-

feld voorbij aan de beginselen van gelijk-

heid van de belastingbetalers. België werd 

voor het eerst terechtgewezen in een arrest 

van 11 september 2014. Op 12 april 2018 

werd ons land opnieuw tot de orde geroe-

pen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie 

heeft recentelijk opnieuw uitspraak gedaan 

in een arrest van 12 november 2020. België 

werd veroordeeld tot het betalen van een 

schadevergoeding van 2.000.000 euro, 

plus een dwangsom van 7.500 euro per dag 

gezien het uitblijven van een reactie van de 

Belgische staat tot dusver.

Drie maanden later werd het nieuwe belas-

tingstelsel in het leven geroepen. De wets-

wijziging bestond erin de verwijzingen naar 

gebouwen “gelegen in België” of “in het 

buitenland” te schrappen in het deel van 

het Wetboek Inkomstenbelasting dat ge-

wijd is aan inkomsten uit onroerende goe-

deren.

Een uniforme belastinggrondslag… echt?

Voortaan zal binnen dit nieuwe stelsel een 

kadastraal inkomen worden toegerekend 

aan zowel Belgische als buitenlandse ge-

bouwen. In dit kader moest de wetgever 

vervolgens een methode vaststellen voor 

het bepalen van de modaliteiten van de 

toerekening van het kadastraal inkomen 

aan gebouwen in het buitenland.

Voor onbebouwde gronden in het buiten-

land is de oplossing eenvoudig: het ka-

dastraal inkomen is vastgesteld op 2 euro 

per hectare. Voor bebouwde gronden zijn 

de regels voor de bepaling van het ka-

dastraal inkomen in principe dezelfde als 

die voor onroerende goederen gelegen in 

België. Men baseert zich dus op de "norma-

le netto huurwaarden" op 1 januari 1975, van 

het gebouw zelf of van een "gepast referen-

tieperceel".

Als er geen gepast referentieperceel voor-

handen is, wordt het kadastraal inkomen 

berekend door een tarief van 5,3% toe te 

passen op de "normale verkoopwaarde 

van het perceel" op de referentiedatum, 

namelijk 1 januari 1975. Als er geen referen-

tie voorhanden is, wordt het kadastraal in-

komen berekend op basis van "de huidige 

normale verkoopwaarde" van het perceel, 

waarop een correctiefactor wordt toe-

gepast. Deze correctiefactor wordt jaar-

lijks vastgesteld. Voor het jaar 2020 is dat 

15,036%. We krijgen dan een theoretische 

waarde van het gebouw op 1 januari 1975.

Uit de voorbereidende werkzaamheden van 

de wet blijkt dat de regering van mening 

lijkt te zijn dat in de meeste gevallen geen 

referentie beschikbaar zal zijn voor onroe-

rende goederen die zich in het buitenland 

bevinden en dat laatstgenoemde bereke-

ningsmethode veralgemeend zal worden 

toegepast.

Een nieuwe aangifteplicht

Deze methoden voor de berekening van het 

kadastraal inkomen voor buitenlandse ei-

gendommen zijn van toepassing vanaf aan-

slagjaar 2022. Alle andere bepalingen van 

de wet van 17 februari 2021 zijn echter van 

toepassing vanaf 1 januari 2021. Deze nieu-

we bepaling van de heffingsgrondslag gaat 

gepaard met een aangifteplicht bij de ver-

mogensdocumentatie. Om er immers een 

kadastraal inkomen aan toe te kunnen re-

kenen, moet de Administratie op de hoog-

te zijn van het bestaan van het onroerend 

goed dat zich in het buitenland bevindt.

Belgische ingezetenen zijn dus verplicht 

om binnen de vier maanden na een van 

deze verrichtingen spontaan aangifte te 

doen van elke verwerving of vervreemding 

van een zakelijk recht op onroerend goed 

in het buitenland. De belastingplichtige die 

op 31 december 2020 al over dergelijke ei-

gendommen beschikte, moet deze binnen 

het jaar aangeven. Degene die dit inkomen 

in voorgaande jaren heeft aangegeven, zal 

door de Administratie worden gecontac-

teerd om de gegevens te verstrekken die 

nodig zijn voor het vaststellen van het ka-

dastraal inkomen.

