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A.

Inleiding

Dit document is het tussentijds resultaat van een studie van de behoeften, uitgevoerd door
het CETIC in opdracht van de AKRED in het kader van de opdracht AGORA van de DWTC.
Dit project heeft als doel de behoeften van de externe partners van de AKRED te
identificeren in het kader van de oprichting van een patrimoniale gegevensbank.

Het

document beschrijft de bestaande toestand, identificeert de opdracht van de AKRED en de
partners die haar hun medewerking verlenen en beschrijft de patrimoniale informatie die door
de AKRED wordt bijgehouden. Het beschrijft niet de interne werking van de AKRED, maar
stelt de patrimoniale documentatie voor als een uniek gegevensmodel en zonder
overtolligheden. Dit document werd gevalideerd door het Beheerscomité van de AKRED en
zal dienen als referentie in het tweede gedeelte van het project, om de AKRED te
beschrijven aan de externe partners met het oog op het identificeren van hun behoeften met
betrekking tot de patrimoniale gegevensbank. Dit rapport is het resultaat van de analyse van
een reeks interviews en werkvergaderingen die hebben plaatsgehad in de periode van
december 2001 tot april 2002.

De studie van de behoeften werd uitgevoerd met de methode Kaos/Grail.

Het

document is gestructureerd volgens de standaard IEEE 830/1993 voor de lastenkohieren.
Voor de AKRED hebben de volgende personen meegewerkt aan deze studie:
§

het beheerscomité van de AKRED samengesteld uit M. Biomez, M. Coosemans,
M. De Brone, M. De Clercq, M. Dechef, M. Frécourt, M. Gabele, M. Sonveaux et
M. Verheven

§

M. Bael

§

M. de Bournonville

§

M. Coene

§

Mevr. De Becker

§

Mevr. Dehon

§

M. Dechesne

§

M. Herman

§

M. Leenders

§

M. Pieters

§

M. Van Cauwenberge

§

M. Vandecasteele
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1.

Doel van het document
Dit document wil de bestaande toestand van de AKRED beschrijven in het kader van

de oprichting van een patrimoniale gegevensbank, met het oog op het identificeren van
de behoeften van de externe partners van de AKRED in het tweede gedeelte van het
project.
Het document richt zich :
§

tot het beheerscomité van de AKRED als synthesedocument van de algemene
beschrijving van de opdracht van de AKRED, de identificatie van de externe
partners en de patrimoniale gegevens. Dit document zal worden gebruikt voor
presentaties.

§

tot elke externe partner van de AKRED die een rol speelt in de oprichting van de
patrimoniale kruispuntbank, als verwijzingsdocument.

2.
2.1.

Algemene doelstellingen van het systeem
Context van de studie

De administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen hergroepeert, zoals haar
naam het aangeeft, de voormalige administratie van het Kadaster, de sector Registratie en
Domeinen van de voormalige administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, en tevens
de Hypotheekbewaringen. Elk van deze entiteiten heeft met het oog op de eigen opdracht
haar informatica, bestanden en toepassingen ontwikkeld. Zo :
- heeft het Kadaster gegevensbanken en toepassingen ontwikkeld voor de interactieve
bijwerking van een van zijn documenten, de kadastrale legger.

Een ander belangrijk

document, het kadastraal plan, wordt nog manueel bijgewerkt. De vectorisatie van dit plan
is aan de gang (met medewerking van de Gewesten) en een project voor een digitaal
kadastraal plan is lopende.
- heeft de Registratie, van haar kant, een geïnformatiseerd beheer van het roerend
vermogen van iedere persoon ontwikkeld (TP380), maar wordt de onroerende documentatie
op manuele wijze bijgehouden,
- is de informatisering van de hypothecaire formaliteiten (toepassing HYPO) in 1998 gestart.

Een analyse van de informatie opgenomen in de kadastrale legger, in de losse rekeningen
en in de hypothecaire bestanden brengt al snel overtolligheden, complementariteiten en
specificiteiten aan het licht.
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Een van de doelstellingen van de nieuwe administratie van de AKRED, die deze drie
bevoegdheden in zich verenigt, is :
§

het beheer van deze verspreide informatie te integreren in één enkele gegevensbank,

§

linken tot stand te brengen naar bestaande gegevensbanken die betrekking hebben op
dezelfde domeinen en die worden beheerd door andere besturen.

De integratie van de gegevens betreffende het patrimonium zal resulteren in een echte
patrimoniale gegevensbank.

Deze gegevensbank wil alle roerende en onroerende gegevens bevatten over de
samenstelling en de waarde van het patrimonium van alle natuurlijke personen en
rechtspersonen.
Deze informatie zal ter beschikking staan van alle traditionele klanten van de openbare
diensten (van alle gezagsniveaus). De Gewesten zullen bevoorrechte partners zijn in het
kader van de akkoorden over fiscale samenwerking (Agentschap van de patrimoniale
informatie en uitwisseling van informatie). De informatie zal eveneens ter beschikking staan
van talrijke andere activiteitensectoren, zoals het notariaat, de gerechtsdeurwaarders, de
verschillende actoren van de onroerendgoedsector, de studiebureaus, de sectoren van
wetenschappelijke opzoekingen, de politieke besluitvormers enz…

De informatie zal

beschikbaar zijn via de moderne communicatietechnieken (internet, portaal, e-government)
die zullen zorgen voor de toegankelijkheid, maar ook voor de vertrouwelijkheid in het kader
van de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2.2.

Beschrijving van het toepassingsgebied

De interne behoeften van de administratie zijn welbekend. Van het wetenschappelijk team
wordt verwacht dat het, in de mate van het mogelijke, een methodologie op punt stelt die
‘openheid’ mogelijk maakt door de behoeften (informatie) te bepalen die bepaalde actoren
van onze samenleving mogen verwachten van een dergelijk project om hun opdrachten,
beslissingen, studies, enquêtes (statistieken, macro-economische studies, parlementaire
vragen, wetenschappelijke studies) te vergemakkelijken. Pieken in het werkvolume dienen
hierbij te worden vermeden.
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3.

Acroniemen en afkortingen

AKRED

Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen

AOIF

Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit

Ainv

Administratie van de Invordering

WIB

Wetboek Inkomstenbelastingen

NIS

Nationaal Instituut voor de Statistiek

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

KI

Kadastraal Inkomen

DWTC

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden

Pagina 8/89

B.

Huidig systeem : algemene opdracht van de AKRED

De volgende figuur geeft de doelstellingen van de AKRED weer onder de vorm van een
schema.

Figuur 1 : Opdracht AKRED

De AKRED heeft verschillende opdrachten :
•

de opdracht ‘Kadaster’,

•

de opdracht ‘Registratie’,

•

de opdracht ‘Domeinen’,

•

de opdracht ‘Hypotheken’,

•

en de opdracht ‘Rechtszekerheid’.

Deze opdrachten worden in de hiernavolgende onderdelen beschreven.
Nota. Een gelabelde rechthoek stelt een doel voor. Het label is de naam van het doel. Een verbinding
hoofddoel/subdoel wordt voorgesteld door een kleine cirkel die het hoofddoel verbindt met het subdoel
door middel van rechte lijnen. Het hoofddoel staat steeds boven de subdoelen. De subdoelen geven
aan hoe het hoofddoel kan worden bereikt. In verhouding tot elk subdoel, geeft het hoofddoel aan
waarom het subdoel is vereist.
Elementen van methodologie. De doelen zijn dus hiërarchisch gestructureerd. Aan de top van de
hiërarchie zijn de doelen zeer abstract en algemeen, van het genre ”de klanten tevreden stellen”.
Naarmate men afdaalt in de hiërarchie, worden de doelen steeds concreter. Onderaan de hiërarchie
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ziet men concreet welke informatie het systeem moet beheren en op welke manier er dient te worden
gehandeld om deze doelen te bereiken. Deze doelen worden ‘constraints’ op het systeem genoemd.
Structuur van de tekst. De voorstelling van de hiërarchie van de doelen is top-down : men beschrijft
eerst de meest abstracte doelen en daalt vervolgens af naar de meer concrete. Figuren geven aan op
welk niveau elk doel zich situeert in de hiërarchie.

1.
1.1.

Opdracht ‘Kadaster’
Algemene opdracht

Figuur 2 : Opdracht 'Kadaster'

Figuur 2 toont aan dat de opdracht ‘Kadaster’ is gerealiseerd als :
§

de

belastingsituatie

werd

doorgegeven

(d.w.z.

dat

de

belastingsituatie

werd

medegedeeld aan de taxatiediensten),
§

de aanvragen tot schatting van het kadastraal inkomen zijn behandeld,

§

de fysische beschrijving van de percelen is gekend (topografische opdracht) en

§

de aanvragen om inlichtingen zijn behandeld.

Pagina 10/89

1.2.

Schattingsopdracht

Figuur 3 : Aanvragen schatting KI behandeld

De schattingsopdracht van het Kadaster bestaat erin gevolg te geven aan de aanvragen tot
schatting van het kadastraal inkomen (KI) van onroerende goederen.
Deze aanvragen zijn behandeld als :
§

de gebeurtenissen die een wijziging van het KI veroorzaken, zijn gekend,

§

het kadastraal inkomen is geschat op basis van de netto jaarlijkse huurwaarde (exclusief
onderhoudskosten).

Voor uitzonderlijke- of nijverheidsgebouwen (waarvoor er geen

vergelijkbare huurwaarde bestaat) gebeurt dit op basis van de verkoopwaarde. Voor een
ongebouwd goed wordt automatisch de aard en de classificatie van het goed in
aanmerking genomen.
§

de nieuwe KI ambtshalve zijn medegedeeld. De mededeling is individueel (kennisgeving
per aangetekend schrijven aan de belastingplichtige), ofwel globaal (kennisgeving aan de
taxatiediensten).

De oorsprong van de gebeurtenissen is tweeërlei :
§

Vooreerst is er de verplichting tot periodieke herziening : de kadastrale perequatie dient
om de tien jaar te gebeuren, maar de laatste herziening dateert van 1975. Wanneer de
politieke machthebbers besluiten tot een revaluatie van de kadastrale perequatie, zal de
AKRED met deze opdracht worden belast.

§

Vervolgens zijn er de spontane aangiften (wettelijke verplichting voorzien bij het WIB) van
de

belastingplichtigen

(eigenaars,

bezitters,

erfpachters,

opstalhouders

of
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vruchtgebruikers van het goed) in het kader van nieuwe constructies, afbraken,
renovaties,… De ontvanger van de Registratie kan eveneens een schatting van het KI
vragen, om na te gaan of de verminderingen van de registratierechten (als KI<745 EUR)
correct zijn toegestaan.

1.3.

Belastingsituatie doorgegeven

Figuur 4 : Belastingsituatie doorgegeven

De inning van de grondbelasting gebeurt in twee etappes :
§

De AKRED moet de belastingsituatie van de belastingplichtigen van één januari van elk
jaar doorgeven aan de Directe Belastingen voor Brussel en Wallonië en aan de
Belastingsdienst van de Vlaamse Gemeenschap voor Vlaanderen; dit is noodzakelijk
voor de inning van de onroerende voorheffing.

§

De Directe Belastingen en de Vlaamse Gemeenschap zijn verantwoordelijk voor de
inning.
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Figuur 4 toont aan dat de belastingsituatie is doorgegeven als :
§

de belastingsituatie van elke belastingplichtige is gekend,

§

de belastingsituatie is medegedeeld.

De belastingsituatie van de belastingplichtige is gekend als :
§

de belastingplichtige en zijn rechten zijn gekend : de relatie van titularis tussen een
persoon en een recht laat toe te bepalen of hij eigenaar, vruchtgebruiker, … is,

§

het gekadastreerde goed is gekend : de entiteit ‘ onroerend goed’ en haar relaties laten
toe het gekadastreerde goed te beschrijven,

§

het kadastraal inkomen is gekend als de schatting voor de gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen werd uitgevoerd.

1.4.

Topografische opdracht

Figuur 5 : Fysische beschrijving gekende percelen

Figuur 5 beschrijft de topografische opdracht van de AKRED. Deze opdracht bestaat erin
§

een beschrijving van het percelenbestand permanent bij te werken en

§

heel België te bedekken.

De beschrijving van het percelenbestand moet de identificatie van de percelen omvatten,
hun grenzen, de perceelsobjecten zoals de gebouwen, de niet-gekadastreerde infrastructuur
zoals wegen en waterlopen, en de toponymie (plaatsnamen).
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Het kadastraal plan wordt bijgewerkt aan de hand van :
§

een opmetingsplan bij de notariële akte,

§

diverse opmetingen door de landmeters van het Kadaster,

§

het PV van afpaling : de wijzigingen van afpaling op niveau van het perceel worden
uitgevoerd en opgemeten door privé-landmeters die een procesverbaal van afpaling op
tegenspraak (goedgekeurd door de eigenaars van de betrokken percelen) naar het
Kadaster sturen.

De wijzigingen van afpaling op niveau van de gemeentegrenzen

worden gewoonlijk uitgevoerd door de landmeters van het Kadaster (Directie van de
Grote Opmetingen Algemene Plans), maar de gemeenten kunnen hiervoor ook een
beroep doen op privé-landmeters.
§

kennisgevingen van wijzigingen van bepaalde perceelsobjecten (aangiften, …).

1.5.

Aanvragen inlichtingen behandeld

Figuur 6 : Aanvragen inlichtingen behandeld
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De kadastrale inlichtingen zijn openbaar, maar persoonlijk :
§

iedereen kan een uittreksel uit de legger of het kadastraal plan vragen voor een bepaalde
eigenaar of een bepaald goed,

§

maar meer algemene inlichtingen voor een geheel van goederen of personen,
bijvoorbeeld een lijst van al de eigendommen boven de 500 000 EUR, worden niet
verstrekt.

Het Kadaster beantwoordt vragen om inlichtingen van buiten de AKRED in zoverre ze zijn
voorzien in het KB dat de voorwaarden tot aflevering van informatie bepaalt. Aanvragen die
niet zijn voorzien in het KB, worden naar het Comité voor evaluatie van de aanvragen
gezonden, om te bepalen of de AKRED bevoegd is om ze te beantwoorden.

