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Statistisch Product

Fiscale inkomens
Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke
personen. Deze statistiek wordt per inkomstenjaar opgemaakt. Het inkomstenjaar is het
belastbare tijdperk. De inkomsten die de belastingplichtige verkregen heeft in dat jaar zijn
onderworpen aan belastingen. De cijfers zijn jaarlijks beschikbaar vanaf inkomstenjaar
1976. De historische bedragen in BEF zijn allemaal geconverteerd met de conversie
40,3399 BEF = 1 Euro.

Actualisering metagegevens
Bijwerking van het
document

10/04/2018

Presentatie
Trefwoorden

-

Domein

3.7.06. Levensomstandigheden

Statistische eenheid Titel

Aangifte

Statistische eenheid Omschrijving

Een aangifte kan worden ingevuld door één persoon of twee
personen. De algemene regel is dat iedereen een individuele
aangifte moet invullen, buiten de gehuwden en wettelijk
samenwonenden . Zij moeten gezamenlijk een aangifte
invullen, behalve in het jaar van het huwelijk of het wettelijk
samenwonen en in het jaar van de scheiding of het stopzetten
van het wettelijk samenwonen. In het jaar van het overlijden
van de partner mag er worden gekozen of er een afzonderlijke
of een gezamenlijke aangifte wordt ingevuld. Indien er geen
keuze wordt gemaakt, worden ze afzonderlijk belast.

Statistische populatie Titel

Fysieke personen onderworpen aan de personenbelasting

Statistische populatie Omschrijving

Aan de personenbelasting zijn de rijksinwoners onderworpen,
dat wil zeggen:1° de natuurlijke personen die in België hun
woonplaats of de zetel van hun fortuingevestigd hebben;
2° de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire
beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd,
alsmede hun inwonende gezinsleden;3° de andere leden
van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten
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in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden,
daaronder niet begrepen consulaire ere-ambtenaren;4° de
andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden
van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten,
provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en
gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die
de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden
buitenslands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam
verblijf houden.
Geografisch bereik

België

Tijdsbereik

-

Sectorieel bereik

-

Ander bereik

-

Basisperiode

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

1976

Institutioneel mandaat
Wettelijke referentie

Geen referentiewetteksten

Gegevensuitwisseling

-

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid - Beleid Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijke gegevens

Bekendmakingbeleid
Periodiciteit

Jaarlijks

Verspreidingsformaat
Persbericht

-

Publicaties

Publicatie op het internet (www.statbel.fgov.be)

Onlinedatabank

Downloadbare Excel-tabellen ; be.STAT

Toegang tot
microgegevens

-

Overig
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Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

-

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

-

Kwaliteitsbeoordeling

-

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

-

Tevredenheid van de
gebruikers

-

Volledigheid

-

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

-

Steekproeffout

-

Niet-steekproeffout

-

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

-

Vergelijkbaarheid - In de tijd
Vergelijkbaarheid Sectorieel

-

Vergelijkbaarheid Andere

-
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Coherentie
Interne coherentie

-

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

-

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

-

Herziening van de
gegevens - Praktijk

-

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

-

Basisgegevens Administratieve
gegevens

FOD Financiën : Personenbelasting

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Jaarlijks

Verzameling van
gegevens

-

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

-

Opmerkingen
Opmerking betreffende statistische populatie - Vanaf inkomstenjaar 2003 werden nietinwoners die onderworpen zijn aan de personenbelasting niet meer opgenomen in onze
statistieken.
Opmerking betreffende wettelijk samenwonenden - Wettelijk samenwonenden werden
pas vanaf inkomstenjaar 2004 gezamenlijk belast. Daarvoor moesten ze ook ieder een
afzonderlijke aangifte doen.
---

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Gemeente

-

Eenheid/
Nomenclatuur
REFNIS
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Statistische variabelen
(Officieel cijfer van de)
residentiële bevolking op 1
januari

Het cijfer van de residentiële bevolking
N (Aantal)
op 1 januari wordt berekend op basis van
het aantal ingeschrevenen in het RRNP
en omvat het geheel van personen
die hun hoofdverblijfplaats in België
hebben, inclusief de Belgen en de
vreemdelingen toegelaten of gemachtigd
om zich te vestigen of om op het
grondgebied te verblijven, maar exclusief
de vreemdelingen die minder dan drie
maand op het grondgebied verblijven,
de asielzoekers en de vreemdelingen in
onregelmatige situatie.

