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HBO-verspreiding). Bij het verwerken van de gegevens werden de aanwijzingen van F. Jorgens, B. Kerstens, 
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In de tekst verwijzen we soms naar administratieve bronnen zoals het Rijksregister of een register met 
fiscale informatie. Deze bronnen werden uiteraard nooit door ons persoonlijk geconsulteerd. Wij beschikken 
enkel over twee steekproeven met niet identificeerbare gegevens. Als we naar deze administratieve bronnen 
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1. Inleiding 
Om verschillende fiscale beleidsmaatregelen op hun wenselijkheid te beoordelen kan men de 

effecten van iedere maatregel proberen te voorspellen en de voorspelde resultaten met elkaar 

vergelijken. Wil men dergelijke voorspellingen maken om hervormingen in de personenbelasting 

te beoordelen, dan heeft men fiscale inkomensgegevens nodig. Voor België betekent dit concreet, 

de gegevens zoals ze door iedere belastingplichtige worden ingevuld op het aangifteformulier 

voor de personenbelasting. Om hervormingen in de indirecte belastingen te voorspellen heeft 

men behoefte aan bestedingsgegevens. Deze bestedingsgegevens moeten bovendien liefst zo 

gedetailleerd mogelijk genoteerd zijn, zodanig dat de specifieke tarieven, die op een bepaald 

goed van toepassing zullen zijn, kunnen gebruikt worden om de maatregel te voorspellen. Om 

het volledige fiscale veld van personenbelastingen en indirecte belastingen te kunnen 

overschouwen heeft men dus een bestand nodig waarin zowel fiscale inkomensgegevens als 

bestedingsgegevens zitten. Een bestand met zowel dergelijke inkomens als bestedingen bestaat 

niet in België. 

In België beschikken we wel over een bestand met fiscale gegevens. In dit bestand zitten voor een 

omvangrijke groep geanonimiseerde belastingplichtigen, de fiscale formulieren die ze hebben 

ingediend en de afrekening waartoe deze aangifte geleid heeft. Deze gegevens werden, in het 

kader van dit project, ter beschikking gesteld door het Ministerie van Financiën. 

Daarnaast beschikken we in België ook over een bestand met bestedingsgegevens. Om deze 

gegevens te verzamelen wordt aan een omvangrijke groep Belgische gezinnen gevraagd hun 

bestedingen gedurende een bepaalde periode te noteren. Deze gegevens worden verzameld door 

het Nationaal Instituut voor de Statistiek en, eveneens op een geanonimiseerde manier, ter 

beschikking gesteld voor onderzoek. Naar dit bestand wordt soms ook verwezen als de 

HuishoudBudgetEnquête (HBE). 

We zouden een bestand willen waarmee gelijktijdige hervormingen in de personenbelasting en 

de indirecte belastingen berekend kunnen worden. 

Het is onmogelijk om de belastingplichtigen uit het Fiscaal Bestand (FB) en de individuen uit de 

HuishoudBudgetEnquête op een exacte manier met elkaar te verbinden. Het is zeer goed 

mogelijk dat in beide bestanden verschillende personen zitten. Zelfs als in beide bestanden exact 

dezelfde personen zouden zitten, dan nog zouden we ze niet op een exacte manier met elkaar 

kunnen verbinden omdat hun identiteit, door ons, niet te achterhalen valt. Het gaat in beide 

gevallen immers om geanonimiseerde gegevens. 

In beide bestanden zit echter wel een grote variëteit aan observaties. Bovendien zitten in beide 

bestanden gegevens die vergelijkbaar kunnen gemaakt worden. Het valt dus te verwachten dat 
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we, over beide bestanden, individuen kunnen terugvinden die gelijk van aard zijn. Met 

gelijkaardig bedoelen we hier dat ze dezelfde eigenschappen hebben in termen van de 

overlappende variabelen. Dezelfde leeftijd, hetzelfde inkomen, evenveel kinderen ten laste 

enzovoort. Als we gelijkaardigen over beide bestanden aan elkaar koppelen bekomen we een 

bestand met zowel bestedingsgegevens als fiscale inkomensgegevens. 

Een bestand, dat op deze manier wordt samengesteld, heeft natuurlijk beperkingen in 

vergelijking met een bestand waarin alle gegevens, i.e. bestedingen, fiscale inkomens en 

karakteristieken, direct voor hetzelfde individu geobserveerd worden. Individuen die 

gelijkaardig zijn, in termen van de geobserveerde variabelen, hoeven nog niet gelijk te zijn in 

termen van de niet geobserveerde variabelen. Als de overlappende variabelen echter in hoge 

mate samenhangen met de niet overlappende variabelen dan zou men, op basis van het 

gekoppelde bestand, toch voorspellingen moeten kunnen maken over gezamenlijke 

veranderingen in de niet overlappende variabelen. In dit geval betekent dit concreet dat de 

overlappende variabelen, die men gebruikt om gelijkaardigheid te omschrijven, zowel in hoge 

mate met de indirecte belastingen als met de personenbelasting moeten samenhangen. 

Technieken die twee bestanden, op basis van deze overlappende variabelen, verbinden zijn 

statistische koppelingstechnieken. 

In deze tekst geven we geen overzicht van mogelijke statistische koppelingstechnieken2. We 

selecteren wel één procedure en gebruiken die om het Fiscaal Bestand en de 

HuishoudBudgetEnquête aan elkaar te koppelen zodat we met het samengestelde bestand de 

beoogde berekeningen voor de personenbelastingen en de indirecte belastingen kunnen 

uitvoeren. In deze tekst worden dus ook geen concrete hervormingen besproken. We behandelen 

enkel de praktische keuzes die we gemaakt hebben om, op basis van het Fiscaal Bestand en de 

HuishoudBudgetEnquête, te komen tot één samengesteld bestand. 

In secties 2 en 3 bespreken we respectievelijk de inhoud van de HuishoudBudgetEnquête en het 

Fiscaal Bestand. Concreet gaat het om de HuishoudBudgetEnquête van 1997-1998 en het Fiscaal 

Bestand van het aanslagjaar 1999 (inkomen 1998). Deze bestanden zijn niet direct met elkaar 

vergelijkbaar. In sectie 4 verduidelijken we waar de vergelijkingsproblemen zich situeren. 

Oplossingen voor deze vergelijkingsproblemen stellen we voor in sectie 5. Hoe we de 

observatie-eenheden, uit deze op elkaar afgestemde bestanden, met elkaar verbinden, bespreken 

we tenslotte in sectie 6. 

                                                           

2 In Van Camp (2001) worden enkele statistische koppelingstechnieken besproken en staan referenties naar 
de meer theoretische literatuur omtrent dit onderwerp. 
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Om de inhoud van de HuishoudBudgetEnquête en het Fiscaal Bestand te beoordelen grijpen we 

af en toe terug naar bepaalde, wettelijke, regels. In principe gebruiken we daarvoor regels die op 

gegevens uit 1998 van toepassing waren, hoewel de HuishoudBudgetEnquête liep van 1 juni 1997 

tot en met 31 mei 1998. We hebben hier dus gekozen voor de meest recente wetgeving die op de 

gegevens van toepassing kon zijn. Als we bij berekende gegevens niet expliciet een bron 

vermelden gaat het om eigen berekeningen. Alle gegevens zijn uitgedrukt in het prijsniveau van 

het oorspronkelijke bestand, i.e. 1997-1998 in het geval de HuishoudBudgetEnquête of 1998 in het 

geval van het Fiscaal Bestand. 
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2. De HuishoudBudgetEnquête van het NIS (1997-98) 
Gegevens over de samenstelling van het gezinsbudget worden verzameld door het Nationaal 

Instituut voor de Statistiek (NIS). Tot voor 1995 werd aan gezinnen gevraagd om gedurende een 

heel jaar alle uitgaven te noteren. De deelnamelast aan deze enquêtes was daardoor uiteraard erg 

hoog. Bovendien werden deze enquêtes met redelijk grote tijdsintervallen afgenomen. Sinds 1960 

werden vijf dergelijke enquêtes georganiseerd: 1961, 1963-64, 1973-74, 1978-79 en 1987-883. Om de 

deelnamelast te verminderen en regelmatiger bestedingsresultaten te hebben, werd besloten om 

een andere methodologie te volgen. Tussen 1995 en 1998 werden jaarlijkse huishoud-

budgetenquêtes georganiseerd. In de opeenvolgende versies 1995-96, 1996-97, 1997-98 werd aan 

gezinnen gevraagd om gedurende één maand al hun uitgaven te noteren en gedurende de rest 

van het jaar enkel de uitgaven met een bepaalde omvang of een zekere periodiciteit. De groep 

gezinnen die gecontacteerd werd, was verschillend per jaargang. Vanaf 1999 is men overgestapt 

naar een volledige maandelijkse bevraging. Gezinnen noteren enkel nog gedurende één maand al 

hun uitgaven. Deze enquête loopt, in principe, vanaf 1 januari 1999, permanent doorheen de tijd 

met telkens een nieuwe groep van gezinnen die gecontacteerd wordt voor iedere maand. 

In deze sectie gaan we dieper in op de HuishoudBudgetEnquête van 1997-98, waar we verkort 

naar verwijzen als HBE9798. Deze enquête liep van 1 juni 1997 tot 31 mei 1998. In sectie 2.1 

bespreken we de samenstelling van de steekproef van de HBE9798. Vervolgens gaan we in op de 

verschillende gegevens die door de deelnemende gezinnen geregistreerd werden. 

2.1. Opstelling van de steekproef en extrapolatie van de gegevens 

2.1.1. De enquête naar de Beroepsbevolking4 

De steekproef voor de HBE9798 is zelf gebaseerd op de steekproef die door het NIS gebruikt 

wordt voor de enquête naar de Beroepsbevolking van 19935. De enquête naar de 

Beroepsbevolking werd tot 1998 ieder voorjaar georganiseerd door het NIS. Vanaf 1999 wordt 

deze enquête doorlopend afgenomen6. De enquête naar de Beroepsbevolking wordt afgenomen 

om, in het kader van een Europese bevraging, uniforme definities over meerdere landen in 

verband met arbeidsmarktsituaties te kunnen toepassen. Men tracht de omvang en structuur van 

werkgelegenheid en werkloosheid te bepalen en streeft vooral naar gegevens die niet in andere, 

                                                           

3 In Creten (1982) wordt een overzicht gegeven van de Belgische budgetenquêtes tussen 1853 en 1974. Zie 
ook Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen (1965) 
4 Naar deze enquête wordt ook verwezen als de arbeidskrachtenenquête (zie NISBezoek (2001), onder 
punt 4.3. 
5 Zie NIS (1999b). Vanaf de HuishoudBudgetEnquête van 1999 wordt een aparte steekproef getrokken voor 
de HuishoudBudgetEnquête zelf (zie NISBezoek (2001) onder punt 4.5 en NISBezoek (1998) onder punt 9). 
6 Zie NIS (1998a), p. 7. 
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administratieve bronnen, beschikbaar zijn7. De gegevens worden door enquêteurs geregistreerd 

in een face to face interview op basis van een gestructureerde vragenlijst8. De observatie-eenheid 

zijn private gezinnen9. De steekproef voor de enquête naar de Beroepsbevolking wordt getrokken 

op basis van het Rijksregister10. 

2.1.2. Het Rijksregister 

Het Rijksregister van de natuurlijke personen is een administratief bestand dat beheerd wordt 

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Rijksregister bevat, naast het unieke 

Rijksnummer, negen wettelijke gegevens: naam en voornamen, geboorteplaats en datum, 

geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, plaats en datum van overlijden, beroep, burgerlijke 

staat en samenstelling van het gezin11. De gegevens in het Rijksregister zijn afkomstig uit de 

bevolkingsregisters van de gemeenten12. Het Rijksregister omvat dus minimaal alle personen die 

ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Alle veranderingen in bovenvermelde gegevens, die 

in het bevolkingsregister geregistreerd worden, worden in principe in real-time doorgegeven aan 

het Rijksregister. In de praktijk wordt het overgrote deel van de bewegingen geregistreerd binnen 

de 4 tot 6 weken13.  

Het zijn dus de gemeenten (of Belgische diplomatieke posten in het Buitenland) die de 

basisgegevens, die in het Rijksregister terechtkomen, bijwerken14. De omschrijving voor de 

samenstelling van het gezin wordt ingevoerd nadat er, bij eventuele aangegeven veranderingen, 

een politieonderzoek gebeurd is. Aan de hand van het politieonderzoek wordt vastgesteld of de 

opgegeven personen ook effectief aanwezig zijn in het gezin15. Bij de invoering van deze 

gezinsgegevens maakt men het onderscheid tussen private en collectieve huishoudens. Een 

privaat huishouden bestaat uit een persoon of een set van personen die, al dan niet door 

familiebanden verbonden, gewoonlijk een zelfde woning betrekken en er samenleven. 

Collectieve huishoudens zijn samenlevingsvormen zoals kloostergemeenschappen, rusthuizen, 

weeshuizen, homes, verplegingsinrichtingen en gevangenissen16. Een gemeenschappelijk 

                                                           

7 Zie NIS (1993), p. 8,.Algemene Beschrijving. 
8 Zie NIS (1998a), p. 8, Algemene Beschrijving. 
9 Zie NIS (1993), p 8, Waarnemingsgebied. 
10 Zie NIS (1993), p 10, Steekproefplan. 
11 Zie Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2001). Deze Commissie valt onder 
het Ministerie van Justitie. 
12 De regels voor het beheer van de bevolkingsregisters worden bepaald door de dienst Bevolking van het 
Ministerie van Binnenlandse zaken en vastgelegd in de Reglementering voor Gemeentebesturen 
(mededeling medewerker dienst Rijksregister). 
13 Zie FRED II (2001a). 

14 Zie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (2001). 
15 Mededeling medewerker dienst Rijksregister. 
16 Zie FRED II (2001b). 
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kenmerk van de collectieve huishoudens schijnt te zijn dat de leden van deze huishoudens niet 

zelf, of slechts gedeeltelijk, over hun uitgaven beslissen. 

2.1.3. Het steekproefplan van de Enquête naar de Beroepsbevolking 

De steekproef van de enquête naar de Beroepsbevolking bestaat uit 35.000 private huishoudens 

die uit het Rijksregister getrokken werden. Eén deel van de steekproef werd getrokken als een 

steekproef in twee stappen. In de eerste stap trekt men gemeentenamen uit de set van de 

gemeenten van voor de fusies van 1977. Men selecteert deze namen uit de set, met teruglegging, 

en met een kans die min of meer evenredig is met het aantal huishoudens dat in iedere gemeente 

gevestigd is. In de volgende stap trekt men voor iedere gemeente die in de eerste stap getrokken 

werd een toevallige steekproef van 50 huishoudens. Op deze manier werden 24.500 huishoudens 

getrokken. Naast deze 50 huishoudens worden, afhankelijk van de verwachte respons, ook nog 

eens 5 of 10 reserve-eenheden getrokken. Deze worden enkel bevraagd indien er één van de 50 

oorspronkelijke gezinnen uitvalt. Naast de 24.500 huishoudens die via dit twee stappenplan 

geselecteerd worden, worden ook nog eens 10.500 gezinnen overgenomen uit de enquête van het 

jaar voordien. Deze 10.500 gezinnen worden, in de mate van het mogelijke, getrokken uit de set 

van mensen die het voorgaande jaar niet bevraagd maar wel getrokken werden. De selectie van 

de gezinnen, uit de niet bevraagde set van het voorgaande jaar, gebeurt ook op een toevallige 

manier17. Van de 35.000 gecontacteerde gezinnen namen er, aan de enquête naar de 

Beroepsbevolking van 1998, uiteindelijk 32.812 huishoudens deel18. 

2.1.4. Het steekproefplan van de HBE979819 

Voor de steekproef van de HBE9798 vertrok men van de steekproef die reeds geselecteerd was 

voor de enquête naar de Beroepsbevolking. Dit gebeurde omdat men bij de trekking van de 

steekproef voor de HBE9798 rekening wilde houden met de arbeidsmarktgegevens van de 

gezinsleden20. De informatie over de arbeidsmarktsituatie in de enquête naar de 

Beroepsbevolking is uitgebreider dan deze in het Rijksregister. Voor de stratificatie van de 

35.000 gezinnen die gecontacteerd werden voor de enquête naar de Beroepsbevolking werden 

volgende criteria gebruikt: 

                                                           

17 Zie NIS (1993), p. 10, Steekproefplan. 
18 Zie NIS (1993), p. 10, Steekproefplan. 
19 Deze uiteenzetting is gebaseerd op "Resultaten van het HuishoudBudgetOnderzoek 1996-97", NIS (1998b). 
Een gelijkaardig document voor de HBE9798 is niet beschikbaar bij het NIS, maar navraag leert dat de 
methodologie dezelfde is. Zie NISBezoek (2001), onder punt 2. 
20 Zie NISBezoek (2001) onder punt 4.4. 
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• gewest (Brussel, Vlaanderen, Wallonië),  
• beroepsstatuut (arbeiders, bedienden, ambtenaren, zelfstandigen, niet-actieven, 

gepensioneerden) 
• aantal leden van het huishouden (1, 2, 3, 4, 5 en meer) 
• leeftijd van de referentiepersoon (minder dan 50 jaar, 50 tot 64 jaar en ouder dan 64 jaar) 

De referentiepersoon is de persoon in het gezin die het grootste deel van het huishoudinkomen bijdraagt21.  

De combinatie van al deze criteria levert 270 cellen op waarvan er een deel per definitie leeg zijn, 

bijvoorbeeld ambtenaren ouder dan 64 jaar22. Uiteindelijk werden aan 180 van de 270 mogelijke 

combinaties positieve steekproefverhoudingen gegeven. Bij het toewijzen van deze 

steekproefverhoudingen werd vooral rekening gehouden met ervaringen in verband met uitval 

bij voorgaande Budgetenquêtes. Zo kregen zelfstandigen en mensen uit het Brussels Gewest een 

relatief hoge steekproefverhouding23. Uit de set van 35.000 gezinnen, die gecontacteerd werden 

voor de enquête naar de Beroepsbevolking van 1993, werden uiteindelijk 11.500 gezinnen 

geselecteerd. Deze gezinnen werden per toeval, en in verhouding met de vooraf vastgelegde 

steekproefverhoudingen, uit ieder van de 180 cellen geselecteerd. 

Van de 11.500 gecontacteerde gezinnen begonnen er uiteindelijk 3.345 gezinnen aan de enquête24. 

Finaal werden slechts 2.213 gezinnen weerhouden voor verwerking en verspreiding van de 

gegevens. Er zijn geen eenduidige criteria om vast te leggen welke geobserveerde gezinnen men 

nu al dan niet zal weren uit de finale enquête, maar in grote lijnen komt het er op neer dat men 

gezinnen met een extreme budgetpositie er uitgooit. Zo waren er mensen die enkel consumptie 

aan drank geregistreerd hadden en geen vast voedsel, of mensen die onderhouden werden door 

iemand anders en dus in feite zelf geen uitgaven deden. Er was ook iemand die gedurende de 

periode waarin alle bestedingen moesten geregistreerd worden, in Spanje verbleef25. 

2.1.5. Extrapolatiecoëfficiënten voor de HBE9798 

Als gevolg van de overtrekking in het steekproefplan zelf en de ongelijke uitval bij de bevraging 

is de sample van bruikbare gezinnen niet representatief voor de totale private gezinspopulatie. 

Om mogelijke vertekening van de resultaten te ondervangen werden extrapolatiecoëfficiënten 

geproduceerd. De set met de 2.213 bruikbare gezinnen werd daarvoor eerst opgedeeld volgens 

volgende criteria: 

                                                           

21 Zie NIS (1998b), p. 1. 
22 Zie mail V. Renard (NIS), 28/06/2001. 
23 Zie NISBezoek (2001), onder punt 4.2. 
24 Zie mail V. Renard (NIS), 28/06/2001. 
25 Zie NISBezoek (2001), onder punt 4.5. 
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• Gewest (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) 
• Beroepsstatuut (arbeiders, bedienden, ambtenaren, zelfstandigen, niet-actieven jonger dan 

60, niet actieven tussen 60 en 69 en niet actieven van 70 of meer) 
• Aantal leden in het gezin in combinatie met het aantal actieven (alleenstaanden, 2 personen 

met maximaal 1 actieve, 2 personen met 2 actieven, 3 personen met maximaal 1 actieve, 4 
personen met maximaal 1 actieve, 5 personen of meer met maximaal 1 actieve, 3 personen 
met 2 actieven of meer, 4 personen met 2 actieven of meer en 5 personen of meer met 2 
actieven of meer) 

Op basis van deze criteria bekomt men 189 cellen. Sommige van deze cellen bevatten echter zeer 

weinig observaties. Daarom werden een aantal cellen samengevoegd, tot men uiteindelijk 

41 cellen overhield, waarvoor extrapolatiecoëfficiënten berekend werden. Het schatten van de 

coëfficiënten gebeurt in twee grote stappen. 