Figuur 7 : Aanvragers kadastrale documentatie

Die aanvragen worden met name ingediend door talrijke externe partners van de AKRED,
zoals :
§

de notarissen en gerechtsdeurwaarders,

§

het Aankoopcomité,

§

de personen (natuurlijke- of rechtspersonen),

§

de andere administraties,

§

anderen.
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Figuur 8 : Motief aanvragen

Om het even wie kan een uittreksel uit de legger of het kadastraal plan aanvragen. Figuur 8
geeft een paar voorbeelden van aanvragen en het motief van de personen die de inlichtingen
aanvragen :
§

de notaris vraagt een uittreksel uit de kadastrale legger om de identificatie van het
onroerend goed te controleren en een uittreksel uit het kadastraal plan om de afmetingen
van het verkochte perceel en de identiteit van de aanpalende eigenaars te kennen,

§

de gerechtsdeurwaarders vragen uittreksels uit de kadastrale legger om, in het kader van
het beslag, de in beslag te nemen goederen te identificeren,

§

het Aankoopcomité vraagt uittreksels uit de kadastrale legger en het kadastraal plan om
de te onteigenen percelen te identificeren,

§

de privé-landmeters (bijv. consultatie kadastrale archieven), ondernemingen (bijv. lijst
van de verschillende eigenaars van een terrein), huurders (bijv. uitsplitsing KI van een
goed per appartement), studenten, …
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2.

Opdracht ‘Registratie’

Figuur 9 : Opdracht 'Registratie'

Figuur 9 toont aan dat de opdracht van de Registratie is gerealiseerd als :
§

de opdracht tot dienstverlening is gerealiseerd, onderdeel 2.1,

§

de fiscale opdracht is gerealiseerd, onderdeel 2.2.

2.1.

Opdracht dienstverlening gerealiseerd

Figuur 10 : Dienstverlening
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De Registratie heeft twee opdrachten tot dienstverlening :
§

de patrimoniale documentatie waarvoor zij is bevoegd, bijwerken,

§

deze documentatie ter beschikking stellen.

De opdracht tot terbeschikkingstelling bestaat erin :
§

aanvragen voor patrimoniale informatie te behandelen,

§

het NIS de gegevens betreffende de onroerende mutaties te bezorgen voor het opmaken
van statistieken,

§

de documentatie over te dragen aan de Rijksarchieven.

Een van de taken van de Registratie bestaat erin vaste dagtekening te verlenen aan
onderhandse akten ; de vaste dagtekening kan dienen als begin van bewijs bij een geschil.

2.1.1

Patrimoniale documentatie instandgehouden

2.1.1.1 Patrimoniale documentatie op dag

Figuur 11 : Documentaire opdracht AKRED

Figuur 11 toont aan dat de documentatie is bijgewerkt en instandgehouden als:
§

de documentatie volledig is beheerd, in de zin dat alle akten die noodzakelijke gegevens
bevatten om de documentatie in stand te houden werden aangeboden en geregistreerd
en dat bijgevolg alle goederen en titularissen van rechten zijn gekend. De documentatie
is historisch, in die zin dat men de gegevens uit het verleden kan raadplegen (bijv. :
opzoeking dertigjarige titel),

§

alle mutaties zijn gekend,
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§

het ogenblik waarop de documentatie is vervolledigd, is gekend. Men moet de datum
kennen waarop de documentatie als volledig wordt beschouwd, d.w.z. dat alle mutaties
werden geregistreerd en gedragen in de documentatie, om te kunnen antwoorden op
verzoekschriften waarvoor volledige informatie over een gegeven periode is vereist (bijv.
de lijst van de verkopen van huizen voor een bedrag tussen x en y in de gemeente z
gedurende de drie eerste maanden van het jaar).

De patrimoniale documentatie is volledig bijgewerkt. Dit is te wijten aan de continue stroom
van mutaties en de termijn die tussen de mutatie en de bijwerking van de documentatie
verstrijkt. Toch kan de documentatie als bijgewerkt worden beschouwd voor een goed, op
een gegeven datum.

De data waarop de documentatie volledig is bijgewerkt voor alle

goederen, zijn gekend als :
§

de aanbiedingstermijnen van de akten en documenten zijn gekend door de externe
actoren,

§

deze termijnen zijn gecontroleerd en

§

het niet-respecteren van de termijnen is beboet, om ervoor te zorgen dat de
aanbiedingstermijnen worden gerespecteerd.

§

Bovendien dient de AKRED ook de interne termijnen voor bijwerking van de patrimoniale
documentatie uitgaande van de aangeboden akten en documenten te kennen en te
verminderen (overdracht tussen administraties).

2.1.1.2 Alle mutaties gekend

Figuur 12 : Alle mutaties gekend

Pagina 19/89

Figuur 12 toont aan dat alle mutaties zijn gekend als :
§

alle verplichte documenten,

§

alle facultatieve, maar voor het patrimonium interessante documenten,

zijn aangeboden in het bevoegde kantoor.
De verplichte documenten zijn de akten van notarissen en gerechtsdeurwaarders, de akten
van hoven en rechtbanken en bepaalde onderhandse akten, zoals de schriftelijke
huurovereenkomsten. Ook sommige andere akten, zoals de aangiften van nalatenschap die
geen notariële akten zijn, dienen verplicht te worden aangeboden.
Het diagram toont aan dat de griffiers ervoor verantwoordelijk zijn om de akten van hoven en
rechtbanken aan te bieden, en dat het de personen zijn die documenten bij de Registratie
aanbieden (zoals de notarissen en gerechtsdeurwaarders), die ervoor verantwoordelijk zijn
ze aan te bieden in het bevoegde kantoor. Het doel “alle akten van notarissen en
gerechtsdeurwaarders aangeboden” wordt hierna beschreven.
Alle akten van notarissen en gerechtsdeurwaarders aangeboden

Figuur 13 : Akten notarissen en gerechtsdeurwaarders aangeboden

Figuur 13 toont aan dat alle akten van notarissen en gerechtsdeurwaarders werden
aangeboden als :
§

de bewaarnemers van de authentieke akten zijn gekend : de ontvanger van de
Registratie baseert zich op de lijst van de notarissen ontleend aan het Belgisch
Staatsblad.

Deze lijst laat hem toe te controleren of alle notarissen en gerechtsPagina 20/89

deurwaarders die van zijn registratiekantoor afhangen, hun repertorium hebben
overgelegd.
§

de notarissen en gerechtsdeurwaarders hun akten naar behoren ter registratie
aanbieden,

§

alle akten van voor een gegeven periode werden gecontroleerd.

Het repertorium wordt als volgt gecontroleerd :
§

de notarissen en gerechtsdeurwaarders leggen hun repertorium naar behoren over,

§

de ontvanger van de Registratie controleert of er geen doorhalingen of blanco regels zijn,

§

daarna controleert de ontvanger van de Registratie of alle akten die van een referte
werden voorzien in het repertorium van de notarissen en gerechtsdeurwaarders (als ze
niet werden vrijgesteld van registratie), daadwerkelijk werden aangeboden en, of de
rechten werden betaald.

Na controle ontvangt het repertorium het visum van de ontvanger van de Registratie.
Bovendien annoteert de ontvanger zijn documentatie met de akten die niet dienen te worden
aangeboden, zoals de testamenten en de giften tussen echtgenoten; deze akten dienen
slechts te worden aangeboden bij het overlijden van een persoon die partij is in de akte. Het
doel “alle akten van notarissen en gerechtsdeurwaarders aangeboden” draagt bij tot de
documentaire opdracht, beschreven in het onderdeel 2.1.2.1.
Registratie gerealiseerd

Figuur 14 : Registratie gerealiseerd
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Figuur 14 toont aan dat de registratie is gerealiseerd als :
§

de documenten en akten zijn aangeboden in het bevoegde kantoor,

§

de wettelijke voorwaarden voor registratie werden gerespecteerd,

§

een gestructureerde analyse werd gemaakt : de analyse bestaat erin de patrimoniale
informatie die van belang is, te identificeren en te extraheren om de patrimoniale
informatie bij te werken.

De registratie van de akten geschiedt wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden werden
gerespecteerd. Dit is het geval als :
§

de rechten zijn betaald,

§

de eventuele boeten (bij laattijdige aanbieding) en interesten zijn betaald.

Er kan ook sprake zijn van aanvullende rechten wanneer bijvoorbeeld de voorwaarden om
een verminderd tarief te behouden, niet werden gerespecteerd (art.53, 61, …) of wanneer de
akte een opschortende voorwaarde bevat (zie bijvoorbeeld de successierechten beschreven
in het onderdeel 2.2.1.1).
Figuur 15 beschrijft het aanbieden van de te registreren documenten, met name de
authentieke akten en de aangehechte akten, de akten van hoven en rechtbanken, het
repertorium van notarissen en gerechtsdeurwaarders, de aangiften van nalatenschap en de
onderhandse akten.

Figuur 15 : Aanbieding ter registratie
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2.1.2

Documentatie ter beschikking gesteld

2.1.2.1 Aanvragen patrimoniale informatie behandeld

Figuur 16 : Aanvragen patrimoniale informatie behandeld

Figuur 16 toont aan dat de Registratie antwoordt op aanvragen voor patrimoniale informatie :
§

zij houdt hierbij rekening met de aanvragen voorgelegd door aanvragers van buiten de
administratie en de informatieverplichting van de AKRED, bijvoorbeeld tegenover andere
landen,

§

zij beoordeelt of het type van aanvraag voorgelegd door het type van agens is
toegestaan,

§

zij deelt het antwoord mede als zij er de toelating voor heeft.
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Figuur 17 : Gedeeltelijke classificatie aanvragers kadastrale informatie

Bij wijze van voorbeeld, toont figuur 17 een classificatie van aanvragers van patrimoniale
informatie. Het gaat om actoren die niet behoren tot de AKRED, zoals de notarissen, de
gerechtsdeurwaarders, de rechters, de Pensioenen, de Directe Belastingen, de BTW, de
OCMW’s, of de banken.
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2.1.2.2 Gegevens onroerende mutaties doorgegeven

Figuur 18 : Statistieken gekend

Figuur 18 toont aan dat de Registratie verantwoordelijk is voor het mededelen van
gedepersonaliseerde gegevens aan de Gewesten en aan het NIS.

2.1.2.3 Rijksarchieven instandgehouden

Figuur 19 : Archivering gerealiseerd

In theorie is het de taak van de Registratie om op regelmatige basis bepaalde documenten
die meer dan 100 jaar oud zijn, aan de archieven van de Belgische Staat over te dragen. In
praktijk gebeurt dit niet meer wegens plaatsgebrek in de archieven.
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2.2.

Fiscale opdracht gerealiseerd

Figuur 20 toont aan dat de fiscale opdracht erin bestaat :
§

het bedrag van de verschuldigde rechten te bepalen,

§

de rechten te innen: het merendeel van de registratierechten wordt geïnd voorafgaandelijk aan de registratie van de akten,

§

en statistieken op te maken opdat de Thesaurie de rechten zou kunnen herverdelen
onder de Gewesten.

.

Figuur 20 : Fiscale opdracht

De inning en de herverdeling van de rechten worden niet beschreven in dit rapport omdat zij
van secundair belang zijn voor de patrimoniale gegevensbank.
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2.2.1

Rechten gekend

Figuur 21 : Rechten gekend

De door de Registratie te innen rechten zijn :
§

de registratierechten,

§

de successierechten,

§

de zegelrechten,

§

de met het zegel gelijkgestelde taksen,

§

de hypotheekrechten,

§

de griffierechten ,

§

de taksen tot vergoeding van de successierechten (voor de VZW’s).

De terbeschikkingstelling van de documentatie draagt bij tot het kennen van de rechten.
Bij wijze van voorbeeld worden de successierechten op algemene wijze beschreven in het
volgende onderdeel. Een gedetailleerde beschrijving van alle rechten is ondenkbaar in het
kader van deze analyse van de behoeften.
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2.2.1.1 Successierechten gekend

Figuur 22 : Successierechten gekend

Figuur 22 toont aan dat de successierechten zijn gekend als :
§

het overlijden door de gemeente werd gemeld aan de AKRED,

§

het registratiekantoor uitnodigt tot het voorleggen van een aangifte van nalatenschap,

§

de aangifte werd ingediend, in het bijzonder door een natuurlijk persoon, een notaris, een
curator of een ontvanger van de Domeinen,

§

de aangifte werd gecontroleerd,

§

de eindrechten zijn gekend (zie hierna).
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Figuur 23 : Aangifte gecontroleerd

Figuur 23 toont aan dat de ontvanger van de Registratie bij de controle van de aangifte
controleert of het in de aangifte vermelde
§

onroerend actief

§

roerend actief

§

passief

overeenstemt met de patrimoniale informatie van de AKRED en de gegevens afkomstig van
de banken, de verzekeringen en andere financiële organismen (wettelijke verplichting).
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Eindrechten successie gekend

Figuur 24 : Eindrechten successie gekend

Figuur 24 toont aan dat de successierechten niet zijn beperkt tot de rechten die aanvankelijk
op basis van de aangifte van nalatenschap werden berekend. De rechten die later werden
berekend, dienen eraan te worden toegevoegd :
§

de rechten onder opschortende voorwaarde,

§

de aanvullende rechten (tekortschattingen).

Om de rechten onder opschortende voorwaarde te bepalen, dient men :
§

de opschortende voorwaarden die van toepassing zijn, te identificeren,

§

ze op te volgen : men moet beoordelen of de voorwaarden op een gegeven ogenblik van
toepassing zijn,

§

ze te berekenen bij het in vervulling gaan van de voorwaarden.
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2.2.1.2 Griffierechten gekend : griffies hoven en rechtbanken
gecontroleerd

Figuur 25 : Griffies gecontroleerd

Enkel het aspect controle van de “Griffierechten gekend “ wordt beschreven in dit rapport.
De griffierechten worden geïnd door de griffiers van de hoven en rechtbanken ; de ontvanger
van de Registratie is verantwoordelijk voor het in ontvangst boeken. Figuur 25 toont aan dat
de griffies van de hoven en rechtbanken zijn gecontroleerd als :
§

de inspecteur, zowel op het niveau van de berekening van de belasting als op dat van
zijn boeking, controleert of de door de griffiers geïnde bedragen overeenstemmen met de
bedragen in ontvangst geboekt door de ontvanger,

§

de inspecteur zijn rapport mededeelt aan de procureur des Konings.
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3.