Deze methoden voor 
de berekening van het 
kadastraal inkomen 
voor buitenlandse 
eigendommen zijn 
van toepassing vanaf 
aanslagjaar 2022.
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Met betrekking tot nieuw gebouwde of ver-

bouwde gebouwen is dit een gebeurtenis 

die binnen 30 dagen na deze gebeurtenis 

spontaan moet worden gemeld aan de Al-

gemene Administratie van de Erfgoeddocu-

mentatie. Het niet voldoen aan deze aangif-

teplicht wordt bestraft met een boete van 

maximaal 3000 euro.

De impact van de geglobaliseerde informa-

tie-uitwisseling tussen belastingdiensten

In ieder geval is deze aangifte van inkom-

sten en vermogen in het buitenland des 

te noodzakelijker dan de in 2014 gesloten 

multilaterale overeenkomst met meer dan 

honderd landen waarin een aanzienlijke 

automatische uitwisseling van informatie 

is vastgelegd over de elementen van de 

roerende en onroerende goederen van de 

belastingplichtige die zich in het buiten-

land bevinden, de fameuze CRS (Common 

Reporting Standard), die in 2017 in werking 

is getreden.

Deze verplichting moet ook in perspectief 

worden geplaatst met de verplichting die al 

bestond vóór het nieuwe stelsel, namelijk 

de aangifte van inkomsten uit in het buiten-

land gelegen onroerende goederen.

Regularisatie kan het mogelijk maken om 

zwaardere boetes te vermijden die worden 

opgelegd aan belastingplichtigen die in het 

verleden gebouwen en aanverwante vast-

goedinkomsten die op deze manier aan het 

licht komen, niet hebben aangegeven.

Er blijven toch nog vragen bestaan

De toerekening van een kadastraal inkomen 

aan buitenlandse gebouwen is een minima-

listische oplossing die inderhaast is geno-

men, maar die enkele kritische opmerkingen 

doet rijzen.

De Raad van State geeft in haar advies aan 

dat ze al kritiek heeft geuit op het gebruik 

van het kadastraal inkomen als heffings-

grondslag voor inkomsten uit in België gele-

gen onroerende goederen.

Er is inderdaad een duidelijke discrepan-

tie tussen de huurwaarde van een onroe-

rend goed in 1975, de datum van de laatste 

verevening, en de waarde op dit moment.

Het kadastraal inkomen vormt dus een in-

trinsieke bron van discriminatie op basis van 

verouderde gegevens, aangezien een ge-

bouw in theorie een hoger kadastraal inko-

men kan hebben dan een ander gebouw, ter-

wijl het een lagere actuele huurwaarde heeft 

dan dit andere gebouw. Door dit systeem uit 

te breiden naar gebouwen in het buitenland, 

bestendigt de wetgever dit problematische 

stelsel voor de toekomst. Daarnaast wordt 

in de nieuwe methode voor het bepalen van 

het kadastraal inkomen voor woningen in 

het buitenland aanbevolen om een correc-

tiefactor toe te passen. De Raad van State 

zelf geeft toe dat om pragmatische redenen 

één correctiefactor is aangehouden, onge-

acht de situatie van het onroerend goed en 

de regio waarin het zich bevindt.

De evolutie van de waarde van een goed 

kan immers verschillen van land tot land of 

zelfs van regio tot regio. Het spreekt voor 

zich dat het Spaanse vastgoed niet in het-

zelfde tempo is geëvolueerd als het vast-

goed in Waals-Brabant.

De Raad van State besluit haar advies over 

deze kwestie door te specificeren dat deze 

keuze "niets meer is dan een pragmatische 

oplossing die daarom geenszins kan garan-

deren dat de gevolgen die voortvloeien uit 

de jurisprudentie van het Europees Hof van 

Justitie en uit het grondwettelijk gelijkheids-

beginsel volledig worden gerespecteerd".

De Inspectie van Financiën heeft er ook al 

op gewezen dat op basis van de methode 

die wordt toegepast om het kadastraal inko-

men van een in het buitenland gelegen on-

roerend goed te bepalen, onroerend goed 

gelegen in het buitenland dus stelselmatig 

indirect onderworpen zou zijn aan een ho-

ger tarief dan het tarief dat wordt toegepast 

op onroerend goed gelegen in België. Deze 

verklaring is bij uitstek problematisch en is 

een voorbode van nieuwe veroordelingen 

tegen België. •
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