In een eerste stap worden extrapolatiecoëffciënten geschat voor de enquête naar de 

Beroepsbevolking. De verhoudingen voor geobserveerde karakteristieken, zoals geslacht en 

leeftijd van de personen in deze enquête, worden vergeleken met de populatietotalen uit het 

Rijksregister. 

In een tweede stap gebruikt men verschillende enquêtes naar de Beroepsbevolking om te 

schatten hoeveel gezinnen er in ieder van deze 41 cellen zitten. Men deelt hiervoor eerst drie 

opeenvolgende versies van de enquête naar de Beroepsbevolking op in de 41 beoogde cellen. Het 

aantal gezinnen in een bepaalde cel wordt dan geschat als het gemiddelde van de totale aantallen 

in drie opeenvolgende versies van de enquête naar Beroepsbevolking26. De enquête naar de 

beroepsbevolking wordt gebruikt om deze coëfficiënten te bepalen omdat de schattingen in 

verband met het beroepsstatuut en het aantal actieven in het gezin betrouwbaarder zijn dan deze 

die afgeleid zouden kunnen worden op basis van het Rijksregister. 

Op basis van Tabel 2.1 kan men afleiden voor welke groepen vooral gecorrigeerd werd. Om deze 

tabel te construeren hebben we eerst, voor ieder gezin, de gemiddelde extrapolatiecoëfficiënt 

afgetrokken van de geschatte extrapolatiecoëfficiënt27. Een negatieve afwijking wil dus zeggen 

dat er minder dan gemiddeld moest opgehoogd worden en dus dat er relatief veel van deze 

eenheden in de steekproef zaten. Omgekeerd, wil een positieve afwijking zeggen dat deze 

eenheden relatief ondervertegenwoordigd waren. Deze afwijkingen werden gebruikt om 

gezinnen te ordenen van klein naar groot. De totale populatie werd dan opgedeeld in vijf 

groepen van dezelfde omvang28. Tenslotte hebben we, voor vier variabelen, de gemiddelde 

gewogen waarde van die variabele voor ieder van deze vijf klassen berekend. Deze waarden staan 

in Tabel 2.1. 

                                                           

26 Zie Vanderhoeft (2001) en NISBezoek (2001) onder punt 4.6. 
27 De totale som van de extrapolatiecoëfficiënten, over alle gezinnen, is gelijk aan 4.089.466. Aangezien er 
2213 gezinnen in de steekproef zijn impliceert dit een gemiddelde extrapolatiecoëfficiënt van 1848. 
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De variabelen AANLID en AANACT stellen respectievelijk het aantal gezinsleden en het aantal 

actieven in het gezin voor. Voor de variabele REGIO werden volgende waarden gebruikt: 

Vlaanderen=1, Brussel=2 en Wallonië=3. De variabele PROFSTAT is een mogelijke invulling van 

het beroepsstatuut van het gezin. Op basis van het beroepsstatuut van de referentiepersoon 

hebben we volgende waarden toegekend aan het gezin: arbeiders=1, bedienden=2, 

ambtenaren=3, zelfstandigen=4, niet-actieven jonger dan 60=5, niet actieven tussen 60 en 69=6 en 

niet actieven van 70 of meer=7. In de onderste lijn van Tabel 2.1 geven we het globale 

gemiddelde, over alle gezinnen. 

Het zijn vooral niet actieve mensen uit Brussel en Wallonië die oververtegenwoordigd zijn in de 

steekproef (voor klasse 1 is de gemiddelde waarde voor AANACT=0,6, REGIO=2,2 en 

PROF STAT=4,8). De actieve Vlamingen met relatief grote gezinnen zijn ondervertegenwoordigd 

in de steekproef (voor klasse 5 is de gemiddelde waarde van AANLID=3,1, AANACT=1,1 en 

REGIO=1,0). 

Tabel 2.1: Gemiddelden voor klassen op basis van de afwijking tussen de geschatte extrapolatiecoëfficiënt en 
de gemiddelde extrapolatiecoëfficiënt in de HBE9798 

Klasse AANLID AANACT REGIO PROF STAT 
1 "oververtegenwoordigd" 2,5 0,6 2,2 4,8 
2 3,2 1,3 1,7 3,7 
3 2,4 1,1 1,9 3,7 
4 1,7 0,6 2,1 4,4 
5 "ondervertegenwoordigd" 3,1 1,1 1,0 3,2 
     
Totaal 2,6 0,9 1,8 4,0 

2.1.6. Representativiteit 

De representativiteit van de HBE9798 kan uiteraard voor heel wat variabelen bekeken worden. 

We beperken ons hier tot variabelen die relatief eenvoudig meetbaar zijn en, waarvan de 

definities over verschillende bronnen dus redelijk goed vergelijkbaar zouden moeten zijn. We 

vergelijken de gegevens hier met gegevens uit de Bevolkingsstatistieken. De 

Bevolkingsstatistieken worden opgesteld door het NIS aan de hand van de in het Rijksregister 

geregistreerde toestand op 1 januari van een bepaald jaar29. De gegevens voor de HBE9798 

werden geregistreerd tussen 1 juni 1997 en 31 mei 1998. Daarom vergelijken we de gegevens uit 

de HBE9798 met de gezins- en bevolkingstoestand op 01/01/1998. 

                                                                                                                                                                             

28 Ieder van deze vijf groepen stelt dus 817.893 (4.089.466/5) gezinnen voor. 
29 Zie NIS (1997a), Woord Vooraf. 
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In vergelijking met de Bevolkingsstatistieken wordt het totaal aantal gezinnen in de HBE9798 onderschat. 

Op basis van de extrapolatiecoëffciënten leiden we af dat een populatie van 4.089.466 private 

gezinnen door de HBE9798 beschreven wordt. Volgens de Bevolkingsstatistieken van het NIS 

bedroeg het totaal aantal private gezinnen op 01/01/1998 echter 4.178.680 eenheden30. Dit laatste 

cijfer zou het totaal aantal gezinnen redelijk goed moeten benaderen. Volgens de Volkstelling van 

01/03/1991 wordt het totaal aantal gezinnen op basis van het Rijksregister met 1,09% overschat31. 

Het totaal aantal personen wordt door de HBE9798 overschat.  

In de steekproef van 2.213 gezinnen zitten in totaal 5.814 personen. Wanneer de 

extrapolatiecoëffciënten opgeteld worden over alle personen, i.e. het gezinsgewicht wordt aan 

ieder huishoudlid toegekend, dan bekomen we een totaal van 10.558.831 personen. Op 

01/01/1998 waren er, volgens de Bevolkingsstatistieken 10.192.264 personen in België32. 

In Tabel 2.2 geven we het aantal huishoudens naar aantal personen in het huishouden en het 

aandeel van deze groep in het totaal voor de gegevens uit de HBE9798. Deze gegevens 

vergelijken we met de gezinnen naar aantal gezinsleden zoals geobserveerd in de 

Bevolkingsstatistieken van het NIS33. In de laatste twee kolommen van Tabel 2.2 geven we 

respectievelijk de totale aantallen en percentages uit de HBE9798 min deze uit de 

Bevolkingsstatistieken.  

Uit Tabel 2.2 blijkt dat de HBE9798, in vergelijking met de Bevolkingsstatistieken, vooral het aantal 
alleenstaanden sterk onderschat en het aantal gezinnen met 4 personen redelijk sterk overschat. De andere 
gezinstypes uit de HBE9798 schijnen de gegevens uit de Bevolkingsstatistieken redelijk te benaderen. 

Het aantal alleenstaanden week ook in vroegere versies van de HuishoudBudgetEnquête redelijk 

sterk af van andere bronnen34. Het lijkt waarschijnlijk dat het aantal alleenstaanden, in 

vergelijking met de werkelijke toestand, in de HBE9798 onderschat wordt. Volgens de 

Volkstelling van 1991 waren er op 01/03/1991, 1.123.671 alleenstaanden35. Deze groep is 

gedurende de periode 1991-1998 allicht niet kleiner geworden36. Anderzijds leveren schattingen 

op basis het Rijksregister, zoals de Bevolkingsstatistieken, allicht een overschatting van het aantal 

alleenstaanden op. Op 01/03/1991 werd het aantal alleenstaanden op basis van het Rijksregister 

op 1.175.729 geschat, wat dus een overschatting is van 4,63% in vergelijking met de Volkstelling37. 

                                                           

30 Zie NIS (1998c), Tabel 00.07, Private huishoudens naar grootte van het huishouden en aantal collectieve 
huishoudens. 
31 Zie NIS (1997a), Woord Vooraf. 
32 Zie NIS (1998d), Tabel 00.04, Bevolking naar geslacht, leeftijdsgroepen en leeftijdsklassen. 
33 Zie NIS (1998c), Tabel 00.07, Private huishoudens naar grootte van het huishouden en aantal collectieve 
huishoudens. 
34 Zie Vermeulen (1998), tabellen 3 en 7. 
35 Zie NIS (1997a), Woord Vooraf. 
36 Zie Steunpunt Gezinsdemografisch Panel (2000). 
37 Zie NIS (1997a), Woord Vooraf. 
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Als we veronderstellen dat deze overschatting constant is, dan schatten we het aantal 

alleenstaanden op 01/01/1998 dus op 1.220.402 (1.276.907/1,0463) eenheden, wat nog altijd 

ongeveer 200.000 eenheden meer is dan het aantal in de HBE9798. 

Aangezien het totaal aantal gezinnen in de HBE9798 met ongeveer 90.000 (4.178.680-4.089.466) 

eenheden onderschat wordt, impliceert de onderschatting van het aantal alleenstaanden met 

200.000 eenheden een overschatting van het aantal grotere gezinnen. 

Tabel 2.2: Gezinnen naar aantal huishoudleden in de HBE9798 en de Bevolkingsstatistieken (01/01/1998) 

 HBE9798 Bevolkingsstatistieken  
 som Percent som percent dif som dif percent 
Aantal (1) (2) (3) (4) (1)-(3) (2)-(4) 
1 1.020.357 25,0 1.276.907 30,6 -256.550 -5,6 
2 1.279.508 31,3 1.284.925 30,7 -5.417 0,6 
3 711.836 17,4 714.909 17,1 -3.073 0,3 
4 704.942 17,2 591.227 14,1 113.715 3,1 
5 249.242 6,1 216.028 5,2 33.214 0,9 
6 93.375 2,3 63.590 1,5 29.785 0,8 
7 26.578 0,7 18.283 0,4 8.295 0,3 
8 of meer 3.628 0,2 12.811 0,3 -9.183 -0,1 
       
Totaal 4.089.466 100,0 4.178.680 100,0 -89.214 0,0 

In Tabel 2.3 worden de personen uit de HBE9798 opgedeeld in leeftijdsklassen38. De vergelijking 

van deze leeftijdsklassen met de Bevolkingsstatistieken leert dat het vooral heel jonge mensen 

(jonger dan 5), mensen van middelbare leeftijd (tussen 20 en 35) en ouderen (vanaf 60 jaar) zijn 

die door de HBE9798 onderschat worden in vergelijking met de Bevolkingsstatistieken. Tieners 

en mensen tussen de 35 en de 60 worden doorgaans overschat door de HBE9798. 

                                                           

38 De constructie van de leeftijdsvariabele komt later aan bod. Zie Sectie 2.2.3. 
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Tabel 2.3: Personen naar leeftijdsklasse in de HBE9798 en de Bevolkingsstatistieken (01/01/1998) 

 HBE9798 Bevolkingsstatistieken  
 som percent som percent dif som dif percent 
Klasse (1) (2) (3) (4) (1)-(3) (2)-(4) 
<5 jaar 536.790 5,1 584.946 5,7 -48.156 -0,6 
>=5 jaar en <10 jaar 721.524 6,8 627.509 6,2 94.015 0,6 
>=10 jaar en <15 jaar 706.178 6,7 594.848 5,8 111.330 0,9 
>=15 jaar en <20 jaar 749.220 7,1 623.403 6,1 125.817 1,0 
>=20 jaar en <25 jaar 631.523 6,0 633.318 6,2 -1.795 -0,2 
>=25 jaar en <30 jaar 595.609 5,6 725.193 7,1 -129.584 -1,5 
>=30 jaar en <35 jaar 781.625 7,4 795.337 7,8 -13.712 -0,4 
>=35 jaar en <40 jaar 929.983 8,8 801.981 7,9 128.002 0,9 
>=40 jaar en <45 jaar 815.586 7,7 753.701 7,4 61.885 0,3 
>=45 jaar en <50 jaar 660.559 6,3 704.134 6,9 -43.575 -0,6 
>=50 jaar en <55 jaar 752.385 7,1 630.161 6,2 122.224 0,9 
>=55 jaar en <60 jaar 626.863 5,9 511.947 5,0 114.916 0,9 
>=60 jaar en <65 jaar 478.563 4,5 527.195 5,2 -48.632 -0,7 
>=65 jaar en <70 jaar 503.928 4,8 527.659 5,2 -23.731 -0,4 
>=70 jaar en <75 jaar 579.456 5,5 459.347 4,5 120.109 1,0 
>=75 jaar en <80 jaar 323.783 3,1 326.716 3,2 -2.933 -0,1 
>=80 jaar en <85 jaar 97.476 0,9 187.890 1,8 -90.414 -0,9 
>=85 jaar en <90 jaar 51.775 0,5 123.601 1,2 -71.826 -0,7 
>=90 jaar en <95 jaar 15.355 0,1 44.031 0,4 -28.676 -0,3 
>=95 jaar 650 0,0 9.347 0,1 -8.697 -0,1 
       
Totaal 10.558.831 100,0 10.192.264 100,0 366.567 0,0 

De verdeling van relatief eenvoudig te vergelijken variabelen uit de HBE9798 stemt dus niet 

volledig overeen met de gegevens uit de Bevolkingsstatistieken. Welke bron de werkelijkheid het 

best beschrijft kan, in principe niet gezegd worden. 

Men zou echter verwachten dat de HBE9798 beter aansluit bij de echte gezinstoestand aangezien 

gezinnen daadwerkelijk gecontacteerd worden terwijl de Bevolkingsstatistieken gebaseerd zijn 

op een administratieve toestand. De gezinssamenstelling in het Rijksregister mag dan misschien 

niet altijd even betrouwbaar zijn, men zou toch verwachten dat deze bron een redelijk accurate 

schatting van het totaal aantal personen oplevert. Het is dus vrij duidelijk dat het totaal aantal 

personen in de HBE9798, in vergelijk met de werkelijke toestand, overschat wordt. Dit gebeurt 

ondanks het feit dat het aantal alleenstaanden onderschat wordt. In termen van aantal personen, 

wordt de onderschatting van het aantal alleenstaanden echter meer dan gecompenseerd door een 

overschatting van het aantal gezinnen met 4 gezinsleden. 

De vergelijking van de leeftijdsstructuur in de HBE9798 met de Bevolkingsstatistieken leert dat 

deze gezinnen met 4 gezinsleden allicht te vinden zijn in de klasse van gezinshoofden van plus 35 

met tieners. De onderschatte alleenstaanden zitten allicht in de leeftijdsklasse tussen 20 en 35 of 

in de leeftijdsklasse plus 60. 
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2.2. Geregistreerde gegevens in de HBE9798 
In het huishoudbudget van de HBE9798 kan men drie grote onderdelen onderscheiden: inkomen 

of ontvangsten, consumptie of verbruik en kapitaal- en financiële verrichtingen39. Kapitaal- en 

financiële verrichtingen worden soms ook aangeduid als "uitgaven buiten consumptie"40. Deze 

uitgaven omvatten onder andere uitgaven aan pensioensparen en kapitaal en interestbetalingen 

als gevolg van hypothecaire leningen. We beschikken niet over deze gegevens omdat ze, in 

principe niet worden meegeleverd door het NIS41. Naast hun budget registreren deelnemende 

gezinnen ook een aantal karakteristieken van de individuele gezinsleden en het gezin in zijn 

geheel. In wat volgt bespreken we eerst de geregistreerde besteding en inkomens. Tenslotte 

behandelen we ook een aantal karakteristieken. 

2.2.1. Bestedingen in de HBE9798 

Gedurende 1 maand noteert men alle uitgaven, voor het hele gezin, in principe dagelijks. Alle 

andere maanden noteert men enkel de uitgaven van meer dan BEF 1.000 en de periodieke 

uitgaven. Periodieke uitgaven zijn uitgaven die terugkomen met een zekere regelmaat, zoals 

huur, uitgaven aan gas, elektriciteit, maar ook abonnementen aan tijdschriften enz. Om 

jaartotalen te bekomen telt men de uitgaven van meer dan BEF 1.000 en de periodieke uitgaven 

over gans het jaar op. De andere, kleine (<1000 BEF), uitgaven uit de intensieve maand worden 

vermenigvuldigd met 12 om te komen tot jaartotalen42. Alle uitgaven worden aan het hele gezin 

toegewezen. 

In de enquêtegegevens wordt naar ieder verschillend goed, dat door één van de gezinnen 

geconsumeerd werd, verwezen met een aparte code. In totaal worden 846 verschillende codes 

geobserveerd in de HBE9798. Ieder gezin consumeert uiteraard maar een fractie van deze 

goederen. Over alle 2.213 gezinnen observeren we 268.353 verschillende geregistreerde uitgaven. 

Het gemiddeld gezinsbudget is dus samengesteld uit 121 verschillende codes. 

De 846 uitgaven codes bestaan uit 6 verschillende cijfers. Aan de hand van het eerste cijfer van 

iedere code kan men 8 uitgavenklassen onderscheiden. In Tabel 2.4 staat de verdeling van de 846 

codes over deze 8 klassen. Zoals uit deze tabel blijkt is er een grote variëteit aan goederen die 

onder de rubriek Voeding, drank en tabak vallen. Voor uitgaven aan woongelegenheid en 

gezondheid worden dan weer relatief weinig verschillende codes geobserveerd. 

                                                           

39 Zie NIS (1998b), p. 1. 
40 Zie NISBezoek (2001), onder punt 1. 
41 Ze werden weliswaar aangevraagd aan het NIS, maar op het moment van schrijven hadden we ze nog 
niet ontvangen. 
42 De oorspronkelijke gegevens, i.e. uitgaven niet vermenigvuldigd met 12, werden aangevraagd maar 
waren op het moment van schrijven nog niet geleverd. 
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Tabel 2.4: Aantal en percentage van uitgavencodes over 8 verschillende uitgavenklassen in de HBE9798 

Klasse Omschrijving Aantal Percent 
1 Voeding, drank en tabak 279 33,0 
2 Kleding en Schoeisel 117 13,8 
3 Uitgaven aan woning 28 3,3 
4 Meubelen en huishoudtoestellen 103 12,2 
5 Gezondheid 21 2,5 
6 Vervoer en Communicatie 85 10,0 
7 Cultuur, ontspanning en onderwijs 117 13,8 
8 Andere Goederen en Diensten 96 11,3 
    
 Totaal 846 100,0 

In Tabel 2.5 geven we aan hoeveel gezinnen er minstens één goed uit één van de respectievelijke 

hoofdklassen consumeren. Zoals blijkt uit deze tabel consumeren nagenoeg alle gezinnen 

minstens één item uit iedere hoofdklasse. 

Met Tabel 2.4 en Tabel 2.5 geven we uiteraard maar een zeer beperkt beeld van de variëteit aan 

geregistreerde bestedingen in de HBE9798. We behandelen de bestedingen hier niet zeer 

uitgebreid omdat deze gegevens voor de koppeling zelf, i.e. het zoeken naar gelijkaardige 

individuen in het Fiscaal Bestand, niet gebruikt kunnen worden. 

Tabel 2.5: Aantal en percentage van de huishoudens die minstens één uitgave registreren aan een item uit 
bestedingsklasse i in de HBE9798 

Klasse Omschrijving Aantal Percent 
1 Voeding, drank en tabak 4.089.466 100,0 
2 Kleding en Schoeisel 3.886.030 95,0 
3 Uitgaven aan woning 4.089.466 100,0 
4 Meubelen en huishoudtoestellen 4.049.517 99,0 
5 Gezondheid 3.745.251 91,6 
6 Vervoer en Communicatie 4.038.453 98,8 
7 Cultuur, ontspanning en onderwijs 4.072.383 99,6 
8 Andere Goederen en Diensten 4.087.745 100,0 
    
 Totaal 4.089.466  

2.2.2. Inkomens in de HBE9798 

De inkomens worden opgedeeld in vijf verschillende klassen: inkomens uit economische activiteit, inkomen 
uit vermogen, inkomen uit sociale zekerheid, overig inkomen en inkomenslasten.  