Totaal netto belastbaar
inkomen

Het totale netto belastbaar inkomen
Euro (€)
bestaat uit alle netto inkomsten min de
aftrekbare uitgaven. Het geheel van
netto inkomsten is de som van alle netto
inkomsten uit de categorieën inkomsten
van onroerende goederen, inkomsten en
opbrengsten van roerende goederen en
kapitalen, beroepsinkomsten en diverse
inkomsten.

Totaal aantal aangiften

Aantal aangiften geldig ingediend door
alle Belgische Belastingbetalers.

Gemiddeld netto belastbaar
inkomen per aangifte

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen Euro (€)
per aangifte is het quotiënt van het totale
netto belastbaar inkomen en het totale
aantal aangiften. Het wordt beïnvloed
door sterk afwijkende waarden (outliers).

N (Aantal)

Mediaan inkomen per aangifte Het mediaan inkomen per aangifte is
Euro (€)
het inkomen verbonden aan de aangifte
die zich bevindt in het midden van de
reeks wanneer de aangiften geklasseerd
worden naar inkomen. Het wordt niet
beïnvloed door sterk afwijkende waarden
(outliers).
Aanslagjaar

Het aanslagjaar is het jaar waarin de
belastingaangifte ingediend wordt.
Dit is het jaar na het kalenderjaar
waarin de inkomsten werden behaald
(inkomstenjaar).

YYYY

Inkomstenjaar

Het inkomstenjaar is het jaar waarvoor
de belastingen verschuldigd zijn.

YYYY

5/13
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Statistische variabelen
Aangiftetype

Een aangifte kan worden ingevuld door
Onbekend
één persoon (individuele aangifte) of
twee personen (gemeenschappelijke
aangifte). De algemene regel is dat
iedereen een individuele aangifte moet
invullen, buiten de gehuwden en wettelijk
samenwonenden. Zij moeten gezamenlijk
een aangifte invullen, behalve in het
jaar van het huwelijk of het wettelijk
samenwonen en in het jaar van de
scheiding of het stopzetten van het
wettelijk samenwonen. In het jaar van het
overlijden van de partner mag er worden
gekozen of er een afzonderlijke of een
gezamenlijke aangifte wordt ingevuld.
Indien er geen keuze wordt gemaakt,
wordt men afzonderlijk belast.

Afzonderlijk netto belastbaar
inkomen

Zijn inkomsten die aan een afzonderlijke
aanslagvoet worden belast, zoals
achterstallen, vervroegd vakantiegeld,
eindbelasting op pensioensparen ...

Euro (€)

De gemiddelde aanslagvoet

Is het quotiënt van het totale netto
belastbaar inkomen en de totale
belastingen.

%
(Percentage)

Deciel

De aangiften van elke administratieve
Onbekend
eenheid worden geklasseerd in stijgende
volgorde van het totale netto belastbaar
inkomen. De aldus verkregen reeksen
worden dan onderverdeeld in tien gelijke
delen of “decielen”. Aan het laagste
deciel, dat de 10 % aangiften met de
laagste inkomens bevat, wordt het
nummer 1 toegekend; het laatste deciel,
met de 10 % aangiften met de hoogste
inkomens, krijgt het nummer 10.

Gemeenschappelijke aangifte Indien een aangifte door 2 personen
worden ingevuld (zie aangiftetype).

Onbekend

Gezamenlijk netto belastbaar
inkomen

Zijn inkomsten die aan een progressieve Euro (€)
aanslagvoet worden belast.

Het gemiddeld netto
belastbaar inkomen per
inwoner

Is het quotiënt van het totale netto
Euro (€)
belastbaar inkomen en de bevolking op 1
januari van het aanslagjaar.