Opdracht ‘Domeinen’

Figuur 26 : Opdracht 'Domeinen' gerealiseerd

De opdracht ‘Domeinen’ is gerealiseerd als :
§

de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen is gerealiseerd, indien nodig op
basis van een analyse van de solvabiliteit van de schuldenaar, door de ontvanger van de
Domeinen,

§

de private domeingoederen van de Staat zijn beheerd,

§

de private roerende goederen van de Staat zijn beheerd (verkoop, verhuur, onderhoud) :
de verkoop van de gevechtsvliegtuigen “F16” van de Luchtmacht is een voorbeeld van
roerend goed beheerd door het kantoor van de Domeinen,

§

en de nalatenschappen toegevallen aan de Staat, zijn beheerd. De ontvanger van de
Domeinen beslist of een nalatenschap dient te worden opgevorderd (als er een schuld is,
vordert hij ze niet op) en “realiseert” de nalatenschap.

Het Aankoopcomité is verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van onroerende goederen
en het kantoor van de Domeinen is verantwoordelijk voor de roerende goederen (aankoop,
verkoop, onderhoud, verhuur) en het onderhoud van de onroerende goederen.
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3.1.

Niet-fiscale openbare schuldvorderingen ingevorderd

De Registratie is verantwoordelijk voor de invordering van de niet-fiscale
schuldvorderingen. Dit werk wordt voornamelijk uitgevoerd door de ontvanger van de
Domeinen en in bepaalde gevallen door de ontvanger van de Registratie. De inning van de
registratierechten maakt geen deel uit van deze opdracht, aangezien deze rechten (voor het
grootste gedeelte) op voorhand worden geïnd.
Figuur 27 illustreert de voorwaarden die dienen te zijn vervuld bij de invordering van de
niet-fiscale openbare schuldvorderingen :
§

de verzoeken tot invordering zijn afkomstig van de Belgische Staat en de andere
overheden,

§

het ontvangkantoor van de Domeinen en penale boeten is ervoor verantwoordelijk de
schuldenaar tot betaling uit te nodigen.

De ontvanger van de Domeinen zal de

solvabiliteit onderzoeken ingeval van invordering door beslag.
§

het ontvangkantoor van de Domeinen en penale boeten neemt de beslissing om de
schuldvordering niet in te vorderen omwille van insolvabiliteit of gratie, of om ze in te
vorderen (de directeur van de Registratie beschikt eveneens over dit voorrecht).

De bedoeling van het onderzoek van de solvabiliteit wordt hierna beschreven in het
onderdeel 3.1.1. Voor de betaling tot uitdoving van de strafvordering wordt verwezen naar
het onderdeel 3.1.2.

Figuur 27 : Niet-fiscale schuldvorderingen ingevorderd
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3.1.1

Solvabiliteit onderzocht

Figuur 28 : Solvabiliteit onderzocht

De solvabiliteitsanalyses worden uitgevoerd door de ontvanger van de Domeinen in het
kader van de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen. Ze hebben tot doel :
§

het actief en het passief van een schuldenaar van de Staat of van de andere overheden
te evalueren,

§

de

terugbetalingscapaciteit

van

de

schuldenaar

te

evalueren.

Ingeval

zijn

terugbetalingscapaciteit voldoende is, kan de ontvanger hem termijnen toestaan. De
terugbetalingscapaciteit is voldoende, als de schuldenaar bijvoorbeeld vast werk heeft en
een behoorlijk inkomen.
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3.1.2

Betaling uitdoving strafvordering gevorderd

Figuur 29 : Betaling uitdoving strafvordering

Figuur 29 toont aan dat het kantoor van de Domeinen verantwoordelijk is voor de invordering van de betalingen tot uitdoving van de strafvordering. Wanneer
§

het parket een strafvordering instelt,

§

en de procureur des Konings een dading voorstelt,

§

die door de persoon die het strafbaar feit heeft gepleegd, werd aangenomen,

is de ontvanger van de Domeinen ervoor verantwoordelijk de betaling van de strafrechtelijke
dading in ontvangst te boeken. Heeft de betaling niet plaats, dan stuurt de ontvanger het
dossier terug naar de procureur des Konings die andere maatregelen zal treffen.
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3.2.

Onroerende goederen van de Overheid beheerd

Figuur 30 : Onroerende goederen Overheid beheerd

Figuur 30 toont aan dat het Aankoopcomité verantwoordelijk is voor :
§

de behandeling van de aanvragen tot aankoop, met inbegrip van het realiseren van de
onteigeningsvoorstellen,

§

de aanvragen tot verkoop, en

dat de venale waarde van de onroerende goederen dient te zijn gekend ingeval van aan- en
verkopen.
Aangaande de aankopen, is het Aankoopcomité verantwoordelijk voor de aankoop van een
onroerend goed dat beantwoordt aan de vereisten (de aanvraag betreft een specifiek goed).
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3.2.1

Venale waarde gekend

Figuur 31 : Venale waarde gekend

Figuur 31 toont aan dat de aanvragen tot vaststelling van de venale waarde afkomstig zijn
van de AKRED, maar dat zij ook kunnen afkomstig zijn van talrijke federale en gewestelijke
Overheden of van de Gemeenschappen, evenals van de gedecentraliseerde Overheden.
De ontvanger van de Registratie stelt de venale waarde vast door middel van een
vergelijkende schatting. Bij onteigeningen stelt het Aankoopcomité de venale waarde vast.
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3.2.2

Onteigeningsvoorstellen gerealiseerd

Figuur 32 : Onteigeningsvoorstellen gerealiseerd

Figuur 32 geeft aan dat de onteigeningen
§

door de federale Overheden aan het Aankoopcomité moeten worden gevraagd en

§

dat zij door de andere Overheden kunnen worden gevraagd.

Deze onteigeningen worden gerealiseerd door het Aankoopcomité dat het aan te kopen
goed schat, onderhandelt, de onteigeningsvergoeding bepaalt en de authentieke verkoopakte verlijdt.
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4.

Opdracht ‘Hypotheken’
De opdracht ‘Hypotheken’ is gerealiseerd als de opdracht tot dienstverlening en de

financiële opdracht zijn gerealiseerd. De opdracht dienstverlening is gerealiseerd als :
§

de overschrijving, de inschrijving en de kantmelding van de akten die ter formaliteit
werden aangeboden, is gerealiseerd. Er dient te worden opgemerkt dat bepaalde
notariële akten zoals de huwelijkscontracten, de aangiften van nalatenschap, … niet
moeten worden aangeboden. Dit veroorzaakt lacunes op het niveau van de volledigheid
van de patrimoniale documentatie.

§

de documentatie toegankelijk is voor het publiek via de aflevering van hypothecaire
getuigschriften op aanvraag, en

§

het beheer van de Deposito- en consignatiekas is gerealiseerd. Niet alle bewaringen
beschikken over een deposito- en consignatiekas.

Figuur 33 : Opdracht 'Hypotheken' gerealiseerd
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4.1.

Akten overgeschreven, ingeschreven en tegenstelbaar aan
derden

Figuur 34 : Akten overgeschreven, ingeschreven en tegenstelbaar aan derden

Figuur 34 toont aan dat de overschrijving/inschrijving van de akte haar tegenstelbaar maakt
aan derden :
§

deze akten hebben in wezen onroerende goederen als voorwerp en worden aangeboden
door de notarissen, gerechtsdeurwaarders en de banken (voor de handelsfondsen),

§

zij zijn gehouden tot het respecteren van de termijnen van aanbieding op straffe van een
boete,

§

de hypotheekbewaarder is verantwoordelijk voor het accepteren van de aangeboden
documenten ; hij kan ze weigeren indien de aangeboden documenten niet aan de
formaliteit zijn onderworpen.
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4.2.

Hypothecaire documentatie openbaar

Figuur 35 : Hypothecaire documentatie openbaar

Figuur 35 toont aan dat de hypothecaire formaliteiten en hun bewaring toelaten om
aanvragen voor hypothecaire formaliteiten en andere aanvragen te beantwoorden ; op die
manier waarborgen zij het openbaar karakter van de hypothecaire documentatie.
De formaliteiten omvatten de overschrijving van de akten die betrekking hebben op
onroerende zakelijke rechten, de inschrijving van zakelijke zekerheden zoals de hypotheken
en de kantmeldingen. Over het algemeen wordt de rangorde van de schuldeisers bepaald
door de datum, het uur en de minuut van de inschrijving van de zakelijke zekerheden.
De

Hypotheken

zijn

eveneens

verantwoordelijk

voor

de

inpandgeving

van

de

handelsfondsen. Die kunnen tot stand komen bij onderhandse of notariële akte.
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4.3.

Aanvragen hypothecaire getuigschriften behandeld

Figuur 36 : Aanvragen getuigschriften behandeld

Figuur 36 geeft aan dat de hypothecaire getuigschriften
§

mogen worden aangevraagd door eender welke persoon,

§

dat zij worden afgeleverd tegen betaling van een loon.

In principe is er voor iedere aanvraag een provisie vereist.
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4.4.

Deposito- en consignatiekas beheerd

Figuur 37 : Deposito- en Consignatiekas beheerd

De bewaarder beheert voor het gerechtelijk arrondissement waarvoor hij bevoegd is, de
Deposito- en consignatiekas. De deposito’s zijn vrijwillig, ofwel voorzien bij wet zoals bij
faillissementen, ofwel verplicht door een gerechtelijke beslissing.
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5.

Rechtszekerheid van de documentatie van de AKRED

Figuur 38 : Goede rechtszekerheid

Figuur 38 toont aan dat een goede rechtszekerheid wordt verkregen
§

wanneer een patrimoniale documentatie voortdurend wordt bijgewerkt,

§

wanneer toegang wordt verleend tot de documenten met bewijskracht.

Een bijgewerkte documentatie laat toe correcte informatie te verstrekken in antwoord op de
ingediende aanvragen. Het feit dat het Kadaster en de Registratie de aanvragen evalueren
alvorens erop te antwoorden, waarborgt het vertrouwelijk karakter van de gegevens en het
respect voor de persoonlijke levenssfeer. De openbare toegankelijkheid van de bewijskrachtige documentatie draagt eveneens bij tot de rechtszekerheid. De documenten die
bewijskracht bezitten, zijn afkomstig van :
§

de inschrijving van de zakelijke zekerheden, die toelaat de rangorde van de schuldeisers
te bepalen,

§

de overschrijving van de akten, die ze tegenstelbaar maakt aan derden,

§

de kantmeldingen.

De registratie van de onderhandse akten verleent hen vaste dagtekening.

In het toekomstige systeem (zie afdeling D van dit rapport), hoopt de AKRED de rechtszekerheid te verbeteren door de documentatie van de drie administraties (Kadaster,
Registratie en Hypotheken) tot één geheel te verenigen. Momenteel is de doelstelling een
volledige patrimoniale documentatie te houden, niet bereikt aangezien alle noodzakelijke
linken tussen de documentatie van het Kadaster, de Registratie en de Hypotheken nog niet
bestaan.
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C.
1.

Huidig systeem : geïntegreerd objectmodel

Inleiding
Het gegevensmodel van de AKRED dat hier wordt getoond, heeft tot doel het geheel

van de gegevens die men terugvindt bij het Kadaster, de Registratie en de Hypotheken, weer
te geven. Het model is opgebouwd uit 11 diagrammen die zijn geabstraheerd van de details
van de huidige implementatie van deze gegevens, zoals het feit dat ze zijn verspreid bij het
Kadaster, de Registratie en de Hypotheken, het feit dat ze deels overtollig zijn, het feit dat ze
bestaan in papieren of elektronische vorm, enz ….
Een onderdeel « Commentaar » beschrijft voor elk diagram de belangrijke punten.
Vervolgens geeft een onderdeel «Eigenschappen » kwalitatieve informatie over de gegevens
die niet kunnen worden weergegeven in het diagram. Het gaat over de volgende informatie.
§

De toegankelijkheid

van de gegevens, meer bepaald de toegankelijkheid van de

gegevens die zijn weergegeven in het diagram. Hier vindt men dus de details van de
implementatie van de gegevens, vermits het feit dat de gegevens elektronisch zijn of op
papier, of verspreid in verschillende entiteiten binnen de AKRED, invloed heeft op de
toegankelijkheid…
§

De weergavegetrouwheid
coherente

weergave

zijn

van de gegevens, dit wil zeggen het feit dat ze een
van

de

verschijnselen

die

ze

in

de werkelijkheid

vertegenwoordigen :
-

de eventuele fouten in de gegevens,

-

de eventuele vertragingen ten overstaan van de realiteit,

-

de volledigheid van de gegevens, ingeval bepaalde gegevens niet zijn
gekend door de AKRED,

-

de nauwkeurigheid van de gegevens (bijvoorbeeld, de nauwkeurigheid van
de topografische gegevens).

Een onderdeel «Algemene eigenschappen», dat men terugvindt na de voorstelling van het
geheel van diagrammen, herneemt de eigenschappen die geldig zijn voor alle diagrammen.

Ingeval de termen die in de diagrammen worden gebruikt, voor interpretatie vatbaar zijn (d.i.
zeer vaak !), vindt u een nauwkeurige definitie in de woordenlijst.

Deze diagrammen zijn geschreven in UML (Unified Modeling Language), de standaardtaal
voor het ontwerpen van modellen. Het zijn klassendiagrammen die de klassieke schema’s
entiteit-relatie vrij dicht benaderen.
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2.

Hoofddiagram
Persoon

Goed
+titularis

+draagwijdte

1

1

0..n

Recht

0..n

Figuur 39 : Hoofddiagram

2.1.
§

Commentaar

Dit diagram geeft een overzicht van de gegevens van de AKRED : personen zijn titularis
van rechten die betrekking hebben op goederen. De volgende diagrammen preciseren
de karakteristieken van deze personen, rechten en goederen.

§

Een Recht is eigendom van één Persoon (een recht is individueel). In het geval van
gedeelde rechten (voorbeeld : ½ blote eigendom + ½ blote eigendom + 1 vruchtgebruik),
zijn er evenveel Rechten als er gedeelde rechten zijn (in dit voorbeeld zijn er 3).

§

1

Een Recht heeft slechts betrekking op één enkel Goed1.