Binnen deze vijf klassen worden nog een aantal onderverdelingen gemaakt zodanig dat 

uiteindelijk 27 verschillende inkomensitems onderscheiden worden. Deze inkomenscodes 

bestaan telkens uit 3 cijfers. 
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Sommige inkomens worden direct genoteerd op gezinsniveau (zoals inkomen uit onroerend vermogen) 
andere inkomens (zoals arbeidsinkomen) worden eerst door de individuele gezinsleden genoteerd.  

Als inkomen door individuele gezinsleden genoteerd wordt dan is dezelfde code ook 

beschikbaar op gezinsniveau. Doorgaans is de som van hetzelfde item, over de individuele 

gezinsleden, gelijk aan het bedrag dat geobserveerd wordt op gezinsniveau voor dat item. In 

sommige gevallen is het gezinsbedrag echter groter dan de som over de personen43. We zullen, in 

wat volgt, aanduiden waar het gezinsitem niet gelijk is aan de som over de individuele 

gezinsleden. 

Voor de inkomens die direct op gezinsniveau genoteerd worden gebeurt het soms dat dezelfde 

3 cijfercode toch twee maal voor hetzelfde gezin geobserveerd wordt. Dit is bijvoorbeeld het 

geval voor inkomens uit nevenactiviteiten (code 132 in wat volgt). Voor die inkomens observeert 

men binnen het gezin zowel de inkomsten als de gemaakte kosten om dit inkomen te 

verwerven44. Over de 2.213 gezinnen observeren we 17.581 verschillende geregistreerde 

inkomensbedragen. Daarvan zijn er 352 gevallen waarin dezelfde code meer dan één keer 

voorkomt op gezinsniveau. In wat volgt behandelen we enkel de samengevoegde bedragen per 

gezin. Voor de inkomens uit nevenactiviteiten betekent dit dus dat we enkel naar de netto positie 

van het gezin kijken. 

A. Inkomen uit economische activiteit 

In Tabel 2.6 geven we de codes en de omschrijving van 9 verschillende inkomensitems die in de 

HBE9798 onder inkomen uit economische activiteit geklasseerd worden45. 

Een eerste bron van dergelijke inkomsten zijn inkomens uit een activiteit in loonverband. Men 

maakt voor inkomens verdiend in loonverband verder het onderscheid tussen het 

hoofdinkomen, het vakantiegeld (code 112) en mogelijke andere inkomens. Het hoofdinkomen 

(code 111) is het geheel van lonen en wedden dat door alle gezinsleden samen verdiend wordt. 

Het gaat hier om nettolonen exclusief de bijdragen voor sociale zekerheid en de aan de bron 

ingehouden belastingen. Voor de meeste mensen komt het er allicht op neer dat ze hier het 

jaartotaal van de maandelijkse veranderingen van hun zichtrekening geven. De andere inkomens 

uit arbeid (code 113) zijn betalingen voor overuren, fooien, diverse premies, maaltijdcheques, 

terugbetalingen voor transportkosten of andere kosten gedragen door de werkgever. Als er in het 

gezin mensen zijn die hun inkomen, verdiend in loonverband, niet volledig afstaan, dan noteert 

men dit inkomen als bijdragen van gezinsleden (code 114). Voor deze gedeeltelijk afgestane 

                                                           

43 Het gezinsitem is nooit kleiner dan de som van dezelfde inkomensitems genoteerd door de individuele 
gezinsleden. 
44 Om deze inkomsten en de bijhorende gemaakte kosten te onderscheiden voegt men een voorcode van 
twee cijfers toe. Het gaat respectievelijk om de voorcodes 21 (inkomsten) en 17 (berekende uitgaven). 
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inkomens wordt geen onderscheid gemaakt tussen de onderdelen hoofdinkomen, vakantiegeld 

en mogelijke andere bronnen. Al het afgestane inkomen komt dus in één enkel aggregaat terecht. 

Het inkomen uit een zelfstandige activiteit (code 115) omvat het nettobedrag dat door een 

zelfstandig lid geheel of gedeeltelijk wordt doorgestort aan de huishoudkas. Het bedrag wordt in 

principe door de leden zelf berekend of geschat. Als dat niet gebeurd is schat het NIS dit bedrag 

zelf als de som van de dagelijkse uitgaven min inkomens uit loonverband. 

Onder voordelen in natura verleend door de werkgever (code 121) vindt men de door het NIS 

geschatte waarde van alle producten die door één van de gezinsleden van de werkgever 

ontvangen werd. De gezinnen noteren zelf de ontvangen hoeveelheid van producten zoals 

brandstof, kleding, maaltijden, huisvesting, gas en elektriciteit, kosteloze vervoersbiljetten. Het 

NIS bepaalt voor ieder van de opgegeven producten een prijs en berekent vervolgens de totale 

waarde van alle ontvangen producten46. De voordelen in natura uit een zelfstandige activiteit 

(code 122) omvatten de verkoopswaarde van alle goederen die door een zelfstandige uit zijn 

eigen zaak geconsumeerd worden. Bijvoorbeeld een bakker die zijn eigen brood verbruikt. 

Naast inkomens uit een hoofdactiviteit zijn er ook nog mogelijke inkomsten uit nevenactiviteiten. 

Hier maakt men het onderscheid tussen autoconsumptie enerzijds en meer lucratieve 

nevenactiviteiten anderzijds. Onder autoconsumptie (code 131) verstaat men de consumptie van 

eigen producten die niet uit een zelfstandige hoofdactiviteit afkomstig zijn, zoals bijvoorbeeld het 

verbruik van producten uit een eigen tuin. Het inkomen uit deze bron wordt door het NIS ook 

geschat door de opgegeven kwantiteiten te combineren met een bepaalde prijs47. Wanneer deze 

producten te koop worden aangeboden of men heeft andere bijverdiensten (zoals bijvoorbeeld de 

betalingen voor deelname aan de HBE9798) dan worden deze inkomsten geklasseerd onder 

andere inkomens uit nevenactiviteiten (code 132). 

                                                                                                                                                                             

45 De verklaringen in deze sectie zijn in belangrijke mate gebaseerd op NIS (1998b). 
46 Zie NISBezoek (2001), onder punt 3. 
47 Zie NISBezoek (2001) onder punt 3. 
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Tabel 2.6: Codes en omschrijving van inkomens uit economische activiteit in de HBE9798 

Nr. Code Omschrijving 
1 111 Inkomen uit activiteit in loonverband: hoofdinkomen 
2 112 Inkomen uit activiteit in loonverband: Vakantiegeld 
3 113 Inkomen uit activiteit in loonverband: Andere inkomens uit arbeid 
4 114 Inkomen uit activiteit in loonverband: Bijdragen van gezinsleden 
5 115 Inkomen uit zelfstandige activiteit: hoofdinkomen 
6 121 Voordelen in natura: verleend door de werkgever 
7 122 Voordelen in natura: uit zelfstandige activiteit 
8 131 Inkomen uit nevenactiviteit: Eigen gebruik 
9 132 Inkomen uit nevenactiviteit: Andere inkomens 

De eerste vijf items, i.e. alle inkomens uit loonverband en inkomen uit een zelfstandige 

hoofdactiviteit worden in principe door de individuele gezinsleden genoteerd. Alle andere items, 

i.e. vanaf code 121, worden aan het gezin in zijn geheel toegewezen. 

De verdeling van de vijf individuele inkomensitems uit economische activiteit staat in Tabel 2.7. 

We geven in kolommen 2, 3 en 4 van deze tabel respectievelijk het minimumbedrag, het 

maximumbedrag en het gewogen gemiddelde. De berekeningen zijn telkens gebaseerd op de 

daadwerkelijk genoteerde bedragen. Personen die geen inkomen voor één van de respectievelijke 

items hebben worden dus buiten beschouwing gelaten48. Het percentage personen dat een 

inkomen genoteerd heeft staat in kolom 5 van Tabel 2.7. Dit percentage is berekend ten opzichte 

van het totaal aantal personen in de HBE9798, i.e. 10.558.831. 

Tabel 2.7: Verdeling van de inkomens uit economische activiteit in de HBE9798 op niveau van de 
individuele gezinsleden (enkel geregistreerde bedragen) 

Nr. Code Minimum Maximum Gemiddelde Percent Persoon 
1 111 1.664 3.600.401 541.508 29,1 
2 112 44 272.619 43.664 22,6 
3 113 280 831.093 42.478 21,6 
4 114 4 1.936.029 126.581 2,4 
5 115 3.000 12.893.406 1.055.414 5,5 

In vergelijking met het aantal personen dat een inkomen uit loonverband heeft is het aantal 

zelfstandigen beperkt (5,5%). Het gemiddeld inkomen van zelfstandigen ligt dan weer gevoelig 

hoger dan dat van mensen met een inkomen uit loonverband (1.055.414 BEF in vergelijking met 

een hoofdinkomen van 541.508 BEF). In de kolom met de minima valt het op dat er soms 

vreemde bedragen genoteerd worden. Voor code 114, i.e. inkomen dat door één van de 

gezinsleden wordt afgestaan aan het gezinsinkomen, wordt een minimaal bedrag van 4 BEF 

opgegeven. Vermoedelijk gaat het hier om verkeerde registraties. We gaan, bij de beschrijving 

                                                           

48 Om het gewogen gemiddelde te berekenen werd aan ieder gezinslid de extrapolatiecoëfficiënt van het 
gezin toegewezen. 
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van de inhoud van de HBE9798, niet in op dit "probleem". We vermelden de gegevens zoals ze 

zijn49. 

Gelijkaardige gegevens maar dan op gezinsniveau worden gegeven in Tabel 2.8. Ook hier 

berekenen we dus gewogen gemiddelden door enkel de gezinnen waarin geregistreerde 

bedragen voorkomen, in rekening te brengen50. 

Tabel 2.8: Verdeling van de inkomens uit economische activiteit in de HBE9798 op gezinsniveau (enkel 
geregistreerde bedragen) 

Nr Code Minimum Maximum Gemiddelde Percent Gezin 
1 111 1.664 3.600.401 753.862 53,9 
2 112 403 374.166 55.041 46,2 
3 113 280 831.093 54.906 43,2 
4 114 4 1.936.029 151.110 5,1 
5 115 4.706 1.3911.553 1.610.245 13,2 
6 121 1.000 663.461 103.934 6,5 
7 122 1.000 1.683.819 135.305 4,8 
8 131 360 175.596 10.917 6,1 
9 132 -1.100.273 1.041.992 10.942 90,8 

Uit Tabel 2.8 blijkt dat in 54% van de gezinnen een hoofdinkomen uit loonverband (code 111) 

geobserveerd wordt. Bij 13% van de gezinnen komt er een hoofdinkomen uit een zelfstandige 

activiteit (code 115) voor. De som van de inkomens uit zelfstandige activiteit over de individuele 

gezinsleden is in een aantal gevallen kleiner dan het bedrag dat op gezinsniveau geobserveerd 

wordt51. Er zijn dus gezinnen waarin een deel van het zelfstandig inkomen onmiddellijk aan het 

gezin in zijn geheel wordt toegewezen. Bij de inkomens uit loonverband (i.e. codes 111 tot en 

met 114) is de som over de gezinsleden altijd gelijk aan het inkomen dat op gezinsniveau 

geobserveerd wordt. 

Voor de inkomens die direct op gezinsniveau genoteerd worden valt het op dat bijna alle 

gezinnen (91%) een inkomen uit nevenactiviteiten opgeven. Men zou echter verwachten dat alle 

gezinnen een inkomen in deze rubriek hebben aangezien de vergoeding voor deelname aan de 

HBE9798 onder code 132 moest genoteerd worden52. Het is niet duidelijk waarom 9% van de 

gezinnen dit bedrag niet heeft ingevuld. Hoewel er in deze rubriek grote uitschieters naar 

beneden en naar boven zijn, heeft het merendeel van de gezinnen slechts een zeer beperkt 

                                                           

49 Later, wanneer deze inkomens gebruikt worden om een gelijkaardig individu of gezin te vinden in het 
Fiscaal Bestand, kunnen omtrent deze als verkeerd ingeschatte registraties wel veronderstellingen gemaakt 
worden. 
50 Zie voor de gemiddelden over alle gezinnen NIS (1999a). 
51 Dit is het geval in 79 van 214 gevallen dat er een inkomen onder code 115 op gezinsniveau geobserveerd 
wordt. 
52 Voor de HuishoudBudgetEnquête van 2000 werden aan gezinnen met 1 en 2 personen 3000 BEF betaald. 
Gezinnen met 3, 4 of 5 personen ontvingen 4000 BEF en grotere gezinnen 5000 BEF. Mededeling 
H. Beurmans, dienst HBO-verspreiding. 
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inkomen van dit type. Het gemiddelde bedraagt slechts 10.942 BEF. Narekening leert ook dat de 

absolute waarde van het opgegeven bedrag in deze rubriek slechts in 8% van de gevallen groter 

is dan 20.000 BEF. 

Onder de rubriek code 132 vallen dus allicht twee soorten inkomens te onderscheiden. De zeer 

lage bedragen komen voor zeer veel gezinnen voor en houden verband met zeer kleinschalige 

activiteiten, zoals de deelname aan de HBE9798. Daarnaast wordt er in een beperkt aantal 

gevallen een belangrijke nevenactiviteit uitgeoefend. Dat er zowel positieve als negatieve 

bedragen geobserveerd worden impliceert allicht dat deze "belangrijke" nevenactiviteit soms de 

vorm van een zelfstandige nevenactiviteit aanneemt waarvoor dan in sommige gevallen een 

positief exploitatieresultaat gerealiseerd wordt en in andere een negatief53. 

B. Inkomen uit vermogen 

De direct geobserveerde codes en het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen 

De verschillende codes, die gebruikt worden om de inkomens uit roerend en onroerend 

vermogen in onder te brengen, staan in Tabel 2.9. 

Onder de Bruto ontvangsten voor onroerend vermogen (code 211) verstaat men alle inkomsten 

die men bekomt voor de verhuur van onroerend vermogen zoals gebouwen, materieel of 

landgoed. Men neemt hiervoor enkel de som van alle bedragen die door de gezinnen in de 

huishoudboekjes als werkelijk ontvangen huurbedragen genoteerd worden54. Niet verhuurde 

goederen worden dus niet opgenomen in deze rubriek. Het fictieve huurinkomen van de eigen 

woning evenmin. 

Dit fictief huurinkomen voor de zelf bewoonde eigen woning wordt wel geschat en genoteerd 

onder de code 212. Om dit bedrag te schatten vraagt men in de eerste plaats aan de eigenaar om 

zelf een schatting te maken. Dit bedrag wordt vergeleken met de huur die betaald wordt voor een 

gelijkaardige woning. Gelijkaardigheid wordt bepaald door een reeks karakteristieken zoals 

aantal kamers, aanwezigheid van een lift, ligging van de woning (Brussel, grootstad, ruraal 

gebied) enz.. Als er een grote afwijking is tussen het bedrag dat geschat wordt door de eigenaar 

en de huur die betaald wordt voor een gelijkaardige woning, dan schat het NIS zelf een fictief 

bedrag met behulp van het Kadastraal Inkomen55. Het is niet duidelijk hoe dikwijls het NIS een 

                                                           

53 In 69 van gevallen wordt onder code 132 een negatief bedrag geobserveerd. In 68 van deze gevallen wordt 
in hetzelfde gezin ook een positief bedrag voor deze code geobserveerd. In 19 gevallen is het netto resultaat 
op gezinsniveau nog steeds negatief. 
54 Zie mail V. Renard (NIS) van 28/06/2001. 
55 Het is niet duidelijk welke formule men hiervoor gebruikt. 
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eigen schatting gemaakt heeft, maar het merendeel van de eigenaars schijnt zijn potentiële 

huurinkomsten wel te overschatten56. 

Naast de inkomsten, onder codes 211 en 212, worden ook nog twee verschillende 

kostenrubrieken in verband met onroerend vermogen opgenomen in de HBE9798. Onder 

code 213 wordt de betaalde onroerende voorheffing genoteerd. Het genoteerde bedrag omvat alle 

mogelijke bronnen waarop een gezin onroerende voorheffing betaalt. Als men naast de eigen 

woning ook nog andere eigendommen heeft dan komt de daarop betaalde voorheffing dus ook 

onder deze code terecht. Naast de onroerende voorheffing noteren gezinnen ook de kosten die ze 

maken om verhuurd onroerend vermogen te onderhouden (code 214). Het gaat hier om lasten 

voor beheer en onderhoud gedragen door de eigenaar en de kosten voor kleine herstellingen van 

minder dan 30.000 BEF die ook gedragen worden door de eigenaar. 

Tenslotte voorziet men ook een item netto-inkomsten uit roerend vermogen (code 220). 

Hieronder verstaat men de werkelijk ontvangen intresten, dividenden, winstuitkeringen of 

winstdeelnemingen in de winst van een onderneming door bestuurders en commissarissen 

(tantièmes). De roerende voorheffing, die eventueel moest ingehouden worden aan de bron, zit 

dus, in principe, niet vervat in dit bedrag. 

Tabel 2.9: Codes en omschrijving van de inkomens uit vermogen in de HBE9798 

Nr. Code Omschrijving 
10 211 Inkomen uit vermogen: Bruto-ontvangsten 
11 212 Inkomen uit vermogen: Fictief inkomen voor zelf-bewoonde eigen woning 
12 213 Inkomen uit vermogen: Af te trekken onroerende voorheffing 
13 214 Inkomen uit vermogen: Af te trekken lasten voor verhuurd onroerend vermogen 
14 220 Inkomen uit vermogen: netto-inkomen uit roerend vermogen 

De bedragen voor deze vijf items worden door de gezinnen zelf genoteerd in de daartoe 

voorziene boekjes. Daarnaast wordt er, door een enquêteur die door het NIS werd aangesteld, 

ook nog gepeild naar een aantal gegevens in verband met de woning waarin het gezin woont. Zo 

vraagt men, onder andere, naar het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) van de woning die 

men bewoont57. 

Het KI vertegenwoordigt het gemiddeld netto-inkomen dat onder normale omstandigheden, per 

jaar, van het onroerend goed kan worden bekomen. Voor de berekening van het KI neemt men 

de nettohuur die men zou bekomen hebben op 1 januari 1975. Wanneer de eigenaar het 

onroerend goed bewoont is de nettohuur de vermoedelijke huurwaarde verminderd met de 

onderhouds- en herstellingskosten. In geval van een gebouwd onroerend goed, zoals de eigen 

woning, worden deze kosten forfaitair op 40% van de geschatte huurprijs geraamd. Als het 

                                                           

56 Zie mail V. Renard (NIS) van 28/06/2001. 



koppeling van de Budgetenquête 1997-98 en   26 
het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998)   

 
 

kadaster het KI niet op deze manier kan bepalen, dan schat het kadaster het bedrag door het goed 

te vergelijken met andere onroerende goederen58. Normaal gezien worden de kadastrale 

inkomens periodiek, om de 10 jaar, herschat via een zogenaamde algemene perequatie. De laatste 

algemene perequatie dateert van de wet van 19 juli 1979 die als referentietijdstip de 

nettohuurwaarde van 1 januari 1975 vooropstelde. Daarna heeft geen algemene perequatie meer 

plaatsgevonden. Voor de eerstvolgende perequatie ligt blijkbaar enkel vast dat het 

referentietijdstip 1 januari 1994 zal zijn. Het is echter niet duidelijk wanneer ze zal uitgevoerd 

worden. Om het KI toch min of meer aan te passen aan algemene prijsverandering wordt het KI, 

sinds het inkomstenjaar 1991, geïndexeerd59. In de HBE9798 noteert men het niet geïndexeerd KI. 

Alle bedragen voor de codes 211 tot en met 220 en het KI worden direct op gezinsniveau 

genoteerd. In Tabel 2.10 staan enkele gegevens over deze inkomens en kosten-rubrieken. 