Individuele aangifte

Indien een aangifte door 1 persoon wordt Onbekend
ingevuld (zie aangiftetype).
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Statistische variabelen
Interkwartiel verschil

Men bepaalt het inkomen dat
Onbekend
overeenkomt met de aangifte die de
centrale plaats inneemt in de reeks,
gaande van het laagste inkomen tot
het mediaaninkomen, nl. Q1 (eerste
kwartiel). Evenzo bepaalt men Q3
(derde kwartiel), zijnde het inkomen
van de aangifte centraal tussen het
mediaaninkomen en het hoogste
inkomen. Het verschil van Q3 en Q1
of het interkwartiel verschil geeft een
idee van de spreiding van de inkomens
rond de mediaan. Het gaat hier om
het verschil tussen het hoogste en het
laagste inkomen van een verzameling
aangiften, die 50% van het totaal
aangiften beslaat, en waarvan telkens
de helft aan iedere zijde van de mediaan
gerangschikt is. Hoe kleiner het
interkwartiel verschil, hoe dichter de
inkomens rond het mediaaninkomen
gegroepeerd zijn, dus hoe kleiner de
spreiding.
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Statistische variabelen
Interkwartiele asymmetrie

De inkomensverdelingen zijn
Onbekend
asymmetrisch. Het gemiddeld
inkomen is bijna steeds hoger dan het
mediaaninkomen. Een vergelijking
van het gemiddeld inkomen en het
mediaaninkomen geeft steeds een idee
van de asymmetrie. Het rekenkundig
gemiddelde van de inkomens wordt
immers sterk beïnvloed door extreme
inkomens, wat minder geldt voor de
mediaan en kwartielen. De asymmetrie
kan uitgedrukt worden door de
interkwartiele asymmetrie, of de
verhouding van het verschil van het
derde kwartiel minus de mediaan, en
de mediaan minus het eerste kwartiel,
ten opzichte van het interkwartiel
verschil. Een positieve coëfficiënt
wijst erop dat de amplitude van de
inkomens tussen kwartielen en mediaan
hoger is langs de zijde van de boven
de mediaan gelegen inkomens, dan
langs de zijde van de lagere inkomens.
(Q3 - Me) > (Me-Q1) = asymmetrie
rechts. Een negatieve coëfficiënt duidt
op het tegenovergestelde, (Me-Q1)
> (Q3-Me) = asymmetrie links. Hoe
hoger de coëfficiënten, hoe groter de
ongelijkheid tussen de twee amplitudes,
(Q3- Me) > (Me-Q1). Praktisch kan
men stellen dat een toename van de
interkwartiele coëfficiënt wijst op een
groter wordende afstand tussen het
mediaaninkomen en de inkomens die
met de kwartielen overeenkomen. De
inkomensspreiding vergroot en de
inkomenscurve wordt meer afgeplat.
Hoe hoger de asymmetriecoëfficiënt,
hoe groter de spreiding der inkomens
boven de mediaan, dus hoe meer het
aantal hogere inkomens toeneemt.
Hoe hoger het mediaaninkomen,
hoe hoger over het algemeen ook de
interkwartiele coëfficiënt. Dikwijls neemt
ook de asymmetrie toe. Voorgaande
waarnemingen gelden meestal niet
voor kleine gemeenten. Het aantal
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uitzicht zou hebben. Als de interkwartiele
assymmetrie = 0, dan is er symmetrie;
dan heeft de meerderheid van de
individuen een inkomen die overeenkomt

Statistische variabelen
Interkwartiele coëfficiënt

Om de spreiding te vergelijken van
Onbekend
reeksen waarvan de mediaan sterk kan
verschillen, kan men bezwaarlijk een
absolute spreidingsmaat aanwenden. De
interkwartiele coëfficiënt is de verhouding
tussen het interkwartiel verschil en de
mediaan.