Indien een persoon titularis is van een groot aantal rechten die alle identiek zijn (bijvoorbeeld,
volledige eigendomsrechten) en die op verschillende eigendommen slaan, kan het, uit louter
technisch oogpunt, doeltreffender zijn dit voor te stellen als een enig en uniek recht, dat slaat op het
geheel van alle goederen waarvan de persoon de volle eigendom heeft. Dit soort technische
overweging interesseert ons hier evenwel niet : dit model is geen implementatieschema maar een
conceptueel schema. We denken dan ook dat het correct is ervan uit te gaan dat een recht slechts
betrekking heeft op een enkel goed.
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3.

Personen
+wettelijkAdres

0..n
Persoon
Naam
Taal : {Nl, Fr, De}
0..n
+verwant

+kind

Adres

Straat
Nummer
1 Postcode
Bus
1 Plaats
AdministratieveGemeente
+fiscaalAdres Gewest
Land

0..2

0..n

NatuurlijkePersoon
Voornamen
Geslacht : {M, F}
BurgerlijkeStand : {ongehuwd, gehuwd, overleden,...}
NationaalNummer
Beroep
Geboortedatum
Overlijdensdatum
DatumVanNaturalisatie
AdellijkeTitel

+gezinsLid
2
0..1

Gemeenschap

1..n
+lasthebber

0..n

RechtsPersoon
type : {VZW, NV, Consortium, FeitelijkeVereniging...}
BTW-Nummer
Oprichtingsdatum
DatumVanVereffening
Vereffend : Ja/Neen

0..1
+toeziendVoogd

0..1

0..n

0..n

+voogd

Figuur 40 : Personen

3.1.
§

Commentaar

Dit diagram beschrijft de verschillende types van personen waarvoor de AKRED
informatie bijhoudt. Drie categorieën van personen zijn geïdentificeerd : de natuurlijke
personen, de rechtspersonen en de gemeenschappen.

Iedere persoon heeft een

wettelijk adres en een fiscaal adres.
§

De Gemeenschappen zijn geïdentificeerd als personen, om het mogelijk te maken het
gemeenschappelijk vermogen te onderscheiden van het eigen vermogen van de
echtgenoten.

§

Het begrip ‘burgerlijke stand’ van een natuurlijke persoon wordt verduidelijkt in de
woordenlijst.

§

Behalve de in het diagram opgenomen informatie, kent de AKRED ook :
-

het bestaan van testamenten en giften tussen echtgenoten (maar ze kent er
niet de inhoud van vóór het overlijden van de personen),

-

bepaalde informatie aangaande de solvabiliteit van de Perso(o)n(en). De
AKRED heeft de taak om bepaalde fiscale (zoals de successierechten) en
niet-fiscale (zoals de penale boeten) schulden die personen kunnen hebben
ten overstaan van de Staat, in te vorderen. Om tijdverlies door het vervolgen
van niet-solvabele personen te vermijden, verzamelt de AKRED informatie
aangaande de schuldenaren.
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3.2.

Eigenschappen

Toeganke-

De meeste gegevens die in de bovenstaande figuur worden weergegeven,

lijkheid

zijn geïnformatiseerd. Bepaalde gegevens zijn dat niet, bijvoorbeeld : de
familiebanden en de voogdijbanden, bepaalde attributen van de natuurlijke
personen (beroep, adellijke titel, …), of bepaalde Personen en Adressen.

Weergavegetrouwheid

Vertragingen Het Rijksregister stuurt met regelmatige tussenpozen een
kopie van het Register. Onder meer deze kopie laat toe om
de gegevens aangaande de personen bij te werken.
De gemeenten sturen de lijst van de overledenen één keer per
maand naar de Registratie.
Volledigheid De familiebanden (die alle kunnen worden afgeleid uitgaande
van de

associatie ouder-kind in het diagram) zijn slechts

gekend naar aanleiding van akten van schenking (want de
registratierechten op deze akten variëren naargelang de
familieband), aangiften van nalatenschap en testamenten.
De voogdijbanden zijn slechts gekend via de overschrijving
van de gerechtelijke akten die een wettelijke hypotheek
vestigen op de goederen van de voogd van een minderjarige,
op de Hypotheken.
De adellijke titels zijn slechts gekend door de registratie van
de octrooiadelbrieven.
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4.

Rechten
Recht
DatumVestiging
DatumUitdoving
Actief : Ja/Neen
Bevroren : Ja/Neen

Bijkomend
ZakelijkRecht

VoornaamsteZakelijkRecht
Quotiteit

Eigendom

Bedrag

Erfdienstbaarheid
Type : {Wettelijk, Conventioneel}

Vruchtgebruik

Voorrecht

Pand

Gebruik
Volle
Eigendom
Bewoning
BloteEigendom

Eigendomsrecht
BezwaardMetErfpacht

Opstal

Hypotheek
Type : {Wettelijk, Bedongen}

Erfpacht

Eigendomsrecht
BezwaardMetOpstal

Figuur 41 : Rechten

4.1.

Commentaar

Onder « Rechten », verstaat men « Patrimoniale rechten ». Dit diagram toont dus alle types
van patrimoniale rechten waarvoor de AKRED informatie bijhoudt. Onder de patrimoniale
rechten treft men aan :
§

de zakelijke rechten (voornaamste en bijkomende),

§

de persoonlijke rechten (of van schuldvordering),

§

de intellectuele rechten.

In het diagram vindt men uitsluitend de zakelijke rechten.

Als de rechten van

schuldvordering hier niet zijn weergegeven, dan is dit niet omdat de AKRED daarover geen
enkele informatie heeft ; de reden is, dat deze rechten in dit model worden beschouwd als
roerende goederen. Elke schuldvordering kan eigenlijk als dusdanig worden beschouwd.
Wij verwijzen dus naar het diagram betreffende de goederen (hierna) voor wat betreft de
persoonlijke rechten. De intellectuele rechten daarentegen, zijn niet gekend door de AKRED
(zie hierna, onderdeel « Eigenschappen/Volledigheid »).
De attributen van de entiteiten van het diagram (het feit of een recht « bevroren » of
« actief » is, de quotiteit van een voornaamste zakelijk recht, enz...) worden gedefinieerd in
de woordenlijst.
Volgens dit en de voorgaande diagrammen, kunnen de bijkomende zakelijke rechten
uitsluitend betrekking hebben op goederen (elk recht heeft betrekking op goederen). In
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bepaalde gevallen nochtans, kan een zakelijke zekerheid toch betrekking hebben op een
voornaamste zakelijk recht. Een hypotheek bijvoorbeeld, kan betrekking hebben op een
recht van erfpacht. Deze bijzondere gevallen bestaan, zijn gekend door de AKRED, maar
zijn jammer genoeg niet opgenomen in dit model.

4.2.

Eigenschappen

Weergavegetrouwheid

Volledigheid Zoals reeds vermeld, vindt men onder de patrimoniale rechten
de

zakelijke

rechten,

de

persoonlijke

rechten

(zoals

schuldvordering) en de intellectuele rechten. Over laatstgenoemde rechten bezit de AKRED geen informatie.
Bepaalde zakelijke zekerheden vinden hun ontstaan in de wet
en zijn niet geacteerd2; ze zijn dus niet gekend door de
AKRED.

Voorbeeld : de meeste voorrechten op roerende

goederen (art. 18 tot 26 van de hypotheekwet).
Onder de panden, zijn enkel de panden op handelsfondsen
gekend

door

de

AKRED

(want

ingeschreven

op

de

voorrechten,

vindt

men

name

de

hypotheken).
Onder

de

met

landbouwvoorrechten.
De bedongen hypotheek kan slechts worden gevestigd bij
authentieke akte of bij een in rechte of voor een notaris
erkende onderhandse akte. Er wordt dus verondersteld dat
elke vestiging van een bedongen hypotheek door de AKRED
is gekend.

2

Bepaalde zakelijke zekerheden vinden hun ontstaan in de wet, maar worden geacteerd, zoals de
wettelijke hypotheek op de goederen van de voogd van een minderjarige.
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5.

Goederen
Goed

OnroerendGoed
KadastraalNummer
Oppervlakte
OppervlakteGeverifieerd : Ja/Neen
PolderOfWateringcode
Constructiewaarde
OvereengekomenWaarde
0..1
VenaleWaarde
Huurwaarde
VrijgesteldVanBelastingen : Ja/Neen
KadastraalInkomen
1..n
DoorAardOfDoorBestemming

RoerendGoed

Drijvend
Gebouw

Schuldvordering

1
Adres
Object
1

Perceel
KadastraalNummer

GebouwdGoed
JaarBeëindigingOpbouw
DatumLaatsteFysischeWijziging
AantalBewoonbarePlaatsen
AantalBadkamers
AantalVerdiepingen
AantalGarages
AantalZolderkamers
CentraleVerwarming : Ja/Neen
MogelijkheidTotZelfstandigeWoongelegenheden 1
GebouwdeGrondoppervlakte
Vloeroppervlakte
NuttigeOppervlakte
KwaliteitVanDeConstructie

Geldsom

0..n

0..n +schuldenaar
Persoon

OngebouwdGoed
InkomenPerHectare
IndicieBodem : {1..5}

0..2

Plan
Type : {Architect, Landmeter}

Figuur 12 : Goederen

5.1.

Commentaar

Er bestaan roerende en onroerende goederen. Zoals blijkt uit het diagram, kent de AKRED
beter de onroerende goederen en hun karakteristieken dan de roerende goederen. De
roerende goederen worden onderverdeeld (van « minder » roerend naar «meer » roerend) in
drijvende gebouwen, objecten, geldsommen en schuldvorderingen.
Het concept «onroerend goed » in termen van het Kadaster, komt overeen met dat van
« perceel-legger ».
Betreffende de gebouwde goederen houdt de AKRED , behalve de attributen voorgesteld in
het diagram, ook meer gedetailleerde informatie3 bij, zoals de gebruikte materialen
(voorgevel, dakbedekking, vloer, schrijnwerkerij, enz…), de huurwaarde, de afmetingen van
de plaatsen, enz…). Soms bezit zij een foto van de voorgevel.

3

Deze informatie is terug te vinden op de schattingsfiches van het Kadaster.
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5.2.

Eigenschappen

Weergavegetrouwheid

Fouten

Momenteel bestaat er geen automatische link tussen de
beschrijvingen van « Onroerende

goederen », die zijn

beschreven in de huidige kadastrale legger en de Percelen,
die bestaan onder de vorm van planbladen van het kadastraal
plan.

Dit impliceert dat er incoherenties tussen beiden

bestaan.
Volledigheid De ongebouwde onroerende goederen van het openbaar
domein zijn niet gekadastreerd (behalve deze die privé-bezit
zijn van de Staat, d.w.z. dat de Staat ze kan doorverkopen aan
de particuliere sector). Ze zijn dus niet «gekend» door de
AKRED : zij maken geen deel uit van categorieën van de
klasse «Onroerend goed» in het bovenstaande diagram;
toch werden ze grafisch voorgesteld (zie het diagram van het
onderdeel «Percelen»). Een project voor kadastrering van
deze goederen ligt thans ter studie bij de AKRED.
De informatie die de AKRED bezit over de onroerende
goederen, is vrij volledig (behalve punt hierboven) ; de
roerende goederen daarentegen, zij veel minder goed gekend.
De lijst hierna is niet volledig, maar hopelijk wel representatief.
§

Roerende goederen van een handelaar die deel uitmaken
van een handelsfonds, door deze handelaar in onderpand
gegeven en ingeschreven op de Hypotheken.

§

Roerende goederen van een eigenaar van een hoeve
waarop een (landbouw)voorrecht is gevestigd als waarborg
voor een lening.

§

Gehypothekeerde schepen en boten.

§

Geld verkregen door een vervreemder ten gevolge van
een verkoop (al dan niet publiek, roerende of onroerende
goederen),

een

ruil

(opleg,

terugkeer

van

kavels,

schadevergoeding ingeval van uitwinning), van een
schenking (geldelijke lasten of andere contante prestaties
opgelegd aan de begiftigde).
§

Lijfrente (schuldvordering).

§

Maatschappelijke rechten of geld gestort aan een persoon
die een inbreng in de vennootschap doet (geld : bij een
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gemengde inbreng).
§

Alle roerende goederen (geld, schuldvorderingen, enz…)
die een vennootschap als inbreng ontvangt.

§

Huurovereenkomsten (schuldvorderingen) geregistreerd bij
de AKRED (bewoning, handel, jacht, visvangst, enz…),
maar ook overeenkomsten van erfpacht, opstal en
huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar die zijn
overgeschreven op de Hypotheken.

§

Leningen (schuldvorderingen) waaraan al dan niet een
bijkomend zakelijk recht is verbonden (pand, hypotheek,
voorrecht) dat is ingeschreven op de Hypotheken of bij de
Registratie.

§

Roerende goederen die aan personen zijn geschonken.

§

Geld dat een persoon heeft ontvangen door een vonnis
(als het bedrag hoger is dan 12 395 EUR).

§

Alle roerende goederen ontvangen uit een nalatenschap.

§

De teruggaven van hypotheekrechten (art. 208 wetboek
registratierechten) of andere teruggaven.

§

Gelden ontvangen door de Staat uit taksen, registratierechten, enz…

§

Lonen van de hypotheekbewaarders.

§

Gelden herverdeeld onder de gewesten, provincies,
gemeenten, gemeenschappen, enz… (het gedeelte van de
taksen geïnd door de Registratie dat terugkeert naar de
lagere overheden).

§

Gelden in bewaring gegeven aan de Deposito- en
Conignatiekas .

§

Strafrechtelijke vorderingen (waarvan de Staat de schuldeiser is) en gelden door de Staat ontvangen na inning van
de schuldvorderingen.

§

Niet-verschuldigde sociale bedragen (gevorderd door de
RSZ) : schuldvorderingen en geld gerecupereerd bij terugbetaling van het niet-verschuldigde bedrag.

§

Opbrengst van openbare verkopen van goederen van de
Staat georganiseerd door de Domeinen.

§

Goederen die de Staat heeft verworven uit onbeheerde of
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erfloze nalatenschappen.
Nauwkeurig- Voor de goederen vanaf 1931 is het werkelijke jaar van de
heid

beëindiging van de opbouw aangegeven. Vóór 1931 werd er
als volgt gecategoriseerd : categorie 001 vóór 1850, 002 van
1850-1874, 003 van 1875-1899, 004 van 1900-1918, 005 van
1919-1930.