Tabel 2.10: Inkomen uit vermogen in de HBE9798 (enkel genoteerde bedragen) 

Nr Code Minimum Maximum Gemiddelde Percent Gezin 
10 211 442 2.629.948 240.123 12,2 
11 212 14.000 636.000 218.687 75,0 
12 213 -265.908 -2.000 -19.931 61,4 
13 214 -728.566 -2.000 -66.273 3,4 
14 220 10 1.166.606 37.845 33,2 
 KI 1 224.000 37.149 56,7 

Slechts een beperkt aantal gezinnen, 12%, heeft inkomsten van de verhuur van onroerende 

goederen. Het overgrote deel blijkt eigenaar te zijn. In 75% van de gevallen schat men immers de 

fictieve huurinkomsten van de eigen woning. Het valt echter op dat er minder gezinnen zijn die 

onroerende voorheffing betalen (61%) of die een KI opgeven (57%). 

De niet gerapporteerde onroerende voorheffing 

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die berekend wordt als een percentage van 

het geïndexeerd KI van onroerende goederen die in België gelegen zijn60. Het is mogelijk dat 

gezinnen geen onroerende voorheffing betalen hoewel ze eigenaar zijn. Het niet betalen van de 

onroerende voorheffing kan het gevolg zijn van een vrijstelling of van een vermindering.  

Vrijstelling van onroerende voorheffing 

Vrijstelling van onroerende voorheffing wordt onder andere verleend voor onroerende goederen die 

worden gebruikt voor onderwijs, openbare erediensten, vrijzinnige morele dienstverlening, 

hospitalen en dergelijke. Woningen die gebruikt worden door diplomaten of voor consulaire 

                                                                                                                                                                             

57 Zie hiervoor NIS (1998e). 
58 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 220. 
59 Zie EuropeLoan Bank (2001a). 
60 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 220 en EuropeLoan Bank (2001b). 
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zendingen kunnen vrijgesteld zijn. Daarnaast worden soms ook vrijstellingen verleend om 

economische redenen. Het gaat hier doorgaans om zelfstandigen die nieuwe investeringen doen 

en daarom gedurende een bepaalde periode geen onroerende voorheffing betalen op 

"industriële" gebouwen61. Tenslotte is men ook vrijgesteld van het betalen van onroerende 

voorheffing in het jaar waarin een nieuwbouw voor het eerst in gebruik wordt genomen. Men 

betaalt de eerste keer onroerende voorheffing in het daarop volgende jaar62. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat zeer veel gezinnen (14%=75%-61%) een eigen woning hebben die onder één 

van de hiervoor opgesomde voorwaarden zou kunnen vallen. 

Vermindering van onroerende voorheffing 

In sommige gevallen wordt, voor de berekening van de onroerende voorheffing, afgeweken van 

de gewone procentuele berekeningsregel. Men spreekt dan van verminderingen van onroerende 

voorheffing. Eigenaars van een woning kunnen een vermindering krijgen wanneer er twee of meer 

kinderen inwonen waarvan ten minste één fiscaal ten laste is63. Er worden bijkomende 

verminderingen toegestaan wanneer het gaat om gehandicapte kinderen of wanneer er andere 

inwonende personen zijn die gehandicapt zijn of erkend zijn als groot-oorlogsverminkte. Deze 

verminderingen kunnen ook aangevraagd worden wanneer een huis verhuurd wordt aan een 

gezin dat aan één van deze voorwaarden voldoet. De eigenaar moet die vermindering dan 

aftrekken van de huurlast van het inwonende gezin64. Eigenaars kunnen ook een vermindering 

van onroerende voorheffing krijgen als ze in een bescheiden woning wonen (de som van alle KI's 

van alle eigendommen van de eigenaar moet kleiner zijn dan 30.000 BEF) of wanneer er sprake is 

van improductiviteit. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een woning gedurende 

een bepaalde termijn onbewoonbaar is. Men veronderstelt dan dat de eigendom geen inkomen 

heeft opgeleverd65. Een belangrijk aantal van deze verminderingen van onroerende voorheffing 

zijn uitgedrukt als een percentage van de te betalen onroerende voorheffing, andere 

verminderingen worden uitgedrukt als een vast bedrag.  

Het is dus mogelijk dat men als gevolg van deze vaste verminderingen 0 BEF onroerende 

voorheffing verschuldigd is, maar het is onwaarschijnlijk dat dat het geval zou zijn voor 14% van 

                                                           

61 Zie Standaard Uitgeverij (1999) p. 224 en de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen, 
Ministerie van Financiën. 
62 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 51 en EuropeLoan Bank (2001b). 
63 Sinds het aanslagjaar 1999 (inkomen 1998) wordt voor de inning door het Vlaams Gewest de regel 
gebruikt dat er minstens twee kinderen moeten zijn die recht hebben op kinderbijslag. Zie Standaard 
Uitgeverij (1999), p. 223, CIPAL (2001) en EuropeLoan Bank (2001c). 
64 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 222. 
65 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 222. 
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de gezinnen66. In de HBE9798 zitten dus allicht gezinnen die onroerende voorheffing betaald 

hebben maar dit bedrag niet gerapporteerd hebben. 

Aanvulling van de ontbrekende Kadastrale Inkomens 

Dat er veel minder KI's genoteerd worden dan geschatte huurwaarden van de eigen woning 

(56,7% in vergelijking met 75%) is in principe onmogelijk. Wanneer men bouwt of verbouwt moet 

het kadaster binnen de 30 dagen na de ingebruikneming of voltooiing van de 

veranderingswerken ingelicht worden. Het KI dat, door het kadaster na schatting of herschatting, 

wordt vastgelegd is juridisch gesproken al van toepassing vanaf de eerste dag van de maand na 

de ingebruikneming van het goed67. De officiële betekening (kennisgeving) van het KI, door de 

Administratie van het Kadaster aan de hand van een aangetekend schrijven, gebeurt weliswaar 

meestal veel later in de tijd, maar toch wordt het onwaarschijnlijk geacht dat in bijna 20% van de 

gezinnen met een eigen woning het KI onbekend zou zijn68. Bovendien moet in de HBE9798 het 

KI in principe door alle gezinnen, dus ook door huurders, moet opgegeven worden, als ze het KI 

kennen. Men vraagt immers naar het KI van de woning die het gezin bewoont69. 

Er zijn dus gezinnen die geen KI opgeven maar waarvan we kunnen vermoeden dat ze eigenaar 

zijn van een woning. We veronderstellen dat gezinnen eigenaar zijn als ze een geschatte 

huurwaarde hebben opgegeven voor de eigen woning (code 212) en als ze onroerende 

voorheffing betaald hebben (code 213). In totaal gaat het om 330 van de 2.213 gezinnen. We 

veronderstellen dat deze gezinnen een KI hadden moeten opgeven, maar dat niet gedaan hebben. 

Op basis van de beschikbare informatie kunnen we echter zelf een waarde voor het KI schatten. 

Het KI kan op minstens twee manieren geschat worden. Eén mogelijkheid bestaat er in om de 

verhouding geschatte huurwaarde van de eigen woning ten opzichte van het KI te gebruiken. 

Een andere mogelijkheid is om de onroerende voorheffing terug te rekenen naar het 

oorspronkelijke KI waarop deze voorheffing gebaseerd is. We bekijken beide mogelijkheden. 

De verhouding geschatte huurwaarde/KI 

Voor 1.225 gezinnen observeren we namelijk zowel het KI als de geschatte huurwaarde van de 

eigen woning. Op basis van die gezinnen kunnen we de fractie geschatte huurwaarde/KI 

berekenen. De gewogen gemiddelde fractie voor deze groep is 7,9. Om op basis van de geschatte 

huurwaarde een niet geïndexeerd KI af te leiden zou men het geregistreerde bedrag dus kunnen 

                                                           

66 De mogelijkheid dat de principieel verschuldigde onroerende voorheffing wegvalt als gevolg van deze 
verminderingen wordt aangestipt in Ministerie van Financiën (1999b), p. 22. 
67 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 220. 
68 Zie EuropeLoan Bank (2001a). 
69 Van de 2213 gezinnen in de HBE9798 zijn er 26 die geen eigenaar zijn van de bewoonde woning, maar 
toch een KI opgeven. We leiden dit af op basis van een vraag naar het eigenaarsstatuut die verwerkt zit in 
het Middenenquête-formulier. 
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delen door 7,9. Deze regel leidt natuurlijk maar tot een benadering van het KI. We observeren 

immers ook veel variatie in deze fractie. De standaard afwijking is 5,0. We observeren ook een 

maximale fractie van 69,9 en een minimale fractie van 0,670. 

Terugrekening op basis van de betaalde onroerende voorheffing 

Voor de 330 gezinnen waarvoor we een KI willen schatten, observeren we altijd de betaalde 

onroerende voorheffing. Men bepaalt de onroerende voorheffing door een bepaald percentage 

toe te passen op het geïndexeerd KI ( GKI ). Dit percentage bestaat uit drie elementen: een 

gewestbelasting ( GB ), een gemeentelijke opcentiem ( GO ) en een provinciale opcentiem ( PO )71. 

Om de onroerende voorheffing ( OnrV ) te bepalen past men de regel uit vergelijking (1) toe: 

)1(** POGOGBGKIOnrV ++=        (1) 

Het basistarief voor de gewestbelasting is in het Vlaams Gewest 2,5% en in het Waals en Brussels 

Gewest 1,25%. Op deze basistarieven zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van 

sociale woningen72. De gemeentelijke en de provinciale opcentiemen worden telkens op de 

respectievelijke niveaus vastgelegd73. De variatie in zowel, GB , PO  als GO  zorgt er voor dat er 

zeer grote verschillen voorkomen in het percentage dat moet toegepast worden op het GKI . Zo 

observeren we een samengesteld percentage, i.e. )1(**100 POGOGB ++ , van 19,2% voor de 

gemeente Aartselaar (provincie Antwerpen) en één van 61,6% voor de gemeente Brugelette 

(provincie Henegouwen). 

Omdat we in de HBE9798 ook de gemeentecode observeren kunnen we voor ieder gezin 

)1(* POGOGB ++  bepalen74. Uit de combinatie van deze term en de geobserveerde waarde 

voor de onroerende voorheffing OnrV  kunnen we dan een waarde voor het geïndexeerd KI 

GKI  afleiden. Het geïndexeerd KI kunnen we omzetten naar een niet geïndexeerd KI door 

gebruik te maken van de jaarlijks vastgelegd indexatiefactor75. Het concept dat we op die manier 

bekomen noemen we het teruggerekende KI. 

                                                           

70 Het komt slechts in 2 gevallen voor dat de fractie kleiner is dan 1. In 1223 gevallen is de fractie strikt 
groter dan 1. 
71 In Brussel wordt de provinciale opcentiem vervangen door een agglomeratiebelasting. 
72 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 125. 
73 Om ruimte uit te sparen geven we deze tarieven hier niet. Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 126 e.v. 
74 We hebben voor deze berekening steeds het basistarief van de Gewestbelasting gebruikt. Gemeentecodes 
zijn administratieve codes bestaande uit 5 cijfers die onder andere ook in het Rijksregister gebruikt worden. 
Zie antwoord Mr. Verboven (NIS), van 06/08/2001. Ze worden wel genoteerd in de HBE9798 maar de 
verklaring wordt niet automatisch meegeleverd. Via H. Beurmans (NIS) hebben we een lijst gekregen van 
de hoofdgemeenten van na de fusie die in de HBE9798 kunnen voorkomen. Als zo een hoofdgemeente niet 
in HBE9798 zit kan het zijn dat ze niet in deze lijst is opgenomen. 
75 Voor het aanslagjaar 1999 (inkomen 1998) bedroeg deze factor 22,81%. Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 
48. 
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Omdat de betaalde onroerende voorheffing, die genoteerd wordt in de HBE9798, slaat op alle 

eigendommen van het gezin, beschouwen we in sommige gevallen slechts een fractie van het 

teruggerekende KI als KI van de eigen woning. We delen daarvoor de geschatte huur van de 

eigen woning (code 212) door de som van deze geschatte huur en de huurinkomsten van andere 

eigendommen (codes 211 en 212) en vermenigvuldigen deze factor met het teruggerekende KI76. 

Op die manier bekomen we een teruggerekend KI van de eigen woning. 

Op basis van deze terugrekenmethode bekomen we ook maar een benadering van het mogelijke 

KI. We houden immers geen rekening met de mogelijke verminderingen van onroerende 

voorheffing die we hoger hebben aangestipt. We hebben de beschreven terugrekenmethode 

getest op basis van gezinnen voor dewelke we tegelijk het KI en de onroerende voorheffing 

observeren en die geen huurinkomsten van andere eigendommen hebben. Het gaat hier om 

858 gezinnen. Het niet gewogen gemiddelde KI van deze groep is 36.875 BEF. Het gemiddelde 

verschil tussen het KI en het teruggerekende KI is 2.203 BEF, met een standaardafwijking van 

19.433 BEF. In 660 gevallen wordt het opgegeven KI onderschat in vergelijking met het 

teruggerekende bedrag, en in 198 gevallen wordt het overschat. De maximale onderschatting is 

85.805 BEF en de maximale overschatting is 294.659 BEF. 

De combinatie van de verhouding geschatte huurwaarde/KI en de teruggerekende onroerende voorheffing 

Omdat er ook met deze terugrekenmethode afwijkingen van het werkelijke KI mogelijk zijn 

combineren we deze terugrekenmethode met de informatie die we hebben afgeleid uit de 

verhouding van de geschatte huurwaarde van de eigen woning gedeeld door het KI. We bepalen 

een boven- en een onderlimiet voor het teruggerekende KI door de geschatte huurwaarde van de 

eigen woning (code 212) te delen door respectievelijk de factoren 2,8 (=7,8-5,0) en 12,8 

(=7,8+5,0)77. Als het teruggerekende KI buiten één van deze grenzen valt, nemen we de 

overschreden grens als KI van de eigen woning. In 223 gevallen is er geen overschrijding van de 

grenzen en behouden we het teruggerekende KI. In 77 gevallen nemen we de ondergrens en in 30 

gevallen de bovengrens. 

Na deze aanvulling bekomen we uiteraard andere gegevens voor de verdeling van het KI, dan 

deze die reeds in Tabel 2.10 werden gerapporteerd. De oorspronkelijke en de aangepaste 

resultaten staan in Tabel 2.11. Na toevoeging van de teruggerekende KI's daalt het gemiddeld KI 

met ongeveer 1.000 BEF. Door toevoeging van de teruggerekende bedragen observeren we voor 

71% van de gezinnen een KI. Dit aantal is nog steeds kleiner dan de 75% van de gezinnen 

waarvoor we een geschatte huurwaarde van de eigen woning observeren. We rekenen het KI 

                                                           

76 In 57 van de 330 gevallen is het KI van de eigen woning een fractie van het teruggerekende KI. 
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immers alleen maar terug als we zowel deze geschatte huurwaarde observeren als de betaalde 

onroerende voorheffing. 

Tabel 2.11: De niet geïndexeerde Kadastrale Inkomens in de HBE9798 met en zonder terugrekening (enkel 
geobserveerde bedragen) 

 Minimum Maximum Gemiddelde Percent Gezin 
KI zonder aanpassing 1 224.000 37.149 56,7 
KI na terugrekening 1 224.000 36.194 71,4 

C. Inkomen uit sociale zekerheid 

In Tabel 2.12 geven we de codes en de omschrijvingen van de 6 codes die onder deze rubriek 

vallen78. Onder de post pensioenen (code 310) komen in principe alle mogelijke pensioenen voor, 

behalve de ouderdomsuitkeringen die werden opgebouwd buiten het stelsel van de sociale 

zekerheid. Onder deze code vindt men dus ouderdoms-, rust- en overlevingspensioenen 

(inbegrepen brugpensioenen) en invaliditeitspensioenen. Daarnaast neemt men onder deze 

rubriek ook alle voordelen in natura op die toegekend worden aan gepensioneerden. Het gaat 

hier bijvoorbeeld om gratis openbaar vervoer, warme maaltijden enz.. 

Werkloosheidsvergoedingen (code 320), uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (code 330), 

kindergeld en geboortepremies (code 340) en uitbetaling door het ziekenfonds (code 350) worden 

niet verder omschreven in de toelichting bij de HBE979879. Het gaat hier dus allicht om redelijk 

duidelijk identificeerbare inkomensitems. 

Onder andere sociale uitkeringen (code 360) verstaat men andere sociale uitkeringen vanwege de 

overheid of van diverse instellingen. Het gaat hier om studiebeurzen, toelagen van het OCMW, 

andere niet eerder genoemde sociale toelagen. Men neemt in deze rubriek ook de geschatte 

waarde van giften in natura, afkomstig van openbare instellingen, op. 

Tabel 2.12: Codes en omschrijving van de inkomens uit sociale zekerheid in de HBE9798 

Nr Code Omschrijving 
15 310 Sociale uitkeringen: pensioenen 
16 320 Sociale uitkeringen: werkloosheidsuitkering 
17 330 Sociale uitkeringen: uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid 
18 340 Sociale uitkeringen: kinderbijslag en premies 
19 350 Sociale uitkeringen: uitbetalingen door het ziekenfonds 
20 360 Sociale uitkeringen: andere sociale uitkeringen 

De eerste drie uitkeringen, i.e. pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen wegens 

arbeidsongeschiktheid, worden in principe door individuele gezinsleden genoteerd. Een aantal 

                                                                                                                                                                             

77 Deze factoren zijn de gemiddelde gewogen factor (geschatte huurwaarde van de eigen woning)/KI- en + 
één standaardafwijking rond dit gemiddelde. 
78 Zie NIS (1998b). 
79 Zie NIS (1998b). 
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kenmerken van de verdeling van deze items, over de personen die één van deze respectievelijke 

inkomens noteren, geven we weer in Tabel 2.1380. 

Tabel 2.13: Verdeling van de inkomens uit sociale zekerheid in de HBE9798 op niveau van de individuele 
gezinsleden (enkel geregistreerde bedragen) 

Nr Code Minimum Maximum Gemiddelde Percent Persoon 
15 310 828 8.480.832 380.718 17,1 
16 320 942 434.551 173.012 9,0 
17 330 575 607.958 157.560 3,9 

In Tabel 2.14 geven we gelijkaardige gegevens voor dezelfde codes op het niveau van de 

gezinnen. In deze tabel geven we ook de resultaten voor de drie items die direct aan het gezin in 

zijn geheel worden toegewezen, i.e. kinderbijslagen, uitbetalingen door het ziekenfonds en 

andere sociale uitkeringen. Uit berekeningen blijkt dat de som van de pensioenen en de 

uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid over alle gezinsleden, soms kleiner is dan het 

aggregaat dat we op gezinsniveau observeren81. Sommige van deze uitkeringen worden dus 

direct aan het gezin in zijn geheel toegewezen. 

Tabel 2.14: Verdeling van de inkomens uit sociale zekerheid in de HBE9798 op gezinsniveau (enkel 
geregistreerde bedragen) 

Nr Code Minimum Maximum Gemiddelde Percent Gezin 
15 310 3.972 8.480.832 455.156 37,1 
16 320 1.194 768.602 186.348 21,5 
17 330 575 631.482 149.939 11,5 
18 340 791 700.656 104.211 40,2 
19 350 43 280.740 15.798 74,7 
20 360 300 710.692 52.849 13,5 

D. Overig overgedragen inkomen 

De codes die onder deze rubriek vallen worden weergegeven in Tabel 2.15. 

Onder ontvangen alimentatie en andere renten (code 411) komen ontvangen onderhoudsgelden 

en de geschatte huurwaarde van woningen die gratis ter beschikking gesteld worden door 

andere huishoudens (niet werkgevers). Betaalde onderhoudsgelden worden ingeschreven onder 

code 412. 

                                                           

80 In het bestand met inkomens op het niveau van de personen kwam één "onbekende" persoon voor. Voor 
het geobserveerde persoonsnummer vonden we geen karakteristieken terug in het bestand met 
persoonskarakteristieken. Het ging meer bepaald om persoon 17373402 die een uitkering wegens 
arbeidsongeschiktheid (code 330) van 4700 BEF noteerde. Aangezien het gezin, waartoe deze persoon 
behoorde, slechts bestond uit 1 persoon (nr. 17373401) die al een inkomen wegens arbeidsongeschiktheid 
noteerde, hebben we het nummer 17373402 veranderd in 17373401. In het bestand met de gezinsinkomens 
zijn de gezinsnummers wel altijd gekend. Zie ook mails van O. Degueldere (NIS) van 24/07/2001 en 
25/07/2001. 
81 Voor code 310 komt dit 18 keer voor en voor code 330, 19 keer. 
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Voor de mogelijke uitkeringen door verzekeringen maakt men het onderscheid tussen 

levensverzekeringen enerzijds en andere verzekeringen anderzijds. Onder de code 421 komen 

renten en ontvangen kapitalen van levensverzekeringen. Alle andere uitkeringen, zoals 

schadevergoedingen voor ongevallen, komen onder code 422 terecht. 