Nul inkomen

Vele belastingplichtigen, die omwille van N (Aantal)
hun inkomen (jongeren zonder inkomen)
of omwille van hun gezinslasten niet
belastbaar zijn, komen niet in de
statistiek voor.

Percentiel

De aangiften van elke administratieve
Onbekend
eenheid worden geklasseerd in stijgende
volgorde van het totale netto belastbaar
inkomen. De aldus verkregen reeksen
worden dan onderverdeeld in honderd
gelijke delen of “percentielen”. Aan het
laagste percentiel, dat 1 % aangiften
met de laagste inkomens bevat, wordt
het nummer 1 toegekend; het laatste
deciel, met 1 % aangiften met de hoogste
inkomens, krijgt het nummer 100.
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Statistische variabelen
Personenbelasting

De personenbelasting is verschuldigd
Onbekend
door de Rijksinwoners. Rijksinwoners zijn
de personen die in België hun domicilie
of de zetel van hun fortuin hebben
gevestigd. Het domicilie is een feitelijke
toestand gekenmerkt door het verblijf
of het werkelijke wonen in het land; met
«zetel van fortuin» wordt bedoeld, niet
de plaats waar de goederen die het
fortuin vormen gelegen zijn, doch wel
de plaats waaruit de goederen die het
fortuin vormen, worden beheerd, dus
de plaats waar een persoon de zetel
van zijn zaken of van zijn bezigheden
heeft. Tot bewijs van het tegendeel
worden alle natuurlijke personen die
in het Rijksregister ingeschreven zijn
geacht hun domicilie of de zetel van hun
fortuin in België gevestigd te hebben.
Wat de personen betreft die niet zijn
ingeschreven in het Rijksregister van de
natuurlijke personen, moet de vestiging
van de woonplaats of de zetel van het
fortuin in België worden beoordeeld
volgens de feitelijke omstandigheden.
Sinds aanslagjaar 1995 wordt het
domicilie van echtgenoten bepaald door
de plaats waar het gezin is gevestigd.
Het tijdelijk verlaten van het land houdt
geen wijziging van domicilie in.
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Statistische variabelen
Totaal aantal personen ten
laste

De volgende personen kunnen ten
N (Aantal)
laste worden genomen, indien er aan
3 voorwaarden worden voldaan: - uw
kinderen of geadopteerde kinderen,
kleinkinderen of achterkleinkinderen; - de
kinderen die u volledig of hoofdzakelijk
ten laste heeft. Voorbeeld: kinderen van
wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn
ontzet; - uw ouders, uw grootouders, etc.;
- uw broers en zusters; - de personen die
u - toen u kind was - ten laste hadden.
Voorbeeld: een tante die u na het
overlijden van uw ouders tijdens uw
jeugd ten laste heeft genomen; De 3
voorwaarden zijn: 1) Hij/zij moet deel
uitmaken van uw gezin op 1 januari van
het aanslagjaar (voor inkomstenjaar
2008 is dit op 01/01/2009). 2) Zijn/haar
nettobestaansmiddelen mogen een
bepaald bedrag niet overschrijden. 3) Hij/
zij mag geen bezoldigingen ontvangen
die u inbrengt als beroepskosten.

Totaal netto
beroepsinkomsten

Is de som van de afzonderlijk en de
Euro (€)
gezamenlijk netto beroepsinkomsten.
Hieronder vallen de wedden
en lonen, ziekte-uitkeringen,
werkloosheidsuitkeringen,
(brug-)pensioenuitkeringen, winsten,
baten, wedden van bedrijfsleiders en
meewerkende echtgenoten, na aftrek van
de beroepskosten.