Is het jaar van de beëindiging van de opbouw

niet gekend, dan geeft men het jaar aan van de eerste
ingebruikname van het onroerend goed.
Vanuit het standpunt van het Kadaster worden onroerende
goederen soms apart gekadastreerd, soms samen, volgens
bepaalde criteria. Bijvoorbeeld, een vijver achteraan in een
tuin kan apart worden gekadastreerd (in dat geval zijn er dus
twee onderscheiden onroerende goederen) of tezamen met
het terrein (in dat geval bestaat er slechts één onroerend
goed).
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6.

Gebouwde goederen
GebouwdGoed

Gewoon
Gebouw

Landbouwgebouw

BovenElkaar
GelegenGebouw

Handelshuis

Bakkerij
Veeteelt

Villa

Uitzonderlijk
Gebouw

Nijverheidsgebouw

Openbaar
Gebouw

Station

Kerk

GehelenDienstig
VoorUitbating
Elektrische
Centrale

Hoeve
GehelenDienstig
VoorBewoning

Koninklijk
Paleis

Luchthaven

Kasteel

Sportgebouw

Papierfabriek
Building
Smederij

Schoolgebouw

Horecagebouw

Figuur 43 : Gebouwde goederen

6.1.

Commentaar

Dit diagram stelt de verschillende types van gebouwde goederen voor. Het is onvolledig (er
zijn er 157 in totaal) en heeft als bedoeling aan te tonen welk verfijningsniveau men bereikt
in de gegevens van de AKRED bij de categorisering van de gebouwde goederen.
Bijvoorbeeld, behalve de Villa’s bestaan er veel andere types van GewoneGebouwen :
bel-étagewoningen, stadswoningen, bungalows, bergplaatsen, krotwoningen, barakken,
enz….
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7.

Ongebouwde goederen
OngebouwdGoed

Spoor

Landbouwgrond

Recreatieterrein

BebostTerrein

Nijverheidsgrond

Waterpunt

GrondMetBijzondere
Bestemming

WoesteGrond

Plein
Weiland

Bos

Park

Meer

Kanaal

Kerkhof

Duin

Weg
Tuin

Boomkwekerij

Zwembad

Sportterrein

Vijver

Spoorweg

Viskwekerij

Bouwgrond

Dijk

Werf

Veen

Groeve

Figuur 44 : Ongebouwde goederen

7.1.

Commentaar

Dit diagram stelt de verschillende types van ongebouwde goederen voor. Het is onvolledig
(er zijn er 67 in totaal) en heeft als bedoeling aan te tonen welk verfijningsniveau men
bereikt in de gegevens van de AKRED bij de categorisering van de ongebouwde goederen.
Bijvoorbeeld, onder de Landbouwterreinen vindt men, behalve de Weilanden en de
Tuinen, ook de « gronden » (=hopvelden en wijngaarden), de hooilanden, de
warmoesgronden (en waterkersbedden), de weiden op alluviale grond (Vlaams Gewest), de
vetweiden en de schaapsweiden (Waals Gewest).
Zoals reeds vermeld, zijn in de ongebouwde onroerende goederen die in het diagram zijn
opgenomen, uitsluitend de privé-goederen begrepen (met inbegrip van de privé-goederen
van het openbaar domein).

Bijvoorbeeld, de opgenomen plaatsen en wegen verwijzen

uitsluitend naar private plaatsen en wegen.
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8.

Percelen
TopografischObject
Hermeten : Ja/Neen
Gevectoriseerd : Ja/Neen
Gegeoreferenceerd : Ja/Neen

Sector
Naam

ObjectOpenbaarDomein
Naam

Perceel

+hoekpunt

0..1

0..n

KadastraalNummer

Punt

SpeciaalObject

Perceelsobject

0..n
Perceel
OpenbaarDomein

Waterloop

Gemeente

0..1

Roosternet

Gebouw

Waterzone

Grenspaal

Brug

Afdeling

Pont

Noordpijl

Schaal

NietGekadastreerde
Spoorweg

Sectie
Plaatsna
am

Polder

NietGekadastreerde
Weg

Gesloten
Gebouw

OpenGebouw
MetBovenbouw : Ja/Neen

Ondergronds
Gebouw

Watering

Figuur 45 : Percelen

8.1.

Commentaar

Dit diagram stelt de topografische informatie voor die door de AKRED wordt bewaard. Deze
informatie stemt dus overeen met het kadastraal plan.
Men kan ervan uitgaan dat het Belgisch grondgebied is opgedeeld in percelen en objecten
die behoren tot het openbaar domein. De secties worden gezien als een hergroepering van
percelen en objecten die behoren tot het openbaar domein, terwijl de perceelsobjecten het
detail weergeven van hetgeen zich binnen de percelen bevindt. De speciale objecten geven
een reeks bijkomende inlichtingen (de schaal, het ruitennet, enz…).
§

Het grafisch aspect van elk TopografischObject wordt voorgesteld door het feit dat
elk topografisch object is verbonden aan een geheel van Punten die er de hoekpunten
van zijn.

§

De informatie van het bovenstaande diagram komt overeen met deze van het kadastraal
plan.

§

Een PerceelBehorendTotHetOpenbaarDomein heeft geen naam (zijn attribuut
Naam moet blanco zijn).
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8.2.

Eigenschappen

Toegankelijk-

Momenteel vinden we de informatie van het bovenstaande diagram terug

heid

onder de vorm van de iets minder dan 30 000 planbladen van het kadastraal plan voor heel België. De meest gebruikte schalen zijn 1/1250,
1/2500; voor bepaalde stedelijke gebieden gaat men tot 1/500, 1/1000.
Deze plannen worden voor het ogenblik gedigitaliseerd en gevectoriseerd.
Op termijn zullen zij worden weergegeven door een echt GIS (Geographical
Information System) : eens dit het geval is, zal men zeer gemakkelijk
kunnen overgaan van de grafische voorstelling van een goed (het
Perceel) naar de gegevens betreffende dit goed (Onroerend Goed).

Weergave-

Fouten

De meettechnieken zijn mettertijd geëvolueerd.

getrouwheid
Nauwkeurig- De meetnauwkeurigheid van de topografische objecten
heid

varieert in functie van de verschillende meettechnieken.
Bepaalde topografische objecten werden niet hermeten sedert
de opmaak van het primitief plan. Op termijn zou de meetnauwkeurigheid

van

het

geheel

van

de

topografische

voorwerpen 20 cm moeten zijn.
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9.

Mutaties
RolAkred
Type : {OntvangerRegistratie, BeambteKadaster, Landmeter, Hypotheekbewaarder, Commissaris}

Mutatie
DatumMutatie
DatumRegistratie
DatumOverschrijving
PlaatsRegistratie
PlaatsOverschrijving
Authentiek : Ja/Neen
Voorwaardelijkheid : {Geen, Opschortend, Ontbindend}

+interveniëntAkred

0..n

0..n

Persoon
0..n

0..n

+externeInterveniënt

ExterneRol
Type : {Notaris, Gerechtsdeurwaarder, Rechter, Burgemeester, Architect, Landmeter}
Persoonsgebonde
n Mutatie

Goederenmutatie

Juridische
Mutatie

Figuur 46 : Mutaties

9.1.

Commentaar

De diagrammen die aan dit diagram voorafgingen, geven samen een beeld van de
gegevens die de AKRED op een bepaald ogenblik bewaart. Zij zijn dus een statisch model
van de gegevens van de AKRED. Elke mutatie (voorgesteld door het diagram hierboven en
de volgende) doet dit model van een toestand overgaan naar een nieuwe toestand en laat
toe de samenhang tussen deze toestanden te bewaren. De mutaties zijn dus zowel een
middel om een dynamisch model van de AKRED, als een historiek van haar gegevens uit
te drukken. Een dynamisch model realiseren, valt niet binnen het bestek van dit werk.
Expliciet de historiek weergeven, zou een diepgaande studie vereisen die eveneens ons doel
te buiten gaat. Wel wordt er een eenvoudig model gerealiseerd van de gegevens van de
AKRED, bedoeld om aan de huidige en toekomstige medewerkers van de AKRED te worden
getoond, opdat zij moeiteloos hun behoeften zouden kunnen formuleren in termen van de
gegevens die al dan niet in het model zijn opgenomen. Voor elke mutatie zal de link met het
statisch model (in termen van nieuwe en oude toestand) dus ontbreken ; aan de andere kant
zal men een reeks inlichtingen definiëren die zijn verbonden met de mutatie, onafhankelijk
van het statisch model. Bijvoorbeeld, voor een verkoop van onroerende goederen zal noch
de vorige eigenaar en het recht dat hij had op het verkochte goed, noch de nieuwe eigenaar
en het recht dat hij heeft verworven, noch de prijs die de vorige eigenaar heeft bekomen, in
het model worden opgenomen. Daarentegen zal men wel de notaris die de verkoopakte
heeft opgemaakt, de ontvanger die ze heeft geregistreerd, de bewaarder die ze heeft
overgeschreven, het feit dat het gaat om een authentieke mutatie, de datum van de mutatie,
enz… noteren.
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Men zal zien dat de mutaties niet uitsluitend ‘juridisch’ zijn, of ‘persoonsgebonden’ of
betrekking hebben op ‘goederen’, hoewel ze als dusdanig zijn geclassificeerd. Bijvoorbeeld,
een huwelijk wordt in het model beschouwd als een persoonsgebonden mutatie, omdat het
gaat om een wijziging van de banden tussen personen (evenals het ontstaan van een
gemeenschap) ; maar in bepaalde gevallen impliceert een huwelijk ook een overheveling van
vermogens, dus een wijziging in de rechten. Het is dus tegelijkertijd een persoonsgebonden
en een juridische mutatie.

De oplossing voor dit probleem zou zijn, kernmutaties te

definiëren die uitsluitend betrekking hebben op goederen van de personen of op rechten, en
daarna de mutaties zoals ze voor het huidige ogenblik zijn gedefinieerd, te definiëren als
aggregaten van de kernmutaties.

9.2.

Eigenschappen

Weergavegetrouwheid

Volledigheid De mutaties zijn slechts gekend via akten of andere
documenten die werden aangeboden op de kantoren van de
Registratie, de Hypotheken en het Kadaster.
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10. Persoonsgebonden mutaties
Persoonsgebonden
Mutatie

Huwelijk

Echtscheiding

Persoonsgebonden
Rechtzetting

Adreswijziging

Niet volledig

Overlijden

Naamswijziging

Naturalisatie

Octrooiadelbrief

Figuur 47 : Persoonsgebonden mutaties

10.1. Commentaar
Dit diagram toont enkele persoonsgebonden mutaties : dit zijn mutaties die gevolgen
hebben voor de personen en hun karakteristieken. Men kan eveneens de publicatie in de
lijst van de protesten vermelden, die kan worden beschouwd als een wijziging van de
informatie aangaande de solvabiliteit van de personen en de akten van verzaking aan een
erfenis, die de erfenisbanden tussen personen wijzigen4.

4

Deze banden worden niet expliciet voorgesteld in het diagram, maar kunnen ervan worden afgeleid.
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11. Juridische mutaties
JuridischeMutatie

Verkoop

Verdeling

Ruil

Handlichting

Schenking

Beslag

Inbreng
InVennootschap

VestigingWettelijke
Hypotheek

Niet volledig

Vereffening
Vennootschap

Verjaring

Lening

Verzaking

Huurovereenkomst

Nietigverklaring

Successie

Juridische
Rechtzetting

Figuur 48 : Juridische mutaties

11.1. Commentaar
Dit diagram toont de verschillende juridische mutaties : dit zijn mutaties die gevolgen
hebben voor de rechten en hun karakteristieken. Er bestaan zeer veel types van juridische
mutaties. Het diagram toont slechts de bijzonderste categorieën. Bij wijze van voorbeeld,
geven we per categorie enkele verfijningen.
§

Verkoop
-

Verkoop met een registratierecht van 10 % (Vlaanderen)

-

Verkoop met een registratierecht van 12,5% (Wallonië)

-

Verkoop van een nieuw gebouw (niet onderworpen aan het registratierecht, maar aan
de BTW)

-

Verkoop aan een met een gewestelijke premie begunstigde koper (1,5%)

-

Verkoop van een bescheiden woning of kleine landeigendom (Vlaanderen 5%, Wallonië 6%)

-

Verkoop aan een beroepspersoon (5%)

-

Verkoop aan een bouwmaatschappij tot nut van het algemeen (6%)

-

Openbare verkoop van lichamelijk roerende goederen (5%)

-

Verkoop op lijfrente (afstand van de volle of blote eigendom tegen een rente die zal
uitdoven bij het overlijden van de verkoper), gepaard gaande met een zakelijke
zekerheid op het verkochte goed

-

Verkoop onder beding dat de geheelheid of een gedeelte van de prijs is verschuldigd
aan de verkoper, gepaard gaande met een voorrecht : vestiging van een voorrecht
voor de verkoper op het verkochte goed (indien overgeschreven op de Hypotheken)

§

Ruil
-

Ruil van onroerende goederen

-

Ruil van een onroerend goed tegen een roerend goed of een dienst
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-

Ruil van ongebouwde landeigendommen

-

Ruil mits opleg, terugkeer van loten of een vaste som als schadeloosstelling ingeval
van uitwinning, gepaard gaande met wederzijdse voorrechten op de geruilde
onroerende goederen (indien overgeschreven op de Hypotheken)

§

Schenking
-

Schenking in rechte lijn tussen echtgenoten

-

Schenking tussen broers en zusters

-

Schenking tussen nonkels of tantes en neven of nichten

-

Schenking tussen alle andere personen

-

Schenking aan de gemeenten, provincies, enz…

-

Schenking aan VZW’s, enz…

-

Schenking aan of door instellingen van openbaar nut

-

Schenking onder beding van een geldsom of andere contante prestaties opgelegd
aan de begiftigde, gepaard gaande met een voorrecht voor de schenker op het
geschonken onroerend goed (indien overgeschreven op de Hypotheken)

§

Gerechtelijke beslissing
-

Vonnis of arrest dat een partij veroordeelt tot de betaling van een geldsom hoger dan
12 395 EUR