We veronderstellen dat onder renten en ontvangen kapitalen van levensverzekeringen alle 

mogelijke uitkeringen komen, die betaald worden door een particuliere verzekeringsinstelling. 

Het gaat hier dus om alle uitkeringen op basis van rechten opgebouwd binnen de tweede en de 

derde pensioenpijler. De tweede pijler omvat alle pensioenplannen georganiseerd op het niveau 

van de onderneming of van bedrijfstakken. De derde pijler omvat alle individueel genomen 

beslissingen met betrekking tot het opbouwen van pensioenrechten82. Mogelijke uitkeringen die 

onder één van deze twee pijlers vallen zijn uitkeringen in het kader van groepsverzekeringen, 

pensioensparen of individuele levensverzekeringen83: 

• Groepsverzekering: een overeenkomst tussen een werkgever en een private 
verzekeringsmaatschappij in het voordeel van zijn werknemers met het oog op een 
aanvullend pensioen 

• Pensioensparen: een collectieve of een individuele spaarrekening, waarop tegoeden worden 
gevormd die beschikbaar gesteld worden bij leven of overlijden 

• Individuele levensverzekering (bij leven): een overeenkomst waarbij de verzekeraar er zich 
tegenover de verzekeringnemer toe verbindt om, tegen betaling van een premie, aan de 
begunstigde een bedrag uit te betalen indien de verzekeringnemer op een bepaald ogenblik 
nog in leven is. 

Sommige van deze contracten worden uitbetaald als een rente (een vast bedrag over een bepaalde 

periode in de tijd), anderen als een éénmalige uitbetaling van kapitaal84. Deze contracten kunnen 

ook voor de contractueel bepaalde einddatum worden stopgezet en vereffend met een éénmalige 

uitbetaling85. In dat geval spreekt men van afkoopwaarden86. Onder code 421 komen dus zowel 

relatief lage jaarlijkse uitbetalingen (renten) als hoge éénmalige uitbetalingen (kapitalen en 

afkoopwaarden) voor. 

Onder andere ontvangsten (code 431) verstaat men vergoedingen ontvangen van syndicaten, 

geldprijzen bij lotto of andere spelen en andere inkomsten zoals gevonden geld. Inkomen dat 

eventueel teveel ontvangen werd en moet teruggestort worden (behalve de afrekening van 

                                                           

82 Zie Pepermans, Verhue, Ooghe en Algoed (2000). 
83 De definities werden nagenoeg letterlijk overgenomen uit Pepermans, Verhue, Ooghe en Algoed (2000), 
p. 80-81. 
84 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 66. 
85 Deze vroegtijdige stopzettingen worden altijd als een kapitaal uitbetaald (mededeling Mr. VanDenBerghe, 
Ministerie van Financiën, directie I/5A). 
86 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 74. 
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belastingen) of verloren geld, wordt ingeschreven onder de code 432. De bedragen onder de 

code 432 worden gewoon door de gezinnen genoteerd. Er komt dus geen berekening aan te pas87. 

Tabel 2.15: Codes en omschrijving van de overige overgedragen inkomens 

Nr Code Omschrijving 
21 411 Overig inkomen: ontvangen alimentatie en andere renten 
22 412 Overig inkomen: af te trekken betaalde alimentatie 
23 421 Overig inkomen: levensverzekeringen: ontvangen kapitalen en renten 
24 422 Overig inkomen: andere verzekeringen: ontvangen vergoedingen 
25 431 Overig inkomen: andere ontvangsten 
26 432 Overig inkomen: af te trekken bedragen voor teveel ontvangen of verloren geld 

Alle bedragen in de rubriek overig overgedragen inkomen worden direct op het gezinsniveau 

genoteerd. Enkele gegevens over de verdeling van deze items, op gezinsniveau, staan in Tabel 

2.16. Het valt op dat het gemiddelde bedrag aan teveel ontvangen of verloren geld weliswaar niet 

verwaarloosbaar is, maar dat er relatief weinig gezinnen (3%) zijn, die inkomen van dit type 

opgeven. Stakingsvergoedingen, lotto-inkomsten of gevonden geld worden dan weer door 

relatief veel gezinnen (27%) genoteerd. 

Tabel 2.16: Verdeling van de overige overgedragen inkomens in de HBE9798 (enkel genoteerde bedragen) 

Nr Code Minimum Maximum Gemiddelde Percent Gezin 
21 411 1.500 715.000 97.618 5,1 
22 412 -347.094 -5.000 -88.161 3,6 
23 421 185 5.432.611 168.499 3,2 
24 422 54 3.608.285 39.154 16,9 
25 431 50 731.000 24.598 26,6 
26 432 -553.592 -240 -25.159 3,3 

E. Inkomenslasten 

De afrekening van de personenbelasting worden ingeschreven onder de code 510. Het gaat om 

de afrekening van het voorgaande aanslagjaar. Vermits de HBE9798 werd afgerond in mei 1998, 

zou het hier dus moeten gaan om de afrekening van het aanslagjaar 1997 (inkomen 1996). Deze 

afrekening wordt direct op het niveau van de gezinnen genoteerd, hoewel er meerdere 

afrekeningen binnen het gezin kunnen voorkomen. Dit laatste is het geval als er meerdere fiscale 

eenheden (fiscale gezinnen) samen één sociologisch gezin vormen. Wanneer men een bedrag 

terugtrekt dan wordt dit ingeschreven als een positief bedrag. Bij te betalen belastingen worden 

met een negatief teken genoteerd. Er zijn gezinnen die geen afrekening invullen (zie laatste 

kolom Tabel 2.17). Het kan zijn dat geen van de gezinsleden een afrekening ontvangt omdat alle 

gezinsleden vrijgesteld zijn van het betalen van personenbelasting88. Waarschijnlijk hebben niet 

                                                           

87 Zie mail V. Renard (NIS), van 24/07/2001. 
88 We behandelen deze voorwaarden uitgebreider in sectie 3.1. 
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alle gezinnen, die deelnemen aan de HBE9798, hun afrekening van het voorgaande aanslagjaar 

reeds ontvangen op het moment dat de HBE9798 wordt afgesloten. 

Tabel 2.17: Verdeling van de afgerekende personenbelastingen in de HBE9798 (enkel genoteerde bedragen) 

Nr Code Minimum Maximum Gemiddelde Percent Gezin 
27 510 -1.897.289 351.137 -15.126 61,8 

F. Algemene opmerkingen in verband met de genoteerde inkomensgegevens 

De meeste inkomensitems worden direct op gezinsniveau genoteerd. Slechts 8 van de 27 codes 

worden in principe eerst door individuele gezinsleden genoteerd. Het ging hier om 5 inkomens 

uit een economische activiteit en 3 vervangingsinkomens. 

De meeste genoteerde inkomens komen met een éénduidig teken voor, i.e. ofwel wordt voor de 

betreffende code steeds een negatief of een positief bedrag genoteerd. Slechts voor 2 van de 27 

codes komen, op gezinsniveau zowel positieve als negatieve bedragen voor. Dit was het geval 

voor inkomens uit nevenactiviteiten (code 132) en de afrekening van de personenbelastingen 

(code 510). 

Hoewel het aantal items dat door individuele gezinsleden wordt opgegeven relatief beperkt is, 

komen deze items toch in bijna alle gezinnen voor. Er zijn slechts 13 van de 2.213 gezinnen 

waarvoor het inkomen volledig bestaat uit onderdelen die direct aan het gezin in zijn geheel 

worden toegewezen. Deze gezinnen halen hun inkomen voornamelijk uit kinderbijslagen 

(code 340), andere sociale uitkeringen (code 360) en ontvangen alimentatiegeld (code 411). In 

Tabel 2.18 geven we de codes en de genoteerde bedragen van deze gezinnen voor de 

inkomensitems die door minstens 5 van de 13 gezinnen worden ingevuld. 
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Tabel 2.18: Inkomensitems van gezinnen met enkel gezinsinkomen in de HBE9798 

GezinsNr 132 340 350 360 411 
7707 0 0 0 0 0 
13707 1.800 0 64.210 131.000 84.500 
16748 44.800 115.400 0 225.984 212.300 
404706 5.400 8.608 40.205 0 275.000 
405705 1.800 0 1.221 0 278.368 
409752 0 82.000 0 303.935 66.000 
462754 0 0 0 710.692 0 
497706 3.600 50.371 3.796 241.701 0 
513701 1.800 0 0 228.006 0 
620708 1.800 44.444 0 328.790 0 
620730 6.400 35.574 1.353 466.068 0 
660725 0 0 0 255.728 0 
669757 203.992 22.262 0 0 0 

2.2.3. Karakteristieken van gezinnen en gezinsleden in de HBE9798 

Naast bestedingen en inkomens worden in de enquête ook een aantal karakteristieken voor het 

gezin in zijn geheel en voor de individuele gezinsleden genoteerd. 

Voor ieder gezin noteert men, onder andere, de woonplaats (in de vorm van een gemeentecode 

bestaande uit 5 cijfers) en het daarvan afgeleide gewest. Daarnaast noteert de door het NIS 

aangestelde enquêteur, op basis van het midden-enquête formulier, een hele reeks gegevens over 

de gezinswoning en het huishoudelijk comfort (zoals aanwezigheid van wc, badkamer, TV, PC 

enz.). Eén van deze vragen heeft betrekking op het eigenaarsstatuut van de woning waarin het 

gezin woont. Deze vraag werd enkel beantwoord door de 1.250 gezinnen die ook een KI hebben 

opgegeven89. De antwoordmogelijkheden en de bijhorende frequenties geven we in Tabel 2.19. 

Tabel 2.19: Eigenaarsstatuut van gezinnen met een opgegeven KI in de HBE9798 

 Statuut Frequentie 
1 Eigenaar (zonder afbetaling van lening) 652 
2 Eigenaar (met afbetaling van lening) 572 
3 Huurder 15 
4 Huurder (van een sociale woning) 2 
5 Huurder (tegen verminderde huur door werkgever) 0 
6 Gratis gehuisvest door werkgever 1 
7 Gratis gehuisvest door een ander huishouden of door een instelling 8 

Het midden-enquête formulier bevat ook een aantal meer subjectieve vragen. Men vraagt onder 

meer om de eigen levenstandaard in te schatten en of er eventueel problemen zijn om bepaalde 

goederen zoals voedingswaren of uitgaven aan gezondheidszorg te betalen. 

                                                           

89 Deze vraag werd door één gezin (nr. 152747), dat wel een KI opgaf niet beantwoord. We hebben 
verondersteld dat het om een eigenaar zonder afbetaling van lening ging omdat dit het meest voorkomende 
geval is. 
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Voor de individuele gezinsleden noteert men, onder andere, de geboortedatum in 6 cijfers, het 

geslacht, het opleidingsniveau (diploma) en het professioneel statuut. Voor het professioneel 

statuut maakt men onder andere het onderscheid tussen zelfstandigen, loontrekkenden, 

werklozen, gepensioneerden en invaliden90. Men noteert van ieder gezinslid ook gedurende 

welke maanden het lid deel uitmaakte van het gezin. Voor personen die het gezin tijdelijk 

verlaten, zoals kotstudenten, wordt in principe iedere maand toch aangeduid dat ze deel 

uitmaken van het gezin. Enkel wanneer personen het gezin na de start van de enquête vervoegen 

of het gezin definitief verlaten voor het einde van de enquête treft men minder deelnemende 

maanden aan91. Van de 5814 personen in de HBE9798 zijn er 76 pas na de start bijgekomen en 

waren er 95 niet meer aanwezig bij het afsluiten van de enquête. 

Voor ieder gezinslid geeft men verder ook de relatie ten opzichte van de referentiepersoon. De 

mogelijke relaties die voorzien zijn, sommen we op in Tabel 2.20. Van de referentiepersoon weten 

we dus of hij/zij al dan niet samenwoont met een gehuwde partner (code 2). Van de andere 

gezinsleden weten we niet met zekerheid of ze gehuwd zijn. 

Tijdens het overlopen van de relatiecodes kwamen een aantal eigenaardigheden aan het licht. We 

hebben de relatiecodes in drie gevallen aangepast.  

In het eerste geval observeren we een gezin bestaande uit 4 personen. De referentiepersoon is een 

gehuwde man. Hij en zijn partner werden respectievelijk in 1968 en 1969 geboren. De 

referentiepersoon heeft een dochter (code 03) die in 1995 geboren werd en ook nog een 

schoondochter (code 04) die in 1997 geboren werd92. Voor deze laatste veranderen we de 

relatiecode ten opzichte van de referentiepersoon in 03 zodat die persoon voor latere verwerking 

als een kind van de referentiepersoon beschouwd wordt. 

In het tweede geval observeren we een gezin met 4 personen. De mannelijke referentiepersoon 

woont samen met een niet gehuwde partner (ze hebben respectievelijk de codes 01 en 15, en 

werden geboren in 1954 en 1950). Daarnaast zijn er in het gezin een kind van de 

referentiepersoon (code 03) geboren in 1986 en een schoonzoon van de referentiepersoon 

(code 04) geboren in 1976. Het kind van de referentiepersoon is ook van het mannelijk geslacht. 

We veronderstellen dat de schoonzoon een kind van de samenwonende partner is, en veranderen 

daarom de code 04 in code 1693. 

                                                           

90 Het onderscheid naar professioneel statuut in de HBE9798 is gedetailleerder maar dit verdere onderscheid 
wordt later niet gebruikt. Als het professioneel statuut gebruikt wordt dan hebben we de waarde daarvoor 
ingevuld op basis van het professioneel statuut in de laatste maand van de enquête. Men geeft in de 
HBE9798 ook een algemeen professioneel statuut maar deze waarde was in minder gevallen ingevuld dan 
het statuut in de laatste maand van de enquête. 
91 Mededeling V. Renard, NIS. 
92 Deze "eigenaardigheid" deed zich voor in gezin met nummer 316745. 
93 Deze aanpassingen werden uitgevoerd binnen het gezin 412710. 
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In het derde geval observeren we een gezin bestaande uit 2 personen. De referentiepersoon, die 

geboren is in 1929, woont blijkbaar samen met een kind van de samenwonende partner (code 16), 

dat geboren is in 1964. Aangezien deze samenwonende partner (code 15) niet aanwezig is in het 

gezin veronderstellen we dat het gaat om een kind van de referentiepersoon94. 

Tabel 2.20: Mogelijke relatievormen van individuele gezinsleden ten opzichte van de referentiepersoon in de 
HBE9798 

Code Omschrijving 
01 Referentiepersoon 
02 Echtgenoot, echtgenote 
03 Zoon, dochter 
04 Schoondochter, schoonzoon 
05 Kleinkind 
06 Moeder, vader 
07 Schoonmoeder, schoonvader 
08 Grootmoeder, grootvader 
09 Zuster, broer 
10 Schoonzuster, schoonbroer 
11 Ander verwant of aangetrouwd persoon 
12 Ander niet verwant persoon 
13 Zoon of dochter van de echtgeno(o)t(e) 
14 Achterkleinkind 
15 Samenwonende partner 
16 Zoon of dochter van de samenwonende partner 

We hebben de geboortedatum van de individuen omgezet naar een leeftijdsvariabele in jaren95. 

Men geeft, in de HBE9798, als jaartal slechts de 2 laatste cijfers. We bepalen de leeftijd in jaren als 

de leeftijd die in 1998 voor ieder individu zal gerealiseerd worden96. Daarom werd het 

geobserveerde jaartal steeds afgetrokken van 98. We veronderstellen dus dat alle deelnemende 

individuen in de 20ste eeuw geboren zijn. 

Om deze veronderstelling te motiveren hebben we de relatiecodes bekeken van personen die 

mogelijk voor 1900 geboren konden zijn. De langst levende Belg heeft een maximale leeftijd van 

111 jaar97. Levende personen die de HBE9798 mee afsloten in mei 1998 kunnen dus ten vroegste 

geboren zijn in 1886. We hebben daarom gekeken naar de relatie tussen de personen met een 

geboortedatum van na 31/12/85. In totaal observeren we zo 883 personen. De relaties die we 

voor deze personen tegenkomen en de bijhorende frequenties geven we weer in Tabel 2.21. 

                                                           

94 Deze aanpassing gebeurde voor gezin 683730. 
95 Het is deze leeftijdsvariabele die we gebruikt hebben in Tabel 2.3. 
96 Men heeft deze leeftijd op 01/01/1999. We kiezen 01/01/1999 als referentietijdstip omdat het later, in het 
Fiscaal Bestand, het meest voor de hand ligt. 
97 Zie De Standaard 25/08/2001. 



koppeling van de Budgetenquête 1997-98 en   39 
het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998)   

 
 

Voor personen met een relatiecode 3, 5, 13 en 16 lijkt het gerechtvaardigd om te veronderstellen 

dat ze na 1900 geboren zijn. Het gaat immers altijd om afstammelingen. De personen met de 

relatiecode 09 (broers of zussen) komen allemaal voor in één gezin van 6 personen waarvan de 

referentiepersoon geboren is in 1978. Het lijkt ook hier dus verdedigbaar te veronderstellen dat 

de broers of zussen van deze referentiepersoon geboren zijn na 1900. De relatie met de 

referentiepersoon is niet informatief voor personen zonder directe familieband (i.e. codes 11 en 

12). De informatie over het diploma leert dat al deze personen hetzij kleuteronderwijs of lager 

onderwijs volgen (gevolgd hebben). We veronderstellen ook voor deze personen dat ze allemaal 

na 1900 geboren zijn. 

Tabel 2.21: Relatiecodes en bijhorende frequenties van personen in de HBE9798 die geboren zijn na 
31/12/85 

Code Omschrijving Frequentie 
03 Zoon, dochter 833 
05 Kleinkind 16 
09 Zuster, broer 3 
11 Ander verwant of aangetrouwd persoon 2 
12 Ander niet verwant persoon 18 
13 Zoon of dochter van de echtgeno(o)t(e) 8 
16 Zoon of dochter van de samenwonende partner 3 

Voor drie individuen observeerden we geen geboortedatum. Dit geval deed zich voor in een 

gezin bestaande uit 5 personen. De geboortedatum werd niet geobserveerd voor de zoon van een 

referentiepersoon, de schoondochter van de referentiepersoon en een kleinkind van de 

referentiepersoon (respectievelijk codes 03, 04 en 05). De referentiepersoon en zijn gehuwde 

partner werden respectievelijk geboren in 1938 en 1943. Om deze ontbrekende geboortedata aan 

te vullen hebben we gezocht naar een gelijkaardig gezin in de HBE9798. Er werd één min of meer 

vergelijkbaar gezin met 5 personen gevonden. In dat gezin was er een inwonende dochter, een 

inwonende schoonzoon en een kleinkind. De referentiepersoon en zijn gehuwde partner werden 

respectievelijk in 1943 en 1945 geboren. De dochter en schoonzoon zijn allebei in 1969 geboren en 

het kleinkind in 1991. We hebben deze geboortedata ingevuld bij de overeenkomstige 

relatiecodes in de drie ontbrekende gevallen98. 

2.3. Besluit 
De HuishoudBudgetEnquête 1997-1998 (HBE9798) bestaat uit een steekproef van Belgische 

private gezinnen. Het gaat hier om een niet toevallige steekproef. Het niet toevallige karakter is 

zowel te wijten aan de overtrekking van bijvoorbeeld zelfstandigen of mensen uit het Brussels 

                                                           

98 Het gezin met de ontbrekende geboortedata was gezin 173754. Het gezin dat we gebruikt hebben om deze 
ontbrekende waarden aan te vullen was gezin 302702. 
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gewest bij de selectie van de deelnemende gezinnen, als door de uitval van gezinnen tijdens de 

deelname aan de enquête. Het zijn vooral niet actieven uit Brussel en Wallonië die 

oververtegenwoordigd zijn in de steekproef. Actieve Vlamingen met relatief grote gezinnen zijn 

ondervertegenwoordigd. 

Gedurende de periode van 1 juni 1997 tot en met 31 mei 1998 noteerden deelnemende gezinnen 

zowel uitgaven, inkomens als bepaalde karakteristieken. 

Gedurende één maand noteerde ieder deelnemend gezin al zijn uitgaven. Gedurende de rest van 

het jaar noteerden ze enkel de grote uitgaven, i.e. bestedingen van meer dan 1000 BEF. Uitgaven 

werden steeds genoteerd voor het gezin in zijn geheel. In totaal werden er over de 2.213 gezinnen 

in de steekproef, uitgaven aan 846 verschillende goederen geobserveerd. 