Totaal netto diverse inkomen

Is de som van de afzonderlijk en de
gezamenlijk netto diverse inkomsten,
bijvoorbeeld onderhoudsuitkeringen…

Totaal netto inkomen

Is de som van alle netto inkomsten uit de Euro (€)
volgende fiscale categorieën: inkomsten
uit onroerende goederen, inkomsten uit
en opbrengsten van roerende goederen
en kapitalen, beroepsinkomsten en
diverse inkomsten. Het is eveneens de
som van het gezamenlijk netto inkomen
en het afzonderlijk belastbaar netto
inkomen.
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Euro (€)

Statistische variabelen
Totaal netto inkomsten uit
onroerende goederen

Hieronder vallen de huuropbrengsten
en inkomsten uit woningen (kadastraal
inkomen)…

Euro (€)

Totaal netto inkomsten uit
roerende goederen

Is de som van de afzonderlijk en de
Euro (€)
gezamenlijk netto inkomsten uit roerende
goederen, bijvoorbeeld dividenden,
intresten…

Totale aftrekbare bestedingen Zijn de bestedingen die aftrekbaar
zijn van het gezamenlijk netto
inkomen, zoals kinderopvang, betaalde
onderhoudsuitkeringen, giften…

Euro (€)

Totale belastingen

Is de som van de staatsbelasting,
gemeentebelasting en
agglomeratiebelasting.

Euro (€)

Welvaartsindex

Is de vergelijking van het gemiddelde
Onbekend
fiscale inkomen per inwoner van een
bepaalde administratieve eenheid met
het gemiddelde inkomen per inwoner in
België. De welvaartsindex van België
wordt gelijkgesteld aan 100. Ligt de
welvaartsindex van een administratieve
eenheid onder de 100, dan betekent dit
dat het gemiddelde inkomen per persoon
in die administratieve eenheid lager is
dan het nationaal gemiddelde inkomen.
Heeft de welvaartsindex daarentegen
een waarde boven de 100 dan is het
gemiddelde inkomen per persoon binnen
dat gebied hoger dan het gemiddeld
inkomen per Belg.

Aant. agglomeratiebelastingen Aantal aangiften waarbij het bedrag aan
agglomeratiebelastingen groter is dan 0

N (Aantal)

Aant. aftrekbare bestedingen

Aantal aangiften waarbij de aftrekbare
bestedingen groter zijn dan 0

N (Aantal)

Aant. gezam. netto bel. ink.

Aantal aangiften met een gezamenlijk
netto belastbaar inkomen groter dan 0

N (Aantal)

Aant. gemeentebelastingen

Aantal aangiften waarbij het bedrag aan
gemeentebelastingen groter is dan 0

N (Aantal)

Aant. netto onroerende ink.

Aantal aangiften met een netto
onroerende inkomen groter dan 0

N (Aantal)

Aant. netto roerende ink.

Aantal aangiften met een netto roerende N (Aantal)
inkomen groter dan 0
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Aant. netto beroepsinkomsten Aantal aangiften met een netto diverse
inkomen groter dan 0

N (Aantal)

Aant. netto diverse inkomen

Aantal aangiften met een netto diverse
inkomen groter dan 0

N (Aantal)

Aant. totaal netto inkomen

Aantal aangiften met een totaal netto
inkomen groter dan 0

N (Aantal)

Aant. nul inkomsten

Aantal aangiften met een totaal netto
belastbaar inkomen gelijk aan nul

N (Aantal)

Aant. afzond. netto bel. ink.

Aantal aangiften met een afzonderlijk
netto belastbaar inkomen groter dan 0

N (Aantal)

Aant. staatsbelastingen

Aantal aangiften waarbij het bedrag aan
staatsbelastingen groter is dan 0

N (Aantal)

Aant. totale belastingen

Aantal aangiften waarbij het bedrag aan
totale belastingen groter is dan 0

N (Aantal)

Aantal aangiften

Aantal aangiften met een totaal netto
belastbaar inkomen groter dan 0

N (Aantal)

P25 netto belastbaar inkomen 1ste kwartiel netto belastbaar inkomen in Euro (€)
Euro
P75 netto belastbaar inkomen 3de kwartiel netto belastbaar inkomen in
Euro

Euro (€)

Totale
agglomeratiebelastingen

Totale agglomeratiebelastingen

Euro (€)

Totale gemeentebelastingen

Totale gemeentebelastingen

Euro (€)

Totale staatsbelastingen

Totale staatsbelastingen

Euro (€)

-

-

-
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