§

Inbreng in een vennootschap
-

Inbreng in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid door een natuurlijk persoon,
van een onroerend goed bestemd tot bewoning (zelfs gedeeltelijk)

-

Overdracht van een buitenlandse vennootschap (buiten de Europese Unie) in België

-

Inbreng van het geheel van de goederen van een vennootschap : fusie, splitsing,
verkoop van een bedrijfstak

§

Inbrengen op een andere wijze dan in maatschappelijke rechten vergolden

Lening
-

Lening zonder zakelijke zekerheid

-

Lening met vestiging van een bijkomend zakelijk recht (pand op een handelsfonds,
landbouwvoorrecht, bedongen hypotheek op een onroerend goed, bedongen
hypotheek op een schip of een boot, enz…)

§

§

Huurovereenkomst
-

Huurovereenkomst voor een huis

-

Huurovereenkomst voor een handelshuis, voor pacht, enz…

-

Jachtpacht, vispacht, enz…

-

Contract tot vestiging van een recht van erfpacht

-

Contract tot vestiging van een recht van opstal

Verdeling
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-

Verdeling van een onroerend goed

-

Verdeling of licitatie gepaard gaande met een voorrecht voor de mede-erfgenaam of
deelgenoot (indien overgeschreven op de Hypotheken)

§

Verdeling van roerende goederen na een overlijden

Vestiging van een wettelijke hypotheek
-

Vestiging van een wettelijke hypotheek op de goederen van de voogd van een
minderjarige

-

Vestiging van een wettelijke hypotheek ten voordele van de Staat, de provincies, de
gemeenten en de openbare instellingen, op de goederen van de ontvangers en de
rekenplichtige beheerders

-

Vestiging van een wettelijke hypotheek ten voordele van het Fonds ter voorkoming en
schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van
grondwater, op de onroerende goederen waarvoor het Fonds vooruitbetalingen heeft
gedaan

-

Vestiging van een wettelijke hypotheek ten voordele van het Fonds voor het
financieel herstel van de gemeenten, op de onroerende goederen van de gemeenten
die een beroep kunnen doen op de tussenkomst van het Fonds

Deze opsomming is niet volledig. Ontbreken bijvoorbeeld : de ruilverkavelingen, de
overdrachten van bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, de hypothecaire
rangafstanden, de inpandgevingen van een bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering,
de inbetalinggevingen, de overdrachten van hypotheken, de panden, de voorrechten, de
vernieuwingen van zakelijke zekerheden (om verjaring te vermijden), de vermeerdering of
vermindering door een rechter van een hypothecaire inschrijving op de goederen van een
voogd, de PV’s van afwezigheid van hoger bod, enz…
Het diagram toont ook niet de eigenschappen van de types van juridische mutaties, die
eveneens talrijk en gevarieerd zijn.

Voorbeelden : het feit of een verkoop al dan niet

openbaar is, de verkoopprijzen, de duur van de huurovereenkomsten, het maandelijks
bedrag van de huurovereenkomsten en de lijfrentes, het bedrag van de zakelijke
zekerheden, het type van inbreng in vennootschap (kapitaalvorming, kapitaalverhoging, of
verhoging van het statutair kapitaal), het type van handlichting (volledige of gedeeltelijke),
het feit of de overledene waarvoor er een aangifte van nalatenschap wordt ingediend al dan
niet rijksinwoner is (in het laatste geval spreekt men van overgang door overlijden), het type
van beslag (uitvoerend, bewarend), enz…
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11.2. Eigenschappen

Weergavegetrouwheid

Volledigheid De AKRED kent uitsluitend de juridische mutaties in de akten
die bij de Registratie en op de Hypotheken worden aangeboden.
Voor

bepaalde

schenkingen,

overdragende

enz…)

met

mutaties

zakelijke

(verkopen,

zekerheid,

is

ruil,
de

hypotheekbewaarder verplicht de zekerheden ambtshalve in te
schrijven, maar de verkopers, schenkers,enz… kunnen hem
hiervan ontslaan (art. 36 hypotheekwet).
Inbrengen in vennootschap : voor de inbrengen van roerende
goederen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, is
de registratie niet verplicht.
Schenkingen zijn uit zichzelf niet aan verplichte registratie
onderworpen.

Een rechtstreekse schenking kan in België

nochtans uitsluitend gebeuren bij notariële akte, op straffe van
nietigheid. Voor notariële akten bestaat er registratieplicht.
Successies : de successierechten worden geheven voor de
overleden « rijksinwoners » : personen die op het ogenblik van
hun overlijden hun domicilie of zetel van vermogen in België
hebben gevestigd. Rechten van overgang door overlijden voor
de niet-rijksinwoners worden uitsluitend geheven op in België
gelegen onroerende goederen. Elke akte betreffende een van
voornoemde rechten, is onderworpen aan de formaliteit van de
registratie.
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12. Goederenmutaties
Goederenmutatie
Niet volledig

FysischeMutatie

FiscaleMutatie

RechtzettingGoed

Figuur 49 : Goederenmutaties

12.1. Commentaar
Dit diagram toont de verschillende goederenmutaties : dit zijn de mutaties die
gevolgen hebben voor de goederen en hun karakteristieken. De fysische mutaties zijn deze
die een fysische mutatie tot gevolg hebben (bijvoorbeeld, een wijziging van de
perceelsgrens) ; de fiscale mutaties hebben gevolgen voor het fiscaal statuut van het goed
(zoals het kadastraal inkomen).

12.2. Eigenschappen

Weergavegetrouwheid

Volledigheid De fiscale mutaties stemmen overeen met de fiscale aangiften
door de particulieren. Het al dan niet gekend zijn van deze
mutaties is dus deels afhankelijk van de particulieren.
De AKRED is niet altijd op de hoogte van de wijzigingen in de
aanwending van de gebouwde goederen.
Vertragingen Zelfde

opmerking

als

hierboven,

voor

de

eventuele

vertragingen in de aangiften.
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13. Algemene eigenschappen
Toegankelijk-

De gegevens van de AKRED zijn momenteel verspreid over drie

heid

verschillende afdelingen : het Kadaster, de Registratie en de Hypotheken.
De historiek van de gegevens van de AKRED is grotendeels opgeslagen op
papier ; bepaalde informatie over het afgelopen jaar wordt nochtans
bewaard in elektronische vorm. In de toekomst is het de bedoeling de
historiek in elektronische vorm op te slagen ; de reeds bestaande historiek
zal niet worden gecodeerd.
Niet alle mutaties zijn bekend bij elke afdeling van de AKRED (Kadaster,
Registratie en Hypotheken). De Hypotheken bijvoorbeeld, hebben geen
kennis van de successieaangiften (vanwege het feit dat ze niet worden
beschouwd als authentieke akten, zelfs al werden ze opgesteld door een
notaris) ; het Kadaster en de Registratie hebben geen kennis van de
beslagleggingen, enz…

Deze drie afdelingen bezitten dus elk een

documentatie met eigen specificiteiten ; daardoor is het vaak noodzakelijk
om voor een bepaalde inlichting bij alle drie de afdelingen langs te gaan.
Een ander voorbeeld : bij een mutatie die een splitsing of vereniging van
percelen inhoudt, zijn de nieuwe kadastrale nummers niet gekend bij de
Hypotheken en de Registratie, vermits er geen voorafgaande kadastrering
van de goederen is : de akte die dit type van mutatie bevat, bevat niet de
nieuwe identificatie van de goederen.
Weergavegetrouwheid

Fouten

De verspreiding van de gegevens over 4 verschillende
plaatsen impliceert meervoudig coderen en overtolligheden,
met waarschijnlijk een bepaald foutenpercentage.
De Hypotheken controleren de inhoud van de akten niet (dit is
de verantwoordelijkheid van de auteur van de akte). Wordt er
een fout bemerkt, dan wordt ze vaak gemeld aan de auteur
van de akte.
De Registratie verbetert de akte uitsluitend wat betreft het
fiscale aspect.

Vertragingen De akten of documenten die mutaties bevatten die de
gegevens beïnvloeden, worden aangeboden bij de AKRED
door de betrokken externe actoren (notarissen, griffiers,
particulieren, enz…).

Er kan dus een discrepantie bestaan
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tussen het ogenblik van de mutatie en het ogenblik van aanbieding bij de AKRED.
De behandeling van de akten aangeboden bij de AKRED
vormt eveneens een eventuele bron van vertragingen. In het
beste geval wordt de documentatie binnen een paar dagen
bijgewerkt ; in bepaalde gevallen kan een vertraging van
meerdere maanden, zoniet meerdere jaren optreden.
Volledigheid De akten die aanleiding geven tot de juridische mutaties die
worden overgeschreven of ingeschreven op de Hypotheken,
worden integraal overgeschreven (gescand) ; uit de akten die
zijn geregistreerd in de registratiekantoren, worden bepaalde
gegevens geëxtraheerd (analyse, simpele vermelding, enz…).
De karakteristieken van de onroerende goederen die afhangen
van

gewestelijke,

communautaire

en

gemeentelijke

wetgevingen, maken over het algemeen geen deel uit van de
documentatie van de AKRED : structuurschema’s, stedenbouwkundige

voorschriften,

zonetypes

(landbouw,

ste-

delijk,…), bouwvergunning, verkavelingsvergunning, zones
met recht van voorkoop, enz…

Er bestaan evenwel

uitzonderingen. De AKRED weet of een gebouw al dan niet is
geklasseerd, is er soms van op de hoogte dat een gebouw
buiten gebruik is en nadien voor een andere bestemming
wordt aangewend, kent de wettelijke ruilverkavelingen, de
herstelmaatregelen

bij overtreding van de stedenbouw-

kundige voorschriften, de bodemattesten (Vlaanderen), enz…
omdat deze akten dienen te worden overgeschreven op de
Hypotheken.
Bij het Kadaster, kende men tot voor kort maximum 4
onverdeelde eigenaars voor een goed.
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D.
1.

Toekomstig systeem : doelstellingen van de
patrimoniale gegevensbank

Inleiding
Dit onderdeel beschrijft de doelstellingen van het toekomstig systeem, met name de

patrimoniale gegevensbank.

Zij zal de bestaande documentatie van het Kadaster, de

Registratie en de Hypotheken integreren.

Zij zal openstaan voor de buitenwereld door

dienstverlening aan de externe partners en door het creëren van linken naar de
gegevensbanken van de externe partners die hun informatie willen delen.
De oprichting van een patrimoniale gegevensbank vindt haar rechtvaardiging in de
herdefinitie van de opdracht van de AKRED, in het Copernicusplan en Coperfin.

De

Copernicushervorming heeft als doel de dienstverlening van de federale administratie aan de
burger te verbeteren. Coperfin is het Copernicusplan voor het ministerie van Financiën. De
doelstellingen van de gegevensbank dragen bij tot de verwezenlijking van de volgende
principes van Coperfin :
§

de rechtszekerheid en de transparantie van de administratie waarborgen,

§

de dienstverlening als een goede huisvader beheren,

§

een klantgerichte dienstverlening ontwikkelen,

§

de dienstverlening professionaliseren.

In de toekomstige organisatie van de AKRED zal de patrimoniale documentatie worden
beheerd door vier onderafdelingen :
§

Patrimoniumdiensten/niet-fiscale invordering (invordering niet-fiscale schuldvorderingen),

§

Opmetingen en waarderingen,

§

Rechtszekerheid,

§

Informatieverzameling en –uitwisseling.

Het merendeel van de huidige opdrachten van de AKRED zal in de toekomstige organisatie
blijven behouden ; deze opdrachten worden in dit onderdeel niet opnieuw beschreven.

Een van de toekomstperspectieven voor de AKRED op organisatorisch vlak, zou de
oprichting zijn van een Agentschap van de patrimoniale informatie in samenwerking met de
Gewesten. In dat geval zou de AKRED geen deel meer uitmaken van het ministerie van
Financiën.
.
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2.

Federaal beheer van de patrimoniale documentatie

Figuur 50 : Patrimoniaal beheer verbeterd

De voornaamste doelstelling is het verbeterd beheer van de patrimoniale documentatie
door :
§

een federerende rol te spelen op het vlak van de patrimoniale documentatie,

§

de dienstverlening aan de burger te verbeteren,

§

een efficiëntere dienstverlening te verzekeren.

§

De wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de regels
van de mededinging (aangezien er betalende diensten worden aangeboden) dienen hoe
dan ook te worden nageleefd.

Niet de oprichting van een gegevensbank, maar wel het gebruik van de gegevens die ze
bevat, kan problemen veroorzaken in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De toegang tot de patrimoniale informatie dient dus te worden verleend in
functie van de opdracht van de externe partner die erom verzoekt. De AKRED zal nieuwe
diensten met hogere kwaliteit aanbieden, maar zal de mededingingsregels moeten naleven
voor de diensten die eveneens door de privé-sector worden aangeboden.
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De diensten aangeboden door de AKRED, zullen worden verbeterd :
§

door een meer pro-actieve houding tegenover de burger en de andere administraties aan
te nemen,

§

door de interactie met de burger te verbeteren,

§

door de rechtszekerheid van de verstrekte informatie te verbeteren,

§

en door de solvabiliteitsanalyses in verband met de invorderingen van niet-fiscale
schuldvorderingen te verbeteren.

2.1.

Federerende rol op het vlak van de patrimoniale documentatie

Figuur 51 : Federerende rol

De huidige patrimoniale informatie wordt voortgebracht en gebruikt door talrijke actoren van
onze

maatschappij,

zoals

de

verschillende

gezagsniveau’s

(federaal,

gewestelijk,

gemeentelijk), de notarissen, de gerechtsdeurwaarders en de banken. Om een chaotische
situatie met verschillende, onderling incompatibele informatiesystemen te vermijden, wil de
AKRED zich profileren als referentie op het vlak van de patrimoniale documentatie. De
federerende rol die de AKRED op die manier zou vervullen, zou de uitwisseling van
gegevens en een betere samenwerking tussen de verschillende partners bewerkstelligen, en
op die manier de coherentie garanderen.
Om een federerende rol op het vlak van de patrimoniale documentatie te kunnen vervullen,
dient de AKRED :
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§

een doeltreffende patrimoniale gegevensbank (PGB) op te richten,

§

een erkende bron van patrimoniale gegevens te zijn.