Inkomens werden gedurende heel het jaar genoteerd. Een aantal inkomens, zoals inkomen uit 

arbeid of pensioenen, werden door ieder individu in het gezin genoteerd. Andere inkomens zoals 

onroerend of roerend inkomen, onderhoudsgeld of kinderbijslagen werden dan weer op het 

niveau van het gezin genoteerd. Alle inkomens die door het gezin of door individuen effectief 

ontvangen werden van een derde, zijn netto in de zin dat de eventuele bedrijfsvoorheffing er 

werd van afgetrokken. 

Van ieder gezinslid werden ook een aantal karakteristieken genoteerd. Zo kent men onder andere 

de relatie van ieder gezinslid met de referentiepersoon, zijn geboortedatum en opleidingsniveau. 

De referentiepersoon is in principe de persoon die het grootste deel van het huishoudinkomen 

bijdraagt. Voor het gezin in zijn geheel worden ook een aantal karakteristieken genoteerd. Het 

gaat hier dan vooral om eigenschappen van het huis. 

Aangezien de HBE9798 een niet toevallige steekproef is, worden extrapolatiecoëfficiënten 

gebruikt om de steekproef op te blazen tot op het niveau van de totale populatie. De 

aangemaakte coëfficiënten houden rekening met regio, arbeidsmarktstatus van de 

referentiepersoon, aantal huishoudleden en aantal actieve huishoudleden. 

We hebben de mogelijke populatietotalen, die volgen uit de combinatie van de 

extrapolatiecoëfficiënten en de steekproefgegevens, vergeleken met externe bronnen. De 

verdeling van het aantal huishoudleden en de leeftijdsverdeling van alle individuen in de 

steekproef werd vergeleken met de verdeling van dezelfde variabelen in de 

Bevolkingsstatistieken van het NIS. Ondanks de correctie van de extrapolatiecoëfficiënten wordt 

het aantal alleenstaanden, in vergelijking met de Bevolkingsstatistieken, onderschat door de 

HBE9798. Het aantal personen tussen 20 jaar en 35 jaar en het aantal personen ouder dan 60 jaar 

wordt onderschat. 
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3. Het Fiscaal Bestand 
Het Fiscaal Bestand werd geconstrueerd door de Studiedienst van het Ministerie van Financiën. 

Voor dit bestand worden eerst sociologische gezinnen samengesteld en vervolgens voor ieder 

van de gezinsleden de ingevulde aangifteformulier voor de personenbelasting, en de bijhorende 

afrekening, opgevraagd. De aangifteformulieren die werden opgevraagd zijn van het 

aanslagjaar 1999 (inkomen 1998). Daarom verwijzen we verkort naar het Fiscaal Bestand als FB99.  

Naar het aangifteformulier voor de personenbelasting, ook bekend als borderel nr. 276.1, verwijzen we soms 
als het fiscaal formulier.  

Een voorbeeld van dit formulier, voor het aanslagjaar 1999, geven we in Bijlage 1. 

Het vertrekpunt voor de trekking van het FB99 was de set met personen die een 

aangifteformulier konden ontvangen. Om te verduidelijken wie in deze groep zit, is het nodig dat 

we eerst ingaan op de aangifteplicht en de mogelijke vrijstelling van aangifteplicht. Daarom 

bespreken we deze voorwaarden eerst. Vervolgens bespreken we het steekproefplan en de 

"cleaning" van het FB99. Tenslotte behandelen we de inhoud van het bestand zelf. 

3.1. Wie geeft welk inkomen aan? 

In principe is iedere Belgische rijksinwoner verplicht om zijn wereldwijd inkomen aan te geven in België99. 

Men is rijksinwoner als men feitelijk in het land verblijft. Het rijksinwonerschap wordt vermoed 

als de belastingplichtige in België ingeschreven is in het Rijksregister. Maar dit vermoeden is 

weerlegbaar. De feitelijke verblijfplaats is van doorslaggevende aard. Als iemand kan aantonen 

dat zijn feitelijke verblijfplaats ergens anders is dan zal hij onder het regime van het land van 

verblijf belast worden. Voor gehuwden komt hier de extra restrictie bij dat de feitelijke 

verblijfplaats van het gezin van doorslaggevende aard is. Als alle gezinsleden in België verblijven 

maar de man in de Verenigde Staten van Amerika werkt en daar ook een feitelijke verblijfplaats 

heeft, dan zal die man, in principe, toch in België belast worden100. 

In de praktijk dient ook niet het wereldwijd inkomen aangegeven te worden. Een aantal 

bezoldigingen, zoals kinderbijslag, studiebeurzen, OCMW inkomens, en een aantal pensioenen, 

zoals oorlogspensioenen, zijn immers niet belastbaar101. Voor de personenbelasting bevraagt men 

dus slechts een beperkt aantal inkomensitems. De gegevens moeten ingevuld worden op een 

fiscaal formulier. Iedere Belgische rijksinwoner die een inkomen verdient dat moet ingevuld 

worden op een fiscaal formulier ontvangt in principe automatisch een fiscaal formulier. Het kan 

                                                           

99 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 21. 
100 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 21 en Standaard Uitgeverij (1999), p.7. 
101 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 24 en 44. 
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ook zijn dat mensen geen aan te geven inkomen verdienen en toch een formulier ontvangen. 

Iedereen die een formulier ontvangt is verplicht het ingevuld terug te sturen102. 

Als mensen geen fiscaal formulier ontvangen maar toch een inkomen ontvangen waarvoor een code 

voorzien is op het fiscaal formulier, dan moeten ze, in principe, zelf een formulier aanvragen103. Er 

bestaan echter een aantal uitzonderingsgevallen waarin mensen niet verplicht zijn zelf een 

formulier aan te vragen als ze er geen ontvangen hebben. Men kan ofwel vrijgesteld zijn bij 

overeenkomst of men kan vrijgesteld zijn van aangifteplicht 

3.1.1. Vrijstelling bij overeenkomst 

Het gaat hier om personen met een buitenlandse nationaliteit en een zeer welomschreven 

beroepsstatuut dat recht geeft op vrijstelling van personenbelasting in België104. Voorbeelden zijn 

vertegenwoordigers van vreemde staten of staatkundige onderdelen zoals buitenlandse 

diplomaten of buitenlandse ambtenaren van internationale of supranationale instellingen.  

3.1.2. Vrijstelling van aangifteplicht 

De voorwaarden om te voldoen aan de vrijstelling van aangifteplicht worden omschreven in een 

KB van 9 mei 1994105. In het algemeen omvatten de voorwaarden die in dit KB omschreven 

worden, gevallen waarin iemand toch een inkomen ontvangt dat, in principe, zou moeten 

aangegeven worden op een fiscaal formulier, maar dat zo laag of zo specifiek is dat er geen 

afrekening hoeft te gebeuren in de personenbelasting. Een afrekening in de personenbelasting 

moet gebeuren als er op het aan te geven inkomen voorafbetalingen gebeurd zijn die eventueel 

moeten teruggestort worden wanneer het inkomen onder een bepaalde grens valt of als er 

eventueel bijkomende belastingen moeten betaald worden wanneer het inkomen een bepaalde 

grens overstijgt. In het KB van 9 mei 1994 kunnen drie hoofgevallen onderscheiden worden. 

                                                           

102 Mededeling Mr. Clerinckx, Ministerie van Financiën, directie II/1. Personen die geen inkomen aan te 
geven hebben sturen dus een leeg formulier terug, hetzij ondertekend door henzelf als ze meerderjarig zijn 
of door de ouders of de voogd in geval van minderjarigheid. Zie Standaard Uitgeverij (1999), p.7. 
103 Zie Standaard Uitgeverij (1999) p. 7. 
104 Zie Standaard Uitgeverij (1999) p. 8. 
105 Koninklijk besluit tot wijziging, ter zake van de vrijstelling van aangifteplicht van het KB/WIB92, 
artikel 306. Zie ook Standaard Uitgeverij (1999), p.8. 
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A. Hoofdgevallen 

a) Mensen zonder beroepsinkomen met een belastbaar netto-inkomen dat lager is dan de belastingvrije som 

waarop men als alleenstaande of als koppel recht heeft 

Onder beroepsinkomen, in fiscale zin, verstaat men alle inkomsten die in de vakken II, III, XI, XII, XIII 
en XIV van het fiscaal formulier worden opgeschreven. 

Het gaat hier dus zowel om wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen 

wegens ziekte en invaliditeit, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, pensioenen, 

bezoldigingen van bedrijfsleiders als winsten en baten106. In principe betaalt men 

bedrijfsvoorheffing op alle mogelijke beroepsinkomsten107 waardoor er, in geval van een laag 

inkomen, een afrekening moet gebeuren. 

Het belastbaar netto-inkomen is het bruto belastbaar inkomen, i.e. het bedrag dat ingevuld wordt op het 
fiscaal formulier, min de fiscaal aftrekbare koste108.  

Wanneer het belastbaar netto-inkomen van alle niet-beroepsinkomens samen, lager is dan de 

belastingvrij som van het aanslagjaar, dan hoeft men in principe geen formulier aan te vragen. 

Voor het aanslagjaar 1999 was een alleenstaande belastbaar vanaf een belastbaar netto-inkomen 

van 206.000 BEF en een gehuwd koppel vanaf 324.000 BEF. 

De inkomens die normaal gezien moeten aangegeven worden maar buiten beroepsinkomen 

vallen zijn onroerende inkomens, onderhoudsgelden en diverse inkomens zoals prijzen en 

subsidies. Op roerende inkomsten wordt meestal een bevrijdende roerende voorheffing geheven. 

b) Belastingplichtigen die geen andere inkomsten hebben dan onroerend inkomen belastbaar ten belope van 

het Kadastraal Inkomen 

Als belastingplichtigen enkel onroerend inkomen van niet verhuurde onroerende goederen 

hebben, dan is hun inkomen belastbaar ten belope van het Kadastraal Inkomen. De hoger 

vermelde grenzen (zie punt a)) waaronder het belastbaar netto-inkomen moet vallen kunnen in 

dit geval overschreden worden. 

c) Pensioenen en als zodanig geldende uitkeringen waarop geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden 

Op bepaalde pensioenen wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Wanneer brugpensioenen 

werden toegekend op basis van CAO's die pas na 31 december 1986 in werking getreden zijn, 

wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden wanneer deze bedragen niet boven de grens van 

                                                           

106 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 7. 
107 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 322. Er bestaan twee uitzonderingen op deze regel. Op bepaalde 
vervangingsinkomens van een welbepaald type wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden (zie Standaard 
Uitgeverij (1999), p 322. Op inkomen van jobstudenten die één maand werken van juli tot september wordt 
in principe ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden (zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 11. 
108 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 266. 
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420.046 BEF uitkomen109. Voor andere brugpensioenen wordt een limiet van 540.543 BEF 

gehanteerd110. De limieten die hier gehanteerd worden voor het afhouden van de 

bedrijfsvoorheffing zijn precies deze die aanleiding geven tot het al dan niet betalen van 

personenbelasting op dat inkomen. Wanneer dit type inkomsten de enige bron van inkomsten is 

van een alleenstaande of een koppel, dan moet dus geen personenbelasting betaald worden111. 

Aangezien er geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden op het inkomen moet er ook geen 

afrekening gebeuren en hoeft ook geen formulier aangevraagd te worden als men er geen 

ontvangen heeft.  

Hoewel Ziekte en Invaliditeitsuitkeringen en werkloosheidsvergoedingen niet expliciet vermeld 

worden in het KB van 9 mei 1994 veronderstellen we dat ook voor deze inkomsten een 

gelijkaardige regeling van toepassing is. Op Ziekte en Invaliditeitsuitkeringen worden geen 

belastingen betaald als ze de enige bron van inkomsten zijn en niet hoger liggen dan 466.718 BEF. 

Voor werkloosheidsuitkeringen hanteert men een limiet van 463.866 BEF wanneer het om oudere 

werklozen gaat (ouder dan 50) en 420.046 BEF als het om andere werkloosheidsuitkeringen 

gaat112. 

Op pensioenuitkeringen die gebeuren naar aanleiding van rechten opgebouwd in het kader van 

de tweede en derde pensioenpijler worden, in principe, bedrijfsvoorheffingen ingehouden. Deze 

inkomsten vallen dan ook niet onder de vrijstelling van aangifteplicht. 

B. Uitzonderingen 

Op de drie hoofdgevallen, worden in het KB van 9 mei 1994 nog een aantal uitzonderingen 

gestipuleerd.  

Eén reeks uitzonderingen slaat op mensen die, omwille van hun familiale omstandigheden recht 

hebben op een hoger vrijgesteld bedrag. Het gaat hier om niet hertrouwde weduwnaars of 

ongehuwde vaders of moeders met kinderen ten laste of belastingplichtigen met kinderen ten 

laste die jonger zijn dan 3 jaar. Verder gaat het ook om belastingplichtigen waarvan de 

echtgenote in het jaar van het huwelijk of het overlijden niet meer dan 75.000 BEF netto eigen 

bestaansmiddelen had. 

                                                           

109 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 325. 
110 Zie Ministerie van Financiën (1998), p. 38. 
111 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 37-40. 
112 Zie Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 80. 
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Netto eigen bestaansmiddelen worden algemeen omschreven als alle belastbare en niet belastbare 
inkomsten met uitzondering van een aantal inkomsten zoals kinderbijslagen, kraamgeld, adoptiepremie, 
studiebeurzen, premies voor voorhuwelijkssparen, inkomsten van openbare instellingen113.  

De vrijstelling van aangifteplicht geldt ook niet wanneer men buitenlandse inkomsten heeft, 

wanneer men uitgaven deed die kunnen afgetrokken worden van het bruto belastbaar inkomen 

of wanneer men uitgaven deed die recht geven op een belastingvermindering. Het gaat hier, 

bijvoorbeeld, om uitgaven aan kinderopvang, afbetalingen van bepaalde leningen en uitgaven 

aan pensioensparen. 

De vrijstelling van aangifteplicht vervalt tenslotte ook wanneer men voorafbetalingen heeft 

gedaan op één of ander aan te geven inkomen. 

3.2. Trekking van de sample 

3.2.1. De potentieel belastingplichtigen 

Het vertrekpunt voor de trekking van de steekproef was de set met alle individuen die door de 

belastingadministratie als potentieel belastingplichtig beschouwd werden voor het 

aanslagjaar 1998114. 

Potentieel belastingplichtigen zijn individuen naar wie de belastingadministratie automatisch een 

formulier zou kunnen versturen. In principe gaat het hier om alle nog in leven zijnde mensen die 

in het centraal repertorium van het Ministerie van Financiën zijn opgenomen115. Het centraal 

repertorium is, in beginsel, een kopie van het Rijksregister waarop vervolgens manipulaties 

kunnen uitgevoerd worden door het Ministerie van Financiën116. Het nummer waarmee iedere 

persoon in het centraal repertorium gekend is, is hetzelfde als het Rijksregisternummer. Zowel de 

man als de vrouw van een wettelijk gehuwd koppel zitten dus als een aparte eenheid in de set 

van potentiële belastingplichtigen hoewel ze, in principe, maar één formulier zullen ontvangen. 

Er zijn echter twee voorwaarden waaronder men door de administratie wordt uitgesloten als 

potentieel belastingplichtige. Het gaat om een leeftijdsconditie en een vermogensconditie117. 

                                                           

113 Standaard Uitgeverij (1999), p. 19. Hoe dit concept precies ingevuld wordt bespreken we in sectie 3.5.2. 
114 In het Frans spreekt men over "les enrolables" als men verwijst naar de set van potentieel 
belastingplichtigen. De set met potentieel belastingplichtigen die gebruikt werd is die van het 
aanslagjaar 1998. Deze set werd gebruikt omdat ze op het moment van de trekking (mei 2000) op een 
afgesloten aanslagjaar sloeg. De trekking werd uitgevoerd door C. Janssens, Ministerie Van Financiën. 
115 Mededeling Mr. Clerinckx, Ministerie van Financiën, directie II/1. 
116 Het centraal repertorium is in beginsel een doorslag van het Rijksregister. Men houdt de gegevens echter 
minder lang bij dan in het Rijksregister. Zo zijn gegevens over overleden personen, voor bevoegden, tot 
30 jaar na het overlijden direct toegankelijk in het Rijksregister (mededeling medewerker van Mevr. Rouma, 
Dienst Rijksregister). In het centraal repertorium zit deze informatie slechts tot 5 jaar na het overlijden. Het 
centraal repertorium wordt iedere maandag geüpdate op basis van het Rijksregister (mededeling 
Mr. Tielemans, Ministerie van Financiën, directie VI/6). 
117 Deze voorwaarden worden niet omschreven in het wetboek der inkomstenbelasting. Het zijn regels die 
door de administratie werden opgesteld om het versturen van de fiscale formulieren te organiseren. Deze 
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A. Leeftijdsconditie 

Zolang men geen 16 jaar is op 1 januari van een aanslagjaar wordt men, in principe, nog niet als 

potentieel belastingplichtig beschouwd door de administratie en krijgt men niet automatisch een 

formulier toegestuurd118. Voor het aanslagjaar 1998 werden dus in principe alle personen die 

minimum 16 jaar waren op 1 januari 1998 als potentieel belastingplichtig beschouwd. 

B. Vermogensconditie 

Een aantal mensen, die ouder zijn dan 16 jaar op 1 januari van het aanslagjaar, ontvangen ook 

geen formulier omdat de administratie een veronderstelling maakt over de vermogenstoestand 

van deze personen119. 

De administratie veronderstelt met name dat het gaat om mensen die enkel niet belastbare 

bezoldigingen, zoals kinderbijslag, of niet belastbare pensioenen, zoals oorlogspensioenen, 

ontvangen. Verder worden ook mensen uitgesloten waarvan de administratie het vermoeden 

heeft dat ze voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling van aangifteplicht (zie sectie 3.1.2). 

Diplomaten en internationale ambtenaren, die vrijgesteld zijn bij overeenkomst, ontvangen 

doorgaans wel een formulier omdat deze ambtenaren inkomsten kunnen hebben die wel in 

België belastbaar kunnen zijn, zoals een eigen woning120. 

Om de vermogenstoestand van mensen in te schatten maakt de administratie gebruik van de 

toestand in voorgaande jaren. Wanneer de administratie beslist geen formulier te versturen dan 

beschouwt men deze vermogenstoestand van het individu als bestendig. Als deze inschatting 

verkeerd is moet de belastingplichtige zelf een formulier aanvragen121. 

Samenvattend kunnen we stellen dat mensen die geen formulier ontvangen omwille van de 

vermogensconditie voldoen aan drie voorwaarden: 

• het inkomen van deze mensen is laag (lager dan het vrijgesteld minimum) of van een zeer 
zuivere soort (enkel Kadastraal Inkomen of pensioenen) 

• er werden geen voorafbetalingen gedaan voor dit inkomen 
• de belastingadministratie beschouwt de inkomenstoestand als bestendig, i.e. de toestand van 

voorgaande aanslagjaren is ook de toestand voor het aanslagjaar waarin de administratie 
besluit om geen formulier op te sturen. 

Voor het aanslagjaar 1998 (inkomen 1997) werden 7.047.200 Belgen als potentieel 

belastingplichtig beschouwd122. De omvang van de totale Belgische bevolking op 01/01/1998 

                                                                                                                                                                             

regels worden wel omschreven in "Taxatiewerkzaamheden", een boek met richtlijnen voor ambtenaren. Dit 
boek kan echter niet geconsulteerd worden door niet ambtenaren. (mededeling, G. Serneels, Ministerie van 
Financiën, directie II/3B). 
118 Zie Valenduc (2001). 
119 In het Frans wordt naar deze groep ook verwezen als "les non-renouvelables". 
120 Zie Uitgeverij Pelckmans (1999), p 27. 
121 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 7. 
122 Zie Valenduc (2001). 
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werd geschat op 10.192.264 eenheden123. Het aantal mensen dat jonger dan 16 jaar is op 

01/01/1998 schatten we op 1.936.396 eenheden124. Op basis van deze cijfers schatten we dus dat 

er in België 1.208.668 (=10.192.264-7.047.200-1.936.396) personen zijn die als niet potentieel 

belastingplichtig beschouwd worden omwille van hun vermogenstoestand. 

3.2.2. Trekking van persoonsnummers uit de set met potentiële belastingplichtigen 

Uit de set van 7.047.200 eenheden, die voor het aanslagjaar 1998 als potentiële belastingplichtigen 

beschouwd werden, werd een steekproef van individuen getrokken met een factor 1/400. De 

trekking gebeurde op een sequentiële manier, i.e. de nummers 1, 401, 801 enz. werden 

geselecteerd125. Op deze manier bekwam men een steekproef van 17.618 getrokken eenheden 

(personen). Voor al deze personen werden vervolgens nog twee condities gecontroleerd. 

Ten eerste, of de persoon op 01/01/1999 nog niet overleden was. De getrokken eenheden zijn 

immers afkomstig uit de set met potentieel belastingplichtigen voor het aanslagjaar 1998, maar de 

fiscale gegevens, die zullen opgevraagd worden, hebben betrekking op het aanslagjaar 1999 

(inkomen 1998). Als de getrokken persoon in 1998 overleden is dienen de erfgenamen in principe 

nog een aangifteformulier in voor het aanslagjaar 1999, maar dit inkomen slaat maar op een 

beperkt deel van het jaar126. Daarom worden deze eenheden verwijderd uit de lijst met getrokken 

eenheden. 

Voor iedere getrokken persoon werd ook gecontroleerd of die persoon, voor het aanslagjaar 1999, 

niet fiscaal ten laste was van een andere persoon die wel een fiscaal formulier indiende. De 

getrokken eenheden zijn weliswaar potentieel belastingplichtig maar het is zeker niet zo dat ieder 

individu dat een formulier ontvangt niet langer fiscaal ten laste kan zijn van iemand anders. 

Kinderen, ouder dan 16 op 1 januari van het aanslagjaar, die nog inwonen bij hun ouders en geen 

enkele bron van inkomsten hebben, zijn bijvoorbeeld nog ten laste van de ouders127. De getrokken 

eenheden die fiscaal ten laste waren van iemand anders werden ook verwijderd uit de lijst128. 

Na deze twee bijkomende controles werden 5.099 eenheden uit de lijst van 17.618 getrokken 

eenheden verwijderd129. 

                                                           

123 NIS (1998d). 
124 We bekomen dit cijfer door 15/14 te nemen van het totaal aantal personen in de klassen 0-4 jaar, 5-9 jaar, 
10-14 jaar (i.e. 1.807.303 eenheden) uit NIS (1998d). 
125 Het centraal repertorium is geordend op basis van nationaal nummer, waarin de geboortedatum vervat 
zit. Mededeling Mevr. Geens, Ministerie van Financiën, directie VI/6. 
126 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 10. 
127 Op de voorwaarden om ten laste te zijn gaan we later meer uitgebreid in, zie 3.5.2. 
128 Deze verwijdering gebeurde in feite pas nadat gecontroleerd werd of er door het getrokken individu een 
formulier werd ingediend. Alle gezinnen die geselecteerd werden op basis van een individu dat zelf geen 
formulier indiende, werden dus verwijderd. 
129 Deze twee bijkomende ingrepen werden uitgevoerd door Mr. F. Jorgens, Ministerie van Financiën. 
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3.2.3. Samenstelling van sociologische gezinnen op basis van de getrokken nummers 

Van de overblijvende 12.519 personen kennen we, in het FB99, het geanonimiseerde nummer dat 

verwijst naar een persoon in het centraal repertorium van het Ministerie van Financiën. Via dit 

nummer kan men het volledige sociologische gezin, waarin de getrokken persoon leeft, 

recupereren. Aangezien het centraal repertorium een doorslag is van het Rijksregister bevat het 

immers informatie over de gezinssamenstelling (zie sectie 2.1.2). 

In het FB99 observeren we, in de vorm van een geanonimiseerd nummer, alle gezinsleden van 

het gezin waartoe de getrokken persoon behoort. Binnen ieder gezin wordt een huishoudhoofd 

(Chef de Ménage) aangeduid.  

De getrokken persoon is de persoon aan de hand van wie het ganse gezin geselecteerd wordt voor opname 
in FB99 

Het huishoudhoofd is, in principe, de persoon die de werkelijke belangen van het gezin behartigt of die 
voor het grootste deel in het onderhoud van het gezin voorziet130.  

In de realiteit gaat het om de persoon die zich met de administratieve zaken binnen het gezin 

bezig houdt131. Vermoedelijk omdat deze persoon zich bij de gemeente aanbiedt om bepaalde 

wijzigingen binnen het gezin door te geven. 

Het hoeft uiteraard niet zo te zijn dat het huishoudhoofd getrokken wordt. In 1.408 van de 12.519 

gevallen wordt een ander gezinslid dan het huishoudhoofd getrokken. In het FB99 wordt wel 

aangeduid wie, binnen het gezin, het huishoudhoofd is. 

Van ieder gezinslid kennen we de geboortedatum, uitgedrukt in 6 cijfers, en zijn relatie ten 

opzichte van het huishoudhoofd. De codes die gebruikt worden om deze relatie uit te drukken 

worden weergegeven in Tabel 3.1132. Van de getrokken persoon kennen we ook het geslacht en eeuw 

waarin die persoon geboren is. Van het huishoudhoofd kennen we zijn/haar burgerlijke staat. Van 

de andere gezinsleden kennen we de burgerlijke staat dus niet133. 

Voor de burgerlijke staat van het huishoudhoofd maakt men het onderscheid tussen een aantal 

toestanden. Men kan wettelijk gehuwd zijn (20), het huwelijk kan nietig verklaard zijn (25), men 

kan weduwnaar of weduwe zijn (30), gescheiden (40 of 41), gescheiden van tafel en bed (50) of 

                                                           

130 Het is niet duidelijk of er in het centraal repertorium nog aanpassingen gebeuren aan de definitie van het 
huishoudhoofd. We vermoeden van niet en veronderstellen daarom dat deze definitie dezelfde is als 
diegene die bij de invoering van de Rijksregistergegevens gebruikt wordt. In het Rijksregister spreekt men 
wel van referentiepersoon en niet van huishoudhoofd. Zie FRED II (2001b). 
131 Bevolkingsstatistieken (1998), Nr. 3. 
132 Met code 6 verwijst men naar de natuurlijke vader of moeder. Onder code 11 komen wettelijke maar niet 
natuurlijke ouders.. (mededeling Mevr. Geens, Ministerie van Financiën, directie VI/6). 
133 Voor het FB99 wordt dus minder informatie weerhouden dan er aanwezig in het centraal repertorium. 
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verstoten (60)134. De codes die gebruikt worden om de burgerlijke staat van het huishoudhoofd te 

vertalen, hebben we tussen haakjes aangegeven. 

Tabel 3.1: Codes die relatie tussen het huishoudhoofd en andere gezinsleden weergeven 

Code Omschrijving 
2 Echtgenoot 
3 Zoon, dochter 
4 Schoonzoon, schoondochter 
5 Kleinzoon, kleindochter 
6 Vader, moeder 
7 Schoonvader, schoonmoeder 
8 Grootvader, grootmoeder 
9 Broer, zuster 
10 Schoonbroer, schoonzuster 
11 Ouder 
12 Zonder verwantschap 
13 Stiefzoon, stiefdochter 
14 Achterkleinzoon, achterkleindochter 
15 Oom, tante 

De informatie, in het centraal repertorium, voor ieder individu is eigenlijk een film doorheen de 

tijd. Voor ieder gezinslid worden namelijk alle mogelijke toestanden bijgehouden waarin het 

individu zich bevonden heeft en de periode waarover deze toestand van toepassing was. Iemand 

kan bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode een samenwonende partner zijn en vervolgens 

een gehuwde partner worden van een andere persoon die huishoudhoofd is. Voor beide 

toestanden treft men dan in het nationaal repertorium een aparte lijn aan in de lijst met 

gezinsleden. In deze lijst wordt vermeld  over welke periode de respectievelijke toestanden van 

toepassing waren. Voor een kind dat eerst inwoont bij zijn ouders, vervolgens het huis verlaat en 

zich inschrijft op een ander adres en zich tenslotte terug domicilieert op het adres van zijn ouders 

zullen twee lijnen verschijnen in de huishoudledenlijst van het huishouden van de ouders. 

Om de gezinssituatie van de 12.519 getrokken eenheden uit het nationaal repertorium te 

recupereren is het dan ook nodig om de gezinstoestand op een bepaald moment in de tijd te 

fixeren. De datum waarop in dit concrete geval gefixeerd werd is 01/05/2000. Men gaat na wie er 

op dat moment in de tijd allemaal op het adres woonde waar ook de getrokken persoon woonde 

en welke band de respectievelijke huishoudleden met het huishoudhoofd hadden. Men maakt als 

het ware een foto van het volledige gezin op dat moment in de tijd. 

                                                           

134 "verstoten" is een term die gebruikt wordt in het Moslim recht en verwijst naar een vorm van ontbinding 
van het huwelijk, zie Ministerie van Justitie (2001). De code 40 en 41 worden allebei gebruikt om te 
verwijzen naar "uit de echt gescheiden". Code 41 verwijst naar mensen op wie de wet van 30/06/94 inzake 
echtscheidingen van toepassing is. De invoering van deze wet had blijkbaar gevolgen voor de verdeling van 
inboedel en schulden. (mededeling Mevr. Geens, Ministerie van Financiën, directie VI/6). 
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Naast de personen die, volgens de gegevens uit het centraal repertorium, daadwerkelijk op het 

adres van de getrokken persoon wonen, treffen we in ieder gezin ook nog nummers aan van 

eventuele gezinsleden die vroeger met het huishoudhoofd burgerlijk verbonden zijn geweest maar 

nu allicht het huis verlaten hebben omwille van een scheiding of overlijden. We veronderstellen 

dat al deze personen daadwerkelijk het huis verlaten hebben en verwijderen ze daarom uit de 

steekproef135. Op die manier houden we gezinnen over die enkel bestaan uit werkelijk 

samenlevende personen. Bovendien worden in het oorspronkelijk bestand een aantal personen 

dubbel geteld. De echtgenoot/echtgenote van het huishoudhoofd komt, in regel, namelijk twee 

keer voor. Eén keer met de relatiecode 2 en een andere keer met de relatiecode 20. Ook deze 

dubbeltellingen verwijderen we. 

In het oorspronkelijke FB99 zaten 43.616 persoonscodes gespreid over de 12.519 gezinnen. Na het 

verwijderen van de personen die het huis waarschijnlijk verlaten hebben en de dubbeltellingen 

houden we nog 34.120 persoonsnummers over die nog steeds gespreid zijn over 12.519 gezinnen. 

Het totaal aantal personen en gezinnen dat voor latere analyse in aanmerking komt zal echter 

lager liggen omdat we een aantal gezinnen verwijderen als gevolg van een aantal bijkomende 

ingrepen. 

De datum waarop de gezinstoestand, in het centraal repertorium, gefixeerd werd is 01/05/2000 

terwijl voor de gezinsleden uit deze gezinnen de fiscale formulieren voor het aanslagjaar 1999 

werden opgevraagd. Wanneer deze gezinsleden het formulier, dat wij observeren, invulden, 

werd dus de gezinstoestand op 01/01/1999 gebruikt136. 

We streven er daarom naar om enkel die gezinnen over te houden die niet veranderd zijn tussen 01/01/1999 
en 01/05/2000.  

Welke ingrepen we precies hebben uitgevoerd, bespreken we in sectie 3.3. Vooraleer we deze 

ingrepen verduidelijken, bespreken we echter eerst hoe we de geboortedatum uitgedrukt in 

6 cijfers hebben omgezet naar de leeftijd in jaren op 01/01/1999. 

3.2.4. Geboortedatum in 6 cijfers en leeftijd in jaren 

Van iedere persoon kennen we zijn geboortedatum, uitgedrukt in 6 cijfers, i.e. dag/maand/jaar 

in 2 cijfers. Verder weten we ook in welke eeuw de getrokken persoon geboren is. Een aantal van 

de getrokken personen is geboren voor 1900, het merendeel is uiteraard geboren na 1900. Van de 

andere personen, i.e. de partners of de andere gezinsleden, kennen we de eeuw echter niet. 

Aangezien de gegevens gefixeerd werden in mei 2000, kunnen er in het FB99 dus mensen 

voorkomen die geboren zijn voor 1900 en in 2000. 

                                                           

135 We verwijderen dus alle personen met een relatiecode groter dan 20. 
136 Standaard Uitgeverij (1999), p. 16. 
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De maximale leeftijd van een nog in leven zijnde persoon kan in België maar 111 jaar zijn137. 

Daarom hebben we gecontroleerd of één van de huishoudhoofden een nog in leven zijnde 

partner had die geboren is na 01/01/88. Dit was nooit het geval. Ook geen enkel huishoudhoofd 

werd geboren na 01/01/88. We veronderstellen daarom dat alle partners en huishoudhoofden 

die geboren zijn vanaf 01/01/00 geboren zijn in 1900 of later. 

Tussen de andere huishoudleden zitten uiteraard wel personen die geboren zijn na 01/01/88 en 

voor 01/01/00. Binnen deze groep moeten we dus een onderscheid zien te maken tussen diegene 

die geboren zijn voor 1900 (bijvoorbeeld een inwonende grootouder, relatiecode 8) en na 1900 

(bijvoorbeeld een kind, relatiecode 3). Daarnaast zijn er ook personen geboren tussen 01/01/00 

en 01/01/01. Binnen deze laatste groep moeten we een onderscheid maken tussen zij die geboren 

zijn na 1900 maar voor 2000 en zij die geboren zijn in 2000. 

De basisregel die we gebruikt hebben is dat alle personen, geboren van 01/01/88 tot en met 

31/12/99, geboren zijn na 1900. Voor personen geboren vanaf 01/01/00 veronderstellen we in 

principe dat ze geboren zijn in 2000. Deze basisregel is gebaseerd op de observatie dat het 

overgrote deel van de personen met dergelijke geboortedata kinderen, kleinkinderen of 

achterkleinkinderen zijn. In totaal observeren we 4.472 gevallen met een geboortedatum die aan 

de gestelde voorwaarden voldoet. In Tabel 3.2 geven we de relatiecodes die we binnen deze 

groep observeren en de bijhorende frequenties. 

Voor drie mogelijke relatiecodes zijn we van de vooropgestelde regel afgeweken. Als het ging om 

een vader of moeder (relatiecode 6), om een broer of zus (relatiecode 9) of om een ouder 

(relatiecode 11). In die gevallen hebben we verondersteld dat personen geboren voor 01/01/00, 

geboren zijn voor 1900. Personen in die groep die geboren zijn na 31/12/99 zijn geboren na 1900 

maar voor 2000. 

Nadat we het geboortejaar hebben afgeleid, werd voor iedere persoon de leeftijd in jaren op 

01/01/1999 berekend door het geboortejaar te vergelijken met 1998. 

                                                           

137 Zie De Standaard 25/08/2001. 
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Tabel 3.2: Relatiecodes en frequenties van personen geboren na 31/12/87 of tussen 01/01/00 en 01/01/01 in 
het FB99 

Relatie Frequentie 
Zoon, dochter (code 3) 4.115 
Kleinzoon, kleindochter (code 5) 171 
Vader, moeder (code 6) 2 
Broer, zuster (code 9) 2 
Ouder (code 11) 10 
Zonder verwantschap (code 12) 125 
Stiefzoon, stiefdochter (code 13) 45 
Achterkleinzoon, achterkleindochter (code 14) 2 

3.3. Cleaning van het FB99 

Om gezinnen die mogelijk veranderd zijn sinds 01/01/1999 te verwijderen hebben we in de eerste plaats 
alle gezinnen verwijderd waarin personen geboren werden tussen 01/01/1999 en 01/05/2000.  

Als gevolg van deze ingreep werden 373 gezinnen verwijderd. Vervolgens hebben we nog drie 

bijkomende controles uitgevoerd. Deze controles zijn allemaal gebaseerd op een vergelijking van 

de informatie uit het centraal repertorium enerzijds en deze op de fiscale formulieren anderzijds. 

We weten wie een fiscaal formulier heeft ingediend en bepaalde elementen op het formulier 

zouden moeten overeenkomen met informatie uit het centraal repertorium. Met indienen van een 

formulier bedoelen we hier dat iemand een fiscaal formulier ondertekend heeft138. De 

ondertekening moet in principe gebeuren op pagina 8 van deel 1. Men ondertekent dit formulier 

ofwel alleen als fiscaal alleenstaande of met twee als partner van een wettelijk gehuwd koppel. 

Voor de volgende uiteenzetting is het nuttig voor ogen te houden dat de fiscale formulieren waar 

we naar verwijzen zich in een apart bestand bevinden en dat deze gegevens ook een andere 

oorsprong hebben. In de eerste en tweede kolom van het bestand met fiscale formulieren staan 

het nummer en de geboortedatum van het gezinslid dat het formulier heeft ingediend. De 

volgende kolommen bevatten de gegevens die door de persoon werden ingevuld of door de 

administratie werden aangevuld. Het nummer dat in het bestand met fiscale formulieren voor 

een persoon gebruikt wordt is het gezinsnummer (nummer van de getrokken persoon) plus zijn 

relatie ten opzichte van het huishoudhoofd. Hierdoor zijn de persoonsnummers niet altijd uniek, 

want er kunnen meerdere personen van hetzelfde type, i.e. dezelfde relatiecode, in één gezin 

zitten. Op basis van de leeftijd zouden we wel in staat moeten zijn om te zeggen welk fiscaal 

formulier van welke persoon is. 

                                                           

138 Een voorbeeld van het aangifteformulier voor de personenbelasting voor het aanslagjaar 1999 geven we 
in bijlage 1. 
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We vinden het persoonsnummer van een fiscaal formulier niet altijd terug tussen de gezinsleden volgens 
het centraal repertorium en de geboortedatum uit het centraal repertorium is niet altijd gelijk aan deze die 
we in het bestand met fiscale formulieren observeren. 

In 477 van 22.672 gevallen komen we bij het fiscaal formulier een onbekend persoonsnummer 

tegen139. Het bijhorende formulier kon in die gevallen niet toegewezen worden aan een 

geobserveerd gezinslid. Van de 22.195 formulieren die wel konden worden toegewezen is de 

geboortedatum bij het fiscaal formulier in 16.673 gevallen exact gelijk aan deze uit het centraal 

repertorium. Voor de resterende groep van 5.522 formulieren was er een gemiddeld 

leeftijdsverschil van 4 jaar tussen het centraal repertorium en het fiscaal formulier. In 81% van de 

gevallen was de leeftijd volgens het fiscaal formulier hoger dan deze uit het centraal repertorium. 

In gevallen waar zowel een belastingformulier voor de belastingplichtige als de 

belastingplichtige echtgenote geobserveerd werd, was de geboortedatum op het fiscaal formulier 

in veel gevallen exact gelijk voor beide partners. We vermoeden dat hier telkens de leeftijd van 

één van de twee partners gegeven wordt. We hebben daarom, in het geval van gehuwde 

partners, telkens geopteerd voor de leeftijd uit het centraal repertorium. Voor andere dan 

gehuwde partners, met een verschillende geboortedatum in beide bestanden, hebben we de 

leeftijd van het fiscaal formulier behouden omdat op die manier de band met de fiscale gegevens 

bewaard blijft. 

Na het toewijzen van de fiscale formulieren hebben we drie bijkomende condities gecontroleerd, 

op basis waarvan het FB99 verder uitgedund werd. 

3.3.1. Wettelijk gehuwde koppels die fiscaal niet als zodanig gekend zijn 

In regel dienen wettelijk gehuwde koppels samen een formulier in. Op deze regel bestaan wel een aantal 
uitzonderingen. 

Wettelijk gehuwden worden als alleenstaanden beschouwd voor het jaar waarin het huwelijk 

werd afgesloten. Als een koppel wettelijk huwde in 1998 dan geven zij hun inkomen van 1998 

(aanslagjaar 1999) dus toch nog op een apart formulier aan. Hetzelfde geldt voor de mogelijke 

ontbinding van het huwelijk in dat jaar. Wanneer het huwelijk ontbonden werd door overlijden, 

door echtscheiding of door scheiding van tafel en bed, dan wordt het inkomen dat in dat 

betreffende jaar verdiend werd, afzonderlijk aangegeven. Als het huwelijk nog niet helemaal 

wettelijk ontbonden is, maar als er zich reeds een feitelijke scheiding heeft voorgedaan dan mag 

het inkomen apart aangegeven worden in het jaar na de feitelijke scheiding. We vertalen een 

                                                           

139 In 407 gevallen was het persoonsnummer totaal onbekend. In 70 gevallen kwam het betreffende 
persoonsnummer voor in het gezin, maar minder keer dan er fiscale formulieren voor dat persoonsnummer 
waren. 
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feitelijke scheiding hier ruwweg als "op een verschillend adres wonen"140. Gehuwde partners die 

al in 1997 apart zijn gaan wonen, mogen hun inkomen voor 1998 op een apart formulier 

aangeven zonder dat de scheiding of scheiding van tafel en bed door de rechter werd 

uitgesproken141. Wanneer één van de partners een bepaald inkomen (voor 1998 is dit 297.000 BEF) 

verdient dat bij overeenkomst is vrijgesteld dan worden de partners niet als een koppel 

beschouwd. Als een Belgische belastingplichtige gehuwd is met een partner die, voor het 

huwelijk, onder de regeling voor diplomaten of ambtenaren bij internationale instellingen zou 

vallen (i.e. vrijstelling bij overeenkomst), dan wordt de belastingplichtige als een alleenstaande 

beschouwd als de partner meer dan 297.000 BEF verdient142. 