De PGB zal doeltreffend zijn als :
§

alle gegevens zijn geïnformatiseerd : informatisering van de huidige papieren gegevens
en eventuele informatisering van de archieven (vanuit het standpunt van een volledige
informatisering zou de informatisering van de archieven reeds kunnen worden
gerealiseerd, hoewel er voor de perspectieven van de AKRED nog geen rekening wordt
gehouden met dit project),

§

de reeds geïnformatiseerde gegevens zijn geïntegreerd en gerationaliseerd,

§

de huidige gegevens zijn vervolledigd met nieuwe of meer gedetailleerde gegevens,

§

de historiek van de gegevens toegankelijk is, bijvoorbeeld voor de opzoekingen van een
dertigjarige titel,

§

zij een kruispuntfunctie vervult tegenover de andere gegevensbanken : voor de
verzoekschriften waarvoor de AKRED niet over alle gegevens beschikt, zullen de
gegevens afkomstig zijn uit de gegevensbanken van de externe partners.

§

2.1.1

Rationalisering en integratie van de gegevens

Figuur 52 : Rationalisering en integratie gegevens

De huidige gegevens zullen zijn gerationaliseerd en geïntegreerd als :
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§

het principe van de enige/unieke bron is gerespecteerd : de gegevens die niet
rechtstreeks door de AKRED zijn gecodeerd, zouden toegankelijk en betrouwbaar
kunnen zijn via partnerschappen met de externe partners van de AKRED ;

§

de huidige documentatie is geïntegreerd (de documentatie van het Kadaster, de
Registratie en de Hypotheken is momenteel gescheiden en niet geïntegreerd).

2.1.1.1 Partnerschap met andere beroepen

Figuur 53 : Partnerschap andere beroepen

Voor de patrimoniale gegevensbank bestaat het partnerschap met andere beroepen in :
§

een gedeelde opname van de gegevens : bijvoorbeeld vragen aan de notarissen om
gegevens op te nemen, vragen aan de privé-landmeters om te zorgen voor een PV van
afpaling in elektronische vorm of vragen aan de architecten om een elektronische versie
van de plannen van een gebouw ter beschikking te stellen ;

§

het delen van de gegevens waarover de andere instellingen niet beschikken dankzij de
kruispuntfunctie van de PGB ;

§

het respecteren van de onafhankelijkheid van de respectieve instellingen.

Om gegevens te kunnen delen, is het van belang dat de gegevens van de verschillende
partners van de AKRED uitwisselbaar zijn : met andere woorden dat er standaardformaten
voor

gegevensuitwisseling

kunnen

worden

gedefinieerd

opdat

elke

partner

zijn

gestandaardiseerde gegevens zou kunnen vertalen naar de schema’s van zijn interne
gegevensbank.
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2.1.1.2 Documentatie geïntegreerd

Figuur 54 : Documentatie geïntegreerd

Een geïntegreerde documentatie zal de momenteel gescheiden documentatie van het
Kadaster, de Registratie en de Hypotheken dienen te integreren. Een hergroepering van
deze gegevens zal een zekere uniciteit en harmonisering van de informatie (zelfs informatie
in de verschillende departementen) mogelijk maken. Daarenboven zal elk departement zijn
eigen gegevens dienen te integreren. Zo zullen bijvoorbeeld de gegevens van de kadastrale
legger en van het kadastraal plan eveneens dienen te worden geïntegreerd.

Pagina 74/89

2.1.2

Patrimoniale gegevens vervolledigd

Figuur 55 : Patrimoniale gegevens vervolledigd

De huidige patrimoniale gegevens van de AKRED kunnen worden vervolledigd door de
toevoeging van nieuwe gegevens en/of verdere detaillering van de bestaande gegevens :
§

de gegevens die het actief van een vermogen beschrijven, zouden kunnen worden
vervolledigd,

§

de gegevens die het passief van een vermogen beschrijven, zouden kunnen worden
vervolledigd,

§

de roerende gegevens zouden kunnen worden vervolledigd : de AKRED bezit weinig
gegevens over het roerend vermogen van de personen. Momenteel zijn het veroordelingsrecht en de successies de voornaamste bron van inlichtingen.

§

de onroerende gegevens zouden kunnen worden vervolledigd ,

§

de bestaande gegevens zouden kunnen worden gedetailleerd voor een betere dienstverlening aan de burger.

De huidige onroerende gegevens zouden bijvoorbeeld kunnen worden vervolledigd en
gedetailleerd door :
§

verbeterde codes voor de schattingsopdracht van het Kadaster,

§

meer volledige informatie over de onroerende eigendommen in het buitenland,
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§

voor de ongebouwde goederen : de niet-gekadastreerde goederen van het openbaar
domein zullen worden gekadastreerd.

Om de opdracht tot schatting van de venale waarde, de huurwaarde en de constructiewaarde van een onroerend goed te verbeteren, is er een constructiecode met 49 termen in
voorbereiding.
§

De “uitgebreide” constructiecode breidt de bestaande constructiecode van 14 termen uit
met bijkomende termen voor een meer nauwkeurige beschrijving van het goed.

§

De code “ligging” herneemt de voornaamste karakteristieken van de omgeving, zoals de
gemiddelde afstand tussen de gevels, het autoverkeer of de nabijheid van transport.

§

De code “afwerking” detailleert de aard en de kwaliteit van de uitvoering van de
constructie en laat toe de kwaliteit van de constructie (zowel inwendig als uitwendig) te
preciseren.

§

De code “restauratie of renovatie” laat toe op objectieve wijze de materiële vetusteit te
bepalen, rekening houdende met de opeenvolgende restauraties van de essentiële delen
van de constructie.

Deze codes zullen worden gebruikt bij “uitgebreide” schattingen van onroerende goederen.
Hierdoor vervalt ook de noodzaak van een kadastrale perequatie door een jaarlijkse
revaluatie van de KI, op basis van de criteria van de verschillende codes en de evolutie van
de markt voor gelijkaardige goederen.
Momenteel kent de AKRED de aard door de bestemming van de gebouwde goederen. In de
toekomst zal dit worden vervolledigd en gedetailleerd door de aard door aanwending van de
gebouwde goederen.

2.1.3

Kruispuntfunctie voor de andere gegevensbanken

Figuur 56 : Kruispuntfunctie voor andere gegevensbanken
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Om een kruispuntfunctie te kunnen vervullen voor de externe partners van de AKRED,
dienen er linken naar de volgende gegevensbanken te worden gecreëerd :
§

de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ),

§

de kruispuntbank van de ondernemingen,

§

de gegevensbank van de Ainv en de AOIF (ministerie van Financiën),

§

de gegevensbanken van de inbeslagnemingen van de gerechtsdeurwaarders,

§

de gegevensbanken van de banken,

§

andere, zoals de “onroerende” gegevensbank van de Gewesten.

De gegevens die zullen worden gelinkt en het gebruik dat ervan zal worden gemaakt, waren
nog niet precies bepaald ten tijde van de redactie van dit rapport. Bovenstaande lijst is zeker
niet volledig : nog andere partners kunnen beschikken over gegevens waarvoor het
interessant is ze te linken aan deze van de AKRED, zoals bijvoorbeeld het Rijksregister of de
Gewesten.

2.2.
2.2.1

Dienstverlening verbeterd
Analyse van de solvabiliteit verbeterd

Figuur 57 : Analyse solvabiliteit verbeterd
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Om de analyse van de solvabiliteit te verbeteren :
§

is er een PGB vereist die een betere evaluatie van het passief van een persoon mogelijk
maakt, op basis van meer volledige gegevens van de AKRED en de toegang tot de
gegevens betreffende het passief van buiten de AKRED. Bijvoorbeeld, de gegevensbank
van de kredieten van de Nationale Bank bevat de gegevens over de niet-hypothecaire
schulden van de personen.

§

dient de terugbetalingscapaciteit van de personen die niet-fiscale schulden hebben
tegenover de AKRED, beter te worden bestudeerd. Met andere woorden, men dient niet
alleen het huidige vermogen van deze personen te kennen, maar ook het potentieel van
hun toekomstige vermogen dient te worden geanalyseerd.

2.2.2

Rechtszekerheid verbeterd

Figuur 58 : Rechtszekerheid verbeterd

Om de rechtszekerheid van de door de AKRED afgeleverde informatie te verbeteren, is het
noodzakelijk dat de patrimoniale documentatie zo correct en zo volledig mogelijk is.
De documentatie zal correcter zijn als :
§

er een eenduidige identificatie van de goederen is,

§

de authentieke bron rechtstreeks wordt gebruikt, om incoherenties tussen de
brondocumenten en de gegevens van de AKRED te vermijden,

§

de bronnen op hun betrouwbaarheid zijn gecontroleerd.
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Om de goederen op een eenduidige wijze te kunnen identificeren :
§

is er een voorafgaandelijke kadastrering van de goederen vereist, die toelaat de
goederen zo snel mogelijk te identificeren zodat incoherenties in de documentatie tot
een minimum worden beperkt. De voorafgaandelijke kadastrering zal het mogelijk maken
de goederen (nieuwe constructie) en de terreinen (nieuwe verkaveling) te identificeren
vóór hun registratie. De goederen dienen eveneens beter te worden gedetailleerd, opdat
elk goed dat het voorwerp van een mutatie kan uitmaken, zou zijn geïdentificeerd. In de
toekomst zal er niet meer worden gesproken over een kadastraal plan, maar over
gekadastreerde percelen. Bijvoorbeeld, kelders, garages, dienstbodekamers en de
appartementen zullen een kadastraal nummer hebben.

§

is er een gestandaardiseerde methode voor de identificatie van de goederen en de
personen vereist. Momenteel identificeren het Kadaster, de Registratie en de Hypotheken
de goederen en de personen op verschillende wijze.

De bronnen waaruit de gegevens van de AKRED zijn afgeleid, dienen beter te worden
gecontroleerd. De afpaling op tegenspraak zou bijvoorbeeld systematisch kunnen worden
toegepast en er zou een link naar de procesverbalen van afpaling kunnen worden gecreëerd.

2.2.3

Interactie met de burger verbeterd

Figuur 59 : Interactie burger verbeterd

Om de interactie met de burger te verbeteren dient :
§

de interactie met de bevoorrechte klanten van de AKRED, zoals de notarissen, te worden
verbeterd,
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§

het antwoord op de behoeften van de burgers en de andere administraties te worden
verbeterd : snelheid, duidelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte
informatie.

De communicatie kan worden verbeterd door :
§

het principe van het enig loket : een persoon dient zich te kunnen wenden tot één enkel
loket om al de informatie die hij nodig heeft, te bekomen,

§

het centrale concept van het patrimonium ; dit concept kadert in het principe van het enig
dossier van een persoon.

2.2.4

Pro-actieve administratie

Figuur 60 : Pro-actieve administratie

Een pro-actieve administratie is een administratie die initiatieven neemt die tegemoetkomen
aan de behoeften van de burgers en de andere administraties. De federale administratie zou
pro-actiever kunnen worden door :
§

de unilaterale communicatie naar de burger en de andere administraties te verbeteren,

§

nieuwe behoeften te identificeren,

§

aan deze nieuwe behoeften tegemoet te komen.
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Deze nieuwe behoeften kunnen betrekking hebben op nieuwe partners, nieuwe
dienstverlening of nieuwe gegevens om de gegevens van de AKRED te vervolledigen.

2.3.

AKRED efficiënter

Figuur 61 : AKRED efficiënter

Om efficiënter te worden, dient de AKRED :
§

haar werkmethoden aan te passen in functie van de opdrachten die haar zijn toevertrouwd, door gebruik te maken van de beschikbare informatie- en communicatietechnologie,

§

haar organisatie aan te passen aan haar nieuwe opdrachten,

§

haar taken te professionaliseren, dit wil zeggen haar personeel te specialiseren in zijn
taak om de toegevoegde waarde van de dienstverlening te verhogen,

§

de retributies van de AKRED te verbeteren,

§

Om de retributies van de AKRED te verbeteren, is vereist dat :

§

de aangeboden dienstverlening welbepaald is,

§

deze dienstverlening is gekend door de burgers en de andere administraties,

§

deze dienstverlening betalend is.

De dienstverlening betreffende de basisgegevens zal worden aangeboden tegen kostprijs en
de dienstverlening met toegevoegde waarde, afgeleid van de basisgegevens, zal worden
aangeboden tegen marktprijs.
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3.

Gegevensmodel en patrimoniumconcept
Opdat het toekomstige systeem rond het centrale concept van het patrimonium zou

worden georganiseerd, dient het objectmodel van het toekomstige systeem rond dit concept
te worden georganiseerd.

Dit onderdeel stelt enkele basisconcepten van een degelijk

objectmodel voor het toekomstige systeem voor.

Figuur 62 : Centraal concept patrimonium

Het patrimonium van een persoon (natuurlijke persoon, rechtspersoon of een gemeenschap)
is samengesteld uit een actief en een passief. Het passief kan worden onderverdeeld in
openbaar passief en privé-passief, zoals een schuld aan een bank. Het openbaar passief
kan worden onderverdeeld in :
§

fiscaal openbaar passief zoals een schuld aan de Directe Belastingen, de registratierechten, de successierechten…

§

niet-fiscaal openbaar passief zoals de onverschuldigde bedragen inzake pensioen of
werkloosheid.

Dit concept zou meer kunnen worden gedetailleerd, maar in dit rapport zullen we niet verder
in detail treden.
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E. Woordenlijst
Actief

Zie Recht. Actief.

Adres

Postadres.

Afdeling

Kadastrale afdeling.

Authentieke

Zie Mutatie. Authentieke.

Bedrag

Zie Bijkomend zakelijk recht. Bedrag.

Bevroren

Zie Recht. Bevroren.

Bewoning

Tijdens de blote eigendom : tijdelijk zakelijk recht van bewoning
(gebruik beperkt tot het recht een huis te bewonen).

Bijkomend zakelijk recht

Elk zakelijk recht dat zich toevoegt aan een recht van schuldvordering (ook genoemd zakelijke zekerheid).

Bijkomend zakelijk recht.

Bedrag waarvoor het bijkomend zakelijk recht is genomen.

Bedrag.
Blote eigendom

Eigendom die tijdelijk van de usus en/of fructus is ontdaan.

Building

Een gebouw met verdiepingen dat toebehoort aan één enkele
eigenaar, valt in deze categorie.

Burgerlijke Stand

Zie Persoon. Burgerlijke Stand.

Datum mutatie

Zie Mutatie. Datum mutatie.

Datum naturalisatie

Zie Persoon. Datum naturalisatie.

Datum overschrijving

Zie Mutatie. Datum overschrijving.

Datum registratie

Zie Mutatie. Datum registratie.

Drijvend gebouw

Schip of boot.

Eigendom

Het meest volledige en uitgebreide recht van een persoon op
een zaak. Omvat algemeen genomen :
• het recht een goed te gebruiken of er zich van te bedienen
(usus),
• het recht op de vruchten van het goed (fructus),
• het recht een goed te doen «verdwijnen» door er afstand van
te doen of het te vernietigen (abusus),
eventueel beperkt (zonder usus en/of abusus, bijvoorbeeld).
De types van beperkingen zijn beschreven in de omschrijving
van de kenmerken van eigendom.

Eigendom bezwaard met

Eigendom dat tijdelijk (minimum 27 jaar , maximum 99 jaar)
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erfpacht

van een reeks prerogatieven is beroofd waarover de eigenaar
normaliter beschikt (bezitsbescherming, rechtsvordering tot
teruggave, enz…) met betrekking tot een onroerend goed mits
betaling van een vergoeding.

Eigendom bezwaard met

Eigendom dat tijdelijk (maximum 50 jaar, geen minimum ver-

opstal

eist) van een reeks prerogatieven is beroofd waarover de eigenaar normaliter beschikt (bezitsbescherming, rechtsvordering
tot teruggave, enz…) mits betaling van een vergoeding.

Erfdienstbaarheid

Splitsing van het eigendomsrecht ; wordt op een erf (lijdend erf)
gelegd tot nut van een ander erf (heersend erf) dat aan een
andere eigenaar toebehoort.

Erfpacht

Tijdens de duur van het recht van de erfpacht (zie hierna).

Familieband

Familieband die bestaat tussen twee natuurlijke personen.

Fiscale mutatie

Mutatie die een wijziging in het fiscaal statuut van de onroerende goederen teweeg brengt (verandering kadastraal inkomen,
vrijstelling van een goed, einde van de vrijstelling van een
goed, enz…).

Fysische mutatie

Mutatie die een wijziging van de topografische objecten teweeg
brengt.

Gebouw

Object dat een gebouw voorstelt binnen een perceel.

Gebouwd goed en subtypes Wij verwijzen naar de Algemene Instructie M, art. 41/1/12, §3,
evenals naar de « Constructiecode » voor een nauwkeurige
omschrijving van de verschillende types van gebouwde goederen.
Gebruik

Tijdens de blote eigendom : zakelijk en tijdelijk recht van gebruik (usus).

Geheel dienstig voor bewo- Eén of meerdere verdiepingen van een gebouw, aangewend
ning

voor bewoning.

Geheel dienstig voor uit-

Eén of meerdere verdiepingen van een gebouw, aangewend

bating

voor handel of nijverheid.

Geldsom

Contant geld, of geld geplaatst op een rekening, enz….

Gemeenschap

Koppel gehuwde personen.

Goed

Roerend of onroerend goed, in België of in het buitenland gelegen, maar gekend door de AKRED om redenen van fiscale of
burgerlijke aard.

Goederenmutatie

Mutatie die slaat op één of meerdere goederen.
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Hermeten

Zie Topografisch object. Hermeten.

Hypotheek

Recht van een schuldeiser dat slaat op (een) onroerend(e)
goed(eren) van zijn schuldenaar5, als waarborg voor de terugbetaling van een schuld. Dit recht veroorzaakt geen bezitsverlies.

Juridische mutatie

Mutatie die betrekking heeft op één of meerdere rechten.

Juridische rechtzetting

Rechtzetting van een foutief gegeven in de gegevens aangaande de rechten bij de AKRED.

Kadastraal inkomen

Het gemiddeld normaal netto-inkomen van een jaar.

Kadastraal plan

Geografisch plan van alle percelen.

Kadastrale legger

Register, waarin per gemeente of kadastrale afdeling van een
gemeente, elke eigenaar voorkomt met vermelding van de goederen die hij bezit.

Kantmelding

Vermelding van bepaalde juridische feiten beperkend opgesomd in de wet, betreffende de overgeschreven of ingeschreven akten, zoals beslag op onroerende goederen, bouwovertredingen (onvergund bouwen).

Losse rekening

Geheel van bladen waarop de registratie van akten en geschriften gebeurt wanneer zij aanleiding geven tot een inschrijving of annotatie in de documentatie van de Registratie.

Maatschappelijk recht

Aandeel, deelbewijs.

Mutatie

Een mutatie is gelijk welke wijziging die een invloed kan hebben op de gegevens van de AKRED.

Mutatie.

Datum waarop het document dat de mutatie teweeg brengt

Datum overschrijving

(een akte, een vonnis, enz…) wordt aangeboden en ingeschreven of overgeschreven op de hypotheken.

Mutatie. Datum registratie

Datum waarop het document dat de mutatie teweeg brengt
(een akte, een vonnis, enz…) wordt aangeboden en geregistreerd in een registratiekantoor.

Mutatie. Authentieke

Geldt als de akte die de mutatie teweeg brengt authentiek is,
d.w.z. afkomstig van een notaris, een gerechtsdeurwaarder,
een rechter, een vertegenwoordiger van een administratie,
enz…

5

Uitzondering : een hypotheek kan slaan op (een) schip (schepen) of (een) bo(o)t(en).
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Mutatie. Datum mutatie

Datum waarop een mutatie zich voordoet.

Mutatie. Voorwaardelijkheid Opschortend : de mutatie is onbestaande zolang een bepaalde
voorwaarde niet is vervuld ; ontbindend : zij heeft onmiddellijk
gevolg en wordt naderhand vernietigd als een bepaalde voorwaarde in vervulling gaat.
Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon.

Natuurlijke persoon.

Burgerlijke stand van de persoon : vrijgezel, gehuwd, overle-

Burgerlijke stand.

den, nietigverklaard huwelijk, putatief huwelijk, weduwe/weduwenaar, feitelijke scheiding, scheiding van tafel en bed, verstoten.

Niet-gekadastreerde

Spoor van de spoorweg.

spoorweg
Niet-gekadastreerde weg

Openbare weg (voetweg, weg, straat, baan, autoweg, enz.).

Nietigverklaring

Nietigverklaring van een akte bij vonnis.

Object

Elk lichamelijk object, uitgezonderd een drijvend gebouw.

Object openbaar domein

Object dat een goed van het openbaar domein voorstelt.

Ongebouwd goed en

Wij verwijzen naar de Algemene Instructie M, art. 41/1/12, §2,

subtypes

voor een nauwkeurige omschrijving van de verschillende types
van ongebouwde goederen.

Onroerend goed.

Geldt indien het goed onroerend is uit zijn aard, geldt niet in-

Uit zijn aard

dien het onroerend is door bestemming.

Opstal

Tijdens de uitoefening van het recht van opstal(zie woordenlijst, Eigendom bezwaard met opstal)

Opzoeking dertigjarige titel
Pand

Recht van een schuldeiser dat slaat op een (van de) roerende
goed(eren) van zijn schuldenaar, als waarborg voor de terugbetaling van een schuld. Dit recht veroorzaakt bezitsverlies6.

Perceel

Equivalent van het «perceelplan» (topografische zone). Er
bestaan bepaalde regels om een perceel te determineren.
Bijvoorbeeld :
• 1 gebouw = 1 perceel (inclusief : terrein van geringe
oppervlakte - binnenplaats, doorgang)
• 1 huis/fabriek/school/hospitaal/enz… + binnenplaats + tuin +

6

Uitzondering : het pand op een handelsfonds, dat kan slaan op (een) roerend(e) en/of onroerend(e)
goed(eren) en geen bezitsverlies veroorzaakt.
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park = 1 perceel (wanneer alles aan elkander paalt)
• 1 ontgonnen terrein van + dan 25 are = 1 perceel
• 1 groep serres/garages = 1 perceel
• 2 aanpalende huizen, zelfde eigenaar = 2 percelen
• 2 fabrieken binnen dezelfde omheining, zelfde eigenaar =
2 percelen
Perceel Openbaar Domein Perceel dat een goed van het openbaar domein voorstelt
(zoals een station, een luchthaven, een park, enz…).
Perceelsobject

Object dat zich kan bevinden binnen een perceel.

Persoon

Natuurlijke- of rechtspersoon van Belgische nationaliteit7 of
buitenlandse persoon die dient te zijn gekend om redenen van
fiscale8 of burgerlijke aard.

Persoon.

Datum van naturalisatie ingeval de persoon werd genatu-

Datum naturalisatie

raliseerd.

Persoonsgebonden mutatie Mutatie die betrekking heeft op één of meerdere personen.
Plan

Kopie van het architecten- of landmetersplan van een gebouwd
goed.

Polder

Gebied dat een geheel van percelen afbakent, die afhangen
van een polder.

Quotiteit

Zie Voornaamste zakelijk recht. Quotiteit.

Recht

Patrimoniaal recht waarvan een persoon titularis is.

Recht. Actief

Voorbeeld bij wijze van definitie. A overlijdt en bezit een huis.
X erft de blote eigendom van het huis, Y het vruchtgebruik. X
overlijdt op zijn beurt. Xa erft «de blote eigendom van de blote
eigendom van X» en Xb erft «het vruchtgebruik van de blote
eigendom van X». Men stelt dit geval voor als volgt :
• Xa heeft een recht dat een blote eigendom is met actief=vals op
het huis ;
• Xb heeft een recht dat een vruchtgebruik is met actief=vals op
het huis ;
• Y heeft een recht dat een vruchtgebruik is met actief=waar op het

7 Onder Belgische rechtspersoon wordt verstaan :
- hetzij een rechtspersoon met zetel van werkelijke leiding in België (d.w.z. de plaats waar de
vennootschap werkelijk wordt geleid, zelfs indien haar maatschappelijke zetel in het buitenland
ligt),
- hetzij een rechtspersoon met statutaire zetel in België, waarvan de zetel van werkelijke leiding
buiten de EU ligt.
8
Bijvoorbeeld, een buitenlander die, op het ogenblik van zijn overlijden, zijn domicilie of de zetel van
zijn vermogen in België heeft gevestigd.
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huis.

Wanneer Y overlijdt, dooft zijn vruchtgebruik uit en worden de
rechten van Xa en Xb actief.
Recht. Bevroren

Geldt als een recht is bevroren ten gevolge van een beslag.
Bijvoorbeeld, als er beslag is gelegd op een goed, dan wordt
het eigendomsrecht dat een persoon op dit goed heeft, bevroren.

Rechtspersoon

Rechtspersoon.

Rechtzetting goed

Rechtzetting van een foutief gegeven in de gegevens aangaande de goederen bij de AKRED.

Rechtzetting persoon

Rechtzetting van een foutief gegeven in de gegevens aangaande de personen bij de AKRED.

Registratierecht
Rol - AKRED

Rol van een werknemer van de AKRED bij een mutatie :
ontvanger die een akte registreert, commissaris van het Aankoopcomité, werknemer van het Kadaster die de mutatie in
Cadnet uitvoert, enz…).

Rol - Extern

Rol van een persoon van buiten de administratie bij de mutatie
(een notaris ingeval van een notariële akte, een gerechtsdeurwaarder, een rechter of een burgemeester ingeval van een
administratieve akte, enz…).

Schuldvordering

Lening, huurovereenkomst, maatschappelijk recht (aandeel,
deelbewijs). Bankbiljetten zijn uitgesloten (zie Geldsom).

Sector

Object dat een gebied van het Belgisch grondgebied afbakent.

Speciaal object

Object dat bijkomende topografische informatie biedt bij de
belangrijkste informatie (schaal, noordpijl, enz…).

Successierecht
Topografisch object.

Geldt als het object deel uitmaakt van een planblad van het

Hermeten

kadastraal plan dat werd hermeten. Geldt niet ingeval het
object zich bevindt op een planblad van het primitief plan.

Uit zijn aard

Zie Onroerend goed. Uit zijn aard.

Uittreksel kadastrale legger Kopie van een deel van de kadastrale legger.
Verjaring

Uitdoving van een recht na het verstrijken van een bepaalde
termijn.

Verzaking

Verzaking door een persoon aan een van zijn rechten. Niet
bedoeld is het verzaken aan een erfenis.
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Verzaking erfenis

Type van persoonsgebonden mutatie : verzaking door een
persoon aan een erfenis. Wordt beschouwd als een persoonsgebonden mutatie omdat ze de erfopvolging tussen de personen wijzigt.

Volle eigendom

Eigendom zonder enige beperking (ander dan een eventueel
verschillende quotiteit van het geheel).

Voornaamste zakelijk recht Elk zakelijk recht dat zich niet toevoegt aan een recht van
schuldvordering.
Voornaamste zakelijk recht . Percentage dat de «proportie» van het goed waarop het recht
Quotiteit.

betrekking heeft, aangeeft.

Voorrecht

Recht van een schuldeiser dat slaat op (een) roerend(e) en/of
onroerend(e) goed(eren) van zijn schuldenaar, tot waarborg
van de terugbetaling van een schuld. Dit recht geeft voorrang
aan de schuldeiser op de hypothecaire schuldeisers. Dit recht
veroorzaakt geen bezitsverlies.

Voorwaardelijkheid

Zie Mutatie. Voorwaardelijkheid.

Vruchtgebruik

Tijdens de blote eigendom : zakelijk en tijdelijk recht van gebruik (usus) en genot (fructus).

Watergebied

Object dat een watergebied binnen een perceel voorstelt (een
vijver, bijvoorbeeld).

Watering

Gebied dat een geheel van percelen afbakent die afhangen
van een watering.

Waterloop

Openbare waterloop (rivier, stroom, kanaal, enz…).

Zakelijke zekerheid

Bestaat in het recht van de schuldeiser zich te laten betalen, bij
voorrang, op de verkoopprijs van het roerend of onroerend
goed dat als waarborg dient voor de verplichting van zijn schuldenaar (zie Bijkomend zakelijk recht).
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