Als een wettelijk gehuwd koppel gezamenlijk een formulier indient dan wordt dit door de 

administratie als zodanig aangeduid onder de code 020 op het fiscaal formulier (zie vak DIENST, 

pagina 1), i.e. voor deze code vult men een 1 in, anders vult men deze code niet in. Op basis van 

het centraal repertorium weten we ook of het huishoudhoofd wettelijk gehuwd is of niet, i.e. er 

komt dan een partner met de relatiecode 20 voor in het gezin. 

Voor het huishoudhoofd en zijn partner kunnen we nagaan of er een fiscaal formulier in het 

bestand met fiscale formulieren zit. Soms vinden we in dit bestand een formulier voor beide 

partners terug, ook als ze gezamenlijk een formulier hebben ingediend, en in andere gevallen 

vinden we slechts één formulier143. Voor wettelijk gehuwden die een gezamenlijk formulier 

moeten indienen kan het uiteraard geen kwaad dat we maar één formulier observeren, het 

tweede formulier zou immers identiek moeten zijn. 

Als we twee formulieren tegenkomen, hebben we aan beide partners het eerste formulier 

toegewezen waarvoor de code 020 van het fiscaal formulier gelijk was aan 1. In alle andere 

gevallen hebben we aan beide partners het eerste formulier dat we tegenkwamen, toegewezen. 

Vervolgens hebben we de code 020 op het formulier, dat we aan het koppel hebben toegewezen, 

vergeleken met de informatie uit het centraal repertorium. In 752 gevallen bleek dat er in het 

                                                           

140 Bij deze vertaling van feitelijke scheiding vallen heel wat kanttekeningen te maken. Zie hiervoor 
Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 26. 
141 Voor het inkomen van 1996 (dat aangegeven wordt in 1997) moeten ze in principe nog een gezamenlijk 
formulier indienen, hoewel ze dus in 1997 reeds apart gaan wonen zijn. Om psychologische redenen laat de 
belastingadministratie toe dat ook voor het inkomen van 1996 reeds twee aparte formulieren worden 
ingediend (Standaard Uitgeverij (1999), p. 11), maar voor de eindafrekening voegt ze de twee formulieren 
dan wel samen (Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 27). 
142 De voorwaarden waaronder inkomen bij overeenkomst is vrijgesteld komen later nog aan bod. Zie 
Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 27 en Standaard Uitgeverij (1999), p. 8. 
143 Dat twee partners een gezamenlijk formulier hebben ingediend leiden we af uit het feit dat op het 
aangifteformulier zowel de kolom voor de man als de vrouw werd ingevuld. Soms observeren we zo'n 
gezamenlijk ingediend formulier dus twee keer, één keer onder het nummer van de eerste partner en een 
andere keer onder dat van de tweede partner. Het is niet duidelijk waarom we niet altijd twee formulieren 
vinden. 
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centraal repertorium sprake was van een wettelijk gehuwd koppel terwijl dit op het fiscaal 

formulier niet als zodanig werd aangeduid. In 333 van die gevallen hadden beide partners een 

formulier waarop aangeduid stond dat het om fiscaal alleenstaanden ging. In de andere 419 

gevallen vonden we slechts voor één van de twee partners een formulier144. 

In deze groep van 752 koppels zitten geen koppels die gescheiden zijn of gescheiden zijn van 

tafel en bed, en daarom een apart formulier indienen. Wanneer het huishoudhoofd gescheiden is 

van tafel en bed wordt dit in het centraal repertorium aangeduid met de relatiecode 50. De 

koppels die we hier beschouwen hebben allemaal relatiecode 20.  

In deze groep kunnen wel koppels zitten die in 1998 een huwelijk hebben afgesloten of die al in 

1998 gehuwd waren maar bestaan uit een Belgische belastingplichtige en een ambtenaar die 

vrijgesteld is bij overeenkomst. Voor het aanslagjaar 1999 dienen zij immers een apart formulier 

in. Daarnaast kunnen in deze groep koppels zitten die pas in 1999 of in het voorjaar van 2000 

gehuwd zijn. Op het moment dat de formulieren voor het aanslagjaar 1999 moesten ingediend 

worden was er voor beide partners immers nog geen sprake van een huwelijksband. 

Deze groep van 752 koppels omvat tenslotte ook nog koppels die al in 1997 feitelijk gescheiden 

leefden, maar voor wie deze scheiding op 01/05/2000 nog niet voor de rechtbank was 

uitgesproken. De eventuele aanpassingen naar de code 50 (gescheiden van tafel en bed) of 

codes 40 en 41 (gescheiden) in het Rijksregister (en dus het centraal repertorium) gebeuren pas 

naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak die ook aan het Rijksregister is doorgegeven145. 

Zolang deze uitspraak niet gebeurd is observeren we binnen het gezin van de getrokken persoon 

dus nog steeds een relatiecode 20 die verwijst naar de partner met wie het huishoudhoofd, op dat 

moment, nog steeds wettelijk gehuwd is. 

Uit deze groep van 752 koppels zouden we enkel de koppels die voor 01/01/1999 gehuwd zijn 

en niet feitelijk gescheiden leven willen overhouden. In gezinnen met een koppel dat na 

01/01/1999 gehuwd is, is de gezinstoestand veranderd sinds het invullen van het fiscaal 

formulier voor het aanslagjaar 1999. Voor gezinnen waar het huishoudhoofd feitelijk gescheiden 

leeft van zijn partner veronderstellen we dat die partner het huis verlaten heeft. We willen later 

enkel gezinskernen overhouden waarvan we kunnen veronderstellen dat de gezinsleden 

daadwerkelijk samen horen. 

                                                           

144 Het is niet onmogelijk dat we maar voor één van de twee partners een formulier moeten observeren. 
Sommige mensen zijn namelijk vrijgesteld van het indienen van een aangifteformulier. De voorwaarden 
waaronder men vrijgesteld is werden besproken in sectie 3.1. 
145 Mededeling door medewerker van Mevr. Rouma, Dienst Rijksregister. 
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Het is onwaarschijnlijk dat de 752 koppels, waarvoor we afzonderlijk ingediende formulieren observeren, 
enkel bestaan uit "jong"-gehuwde koppels die in 1998 een huwelijk afsloten of koppels die voor 01/01/1999 
gehuwd zijn en iemand omvatten die vrijgesteld is bij overeenkomst. 

In 1998 werden in België 44.393 huwelijken afgesloten146. Het aantal internationale ambtenaren 

dat eventueel gebruik maakt van een vrijstelling bij overeenkomst wordt geschat op ongeveer 

2500147. Op 01/01/1999 waren er in België 4.209.054 gezinnen148. Bij 1,1% van de gezinnen zou er 

dus sprake kunnen zijn van een koppel dat onder één van deze twee regelingen valt. In het FB99 

observeren we in 752 verschillende gezinnen, of in 6,0% van de 12.519 gevallen, een koppel dat 

een apart formulier indient. De steekproef is zeker geen toevallige steekproef uit de set met 

huishoudens en men kan verdedigen dat de trekking vertekend is naar gezinnen met veel 

belastingplichtige personen149. We hebben echter geen aanwijzing dat deze vertekening naar 

totaal aantal gezinsleden zou moeten leiden tot een zeer grote overschatting van het aantal 

"jong"-gehuwden en koppels die gebruik maken van een vrijstelling bij overeenkomst. We 

veronderstellen dus dat de groep van 752 koppels die een apart formulier indienen ook nog 

bestaat uit feitelijk gescheiden koppels die nog niet definitief gescheiden zijn en gehuwden die 

huwden na 01/01/1999. 

Omdat we geen onderscheid kunnen maken tussen al deze verschillende types, gooien we alle 752 gezinnen 
weg waarin we een gehuwd koppel (volgens het centraal repertorium) observeren waarvan de partners een 
apart formulier hebben ingediend. 

3.3.2. Alleenstaanden die deel uitmaken van een fiscaal koppel 

Op basis van de informatie uit het centraal repertorium kunnen we enkel uitmaken of het 

huishoudhoofd gehuwd is of niet. Het is dus mogelijk dat er nog andere gezinsleden zijn die 

wettelijk gehuwd zijn en dus gezamenlijk één fiscaal formulier indienen waarop aangeduid staat 

dat het om een fiscaal koppel gaat (i.e. code 020=1). Zonder verdere veronderstellingen zouden 

we in een dergelijk geval "een alleenstaande" (iemand van wie we niet weten of hij wettelijk 

gehuwd is) observeren die toch deel uitmaakt van een fiscaal koppel. 

We hebben de relatiecodes ten opzichte van het huishoudhoofd gebruikt om een aantal extra koppels binnen 
het gezin te construeren.  

Als er binnen het gezin een zoon of dochter van het huishoudhoofd voorkomt (relatiecode 3) en 

tegelijk een schoonzoon of een schoondochter (relatiecode 4) en als beide personen volgens het 

fiscaal formulier deel uitmaken van een fiscaal koppel, i.e. we observeren voor beide personen 

                                                           

146 Zie NIS (1999a). 
147 Zie Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 27. 
148 Zie NIS (2000) 
149 De trekking van personen, waarmee men start om gezinnen samen te stellen, is de set met potentiële 
belastingplichtigen. Gezinnen met veel belastingplichtige personen hebben dus meer kans om getrokken te 
worden. We gaan hier verder op in, in sectie 3.4.2. 
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een fiscaal formulier met de code 020=1, dan beschouwen we deze personen als een wettelijk 

gehuwd koppel dat één fiscaal formulier indient150. Gelijkaardige constructies hebben we 

uitgevoerd wanneer er, binnen het gezin twee ouders (relatiecode 6), twee schoonouders 

(relatiecode 7), twee grootouders (relatiecode 8), een oom en een tante (relatiecode 15) of tegelijk 

een broer of zus (relatiecode 9) en een schoonzus of schoonbroer (relatiecode 10) geobserveerd 

werden. Deze verbinding werd telkens alleen maar uitgevoerd wanneer voor beide personen een 

fiscaal formulier voor het aanslagjaar 1999 geobserveerd werd en wanneer de code 020 op dat 

formulier gelijk was aan 1151. 

Van al deze geconstrueerde koppels veronderstellen we dus dat ze door een wettelijke 

huwelijksband verbonden zijn en dat het huwelijk reeds voor 01/01/1998 werd afgesloten. Als 

deze veronderstellingen kloppen dan moesten ze dus voor het aanslagjaar 1999 één fiscaal 

formulier indienen. 

In totaal werden er op die manier 58 extra koppels geproduceerd. Daarvan volgden er 57 uit de 

combinatie van een zoon of dochter met een schoonzoon of schoondochter en één uit de 

combinatie van een broer of zus met een schoonzus of schoonbroer. Nadat deze geconstrueerde 

koppels waren aangemaakt, werden alle gezinnen opnieuw overlopen.  

Ieder gezin, waarin we op dat moment nog een alleenstaande observeerden die fiscaal gezien deel uitmaakte 
van een koppel, werd uitgesloten. 

In totaal werden er op die manier 741 gezinnen uitgesloten. 

We merken hier op dat het niet onmogelijk is dat na deze constructies nog steeds gezinsleden 

observeren die deel uitmaken van een fiscaal koppel. Gezinsleden kunnen namelijk niet verwant 

zijn met het huishoudhoofd (relatiecode 12). In die gevallen hebben we geen combinaties 

uitgevoerd. Dit verklaart echter zeker niet het totaal van de gezinnen die we uitsluiten omwille 

van deze "inconsistentie" (i.e. "alleenstaand" zijn en toch deel uitmaken van een fiscaal koppel). 

Bij de uitgesloten gezinnen zitten er ook waarin personen niet meer aanzien kunnen worden als 

een fiscaal koppel. 

Er was een gezin waarin voor het huishoudhoofd een fiscaal formulier geobserveerd werd, 

waarop aangeduid stond dat de persoon deel uitmaakte van een fiscaal koppel, maar het 

huishoudhoofd bleek gescheiden152. 

                                                           

150 Om twee personen binnen een gezin te verbinden hebben we telkens de eerste twee personen genomen 
die aan de gestelde voorwaarden voldeden. 
151 Voor deze extra koppels is het niet mogelijk te zeggen wat de leeftijd van de man en de vrouw is, want 
we kennen het geslacht enkel voor de getrokken persoon en niet voor de andere gezinsleden. We hebben 
verondersteld dat de eerste persoon die we tegenkomen deze is die gegevens invult in de eerste kolom van 
het gezamenlijk formulier, i.e. de man dus. 
152 Het ging hier concreet om gezin nr. 21 uit het FB99. 
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3.3.3. Meer eenheden fiscaal ten laste dan er personen zijn binnen het gezin 

Tenslotte hebben we geteld hoeveel personen er voorkwamen op de verschillende fiscale 

formulieren binnen ieder gezin. Met personen die voorkomen op een formulier bedoelen we hier 

de belastingplichtige en zijn partner, maar ook de kinderen of andere personen die ze ten laste 

kunnen hebben. De aantallen van deze laatste twee types worden door de administratie ingevuld 

op het formulier onder de codes 021 en 022 (zie het vak Dienst op pagina 1 van het fiscaal 

formulier). 

Het totaal aantal personen dat we op die manier bekomen mag niet groter zijn dan het totaal 

aantal personen dat, volgens het centraal repertorium, aanwezig is in het gezin. Om fiscaal ten 

laste te zijn van iemand moet men deel uitmaken van het gezin (zie sectie 3.5.2). Andersom is het 

wel mogelijk dat iemand niet ten laste is van iemand anders en zelf geen fiscaal formulier indient 

(zie sectie 3.1). 

We hebben daarom gecontroleerd of het aantal gezinsleden, volgens het centraal repertorium, groter of 
gelijk was aan het totaal aantal personen op de fiscale formulieren van het gezin. Als dit niet zo was hebben 
we het gezin verwijderd.  

In totaal worden op basis van deze conditie 629 gezinnen verwijderd. 

Aangezien de voorgaande condities elkaar niet uitsluiten, worden er in totaal slechts 2.077 

gezinnen verwijderd uit FB99. In Tabel 3.3 geven we een overzicht van het aantal gezinnen dat 

bijkomend verwijderd wordt als gevolg van iedere extra conditie. In wat volgt verwijzen we met 

FB99C naar de afgeslankte versie van het FB99.  

Tabel 3.3: Uitval als gevolg van cleaning FB99 

Conditie Omschrijving Aantal 
1 Geboorte na 01/01/1999 373 
2 Wettelijk gehuwde koppels die fiscaal niet als zodanig gekend zijn 752 
 Nieuw in vergelijking met conditie 1 717 
3 Alleenstaanden die deel uitmaken van een fiscaal koppel 741 
 Nieuw in vergelijking met condities 1 en 2 654 
4 Meer eenheden fiscaal ten laste dan er personen zijn binnen het gezin 629 
 Nieuw in vergelijking met condities 1, 2 en 3 333 
   
 Totaal 2.077 

3.4. Representativiteit van het FB99C 

3.4.1. Gegevens in het FB99C 

In het FB99C, dat we overhouden na de cleaning van de gegevens, zitten nog 10.442 gezinnen. 

Deze gezinnen omvatten in totaal 26.656 personen. In totaal observeren we binnen deze gezinnen 

11.400 verschillende fiscale formulieren.  
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Om de representativiteit van het FB99C te beoordelen vergelijken we het totaal aantal 

gezinsleden en de leeftijdstructuur van de gezinsleden met gegevens uit de 

Bevolkingsstatistieken op 01/01/1999. De gegevens staan respectievelijk in Tabel 3.4 en Tabel 

3.5153. De totale aantallen die we opgeven voor het FB99C bekomen we door het totaal aantal 

gezinnen of personen in de sample te vermenigvuldigen met een constante factor die er voor 

zorgt dat het totaal aantal voorgestelde gezinnen of personen in de sample gelijk is aan het aantal 

gezinnen of personen in de populatie volgens de Bevolkingsstatistieken154. 

Tabel 3.4: Gezinnen naar aantal huishoudleden in het FB99 na cleaning en de Bevolkingsstatistieken 
(01/01/1999) 

 FB99C Bevolkingsstatistieken  
 som Percent som Percent dif som dif percent 
Aantal (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 1.091.968 25,9 1.300.520 30,9 -208.552 -5,0 
2 1.343.495 31,9 1.301.546 30,9 41.949 1,0 
3 746.924 17,7 709.858 16,9 37.066 0,8 
4 645.345 15,3 587.652 14,0 57.693 1,3 
5 247.900 5,9 215.655 5,1 32.245 0,8 
6 82.230 2,0 63.024 1,5 19.206 0,5 
7 27.410 0,7 18.137 0,4 9.273 0,3 
8 23.782 1,4 12.662 0,3 11.120 1,1 
       
Totaal 4.209.054 100,0 4.209.054 100,0 0 0,0 

Uit Tabel 3.4 blijkt dat het FB99C het aantal alleenstaanden onderschat terwijl het aantal gezinnen 

met meer dan één persoon in het FB99C systematisch overschat wordt in vergelijking met de 

situatie volgens de Bevolkingsstatistieken op 01/01/1999 (zie voorlaatste en laatste kolom van 

Tabel 3.4). In sectie 2.1.6 werd reeds betoogd dat de Bevolkingsstatistieken het aantal 

alleenstaanden waarschijnlijk overschatten. Er zaten 4,63% meer alleenstaanden in de 

Bevolkingsstatistieken dan er geteld werden op basis van de Volkstelling van 01/03/1991155. Als 

we deze factor constant veronderstellen dan zouden er op 01/01/1999 ongeveer 1.242.971 

(1.300.520/1,0463) alleenstaanden moeten geweest zijn, wat een verschil van ongeveer 150.000 

eenheden in vergelijking met het FB99C impliceert. We veronderstellen dat de 

Bevolkingsstatistieken het totaal aantal gezinnen redelijk goed weergeven156. De onderschatting 

van het aantal alleenstaanden impliceert dan een overschatting van het aantal grotere gezinnen. 

                                                           

153 De gegevens uit de Bevolkingsstatistieken in Tabel 3.4 en Tabel 3.5 komen respectievelijk uit NIS (1999c) 
en NIS (1999d). 
154 In Tabel 3.4 en Tabel 3.5 gebruiken we dus respectievelijk de factoren 4.209.054/10.442 en 
10.213.752/26.656. 
155 Zie NIS (1997a), Woord Vooraf. 
156 Volgens de Volkstelling van 01/03/1991 overschatten de Bevolkingsstatistieken het totaal aantal 
gezinnen met 1,09%. Zie NIS (1997a), Woord Vooraf. 
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Voor nagenoeg alle leeftijdsklassen jonger dan 50 is er een onderschatting van het aantal 

personen in het FB99C in vergelijking met de Bevolkingsstatistieken op 01/01/1999 (zie 

voorlaatste en laatste kolom van Tabel 3.5). De hogere leeftijdsklassen zou men op basis van het 

FB99C dan weer overschatten in vergelijking met de Bevolkingsstatistieken. 

Deze vertekening in het FB99C is blijkbaar geen gevolg van de cleaning die werd uitgevoerd. In 

Bijlage 2 geven we tabellen die vergelijkbaar zijn met Tabel 3.4 en Tabel 3.5, maar die gebaseerd 

zijn op de inhoud van FB99, i.e. het bestand met alle 12.517 gezinnen. Ook op basis van FB99 zou 

men het aantal alleenstaanden, in vergelijking met de Bevolkingsstatistieken, onderschatten. De 

leeftijdsstructuur in FB99 is weliswaar anders dan in het FB99C, maar wijkt ook af van deze in de 

Bevolkingsstatistieken. 

De cleaning van de gegevens is weliswaar niet toevallig, maar de mogelijke vertekening van 

bepaalde verdelingen in het FB99C is allicht een gevolg van de manier waarop de gegevens voor 

het basisbestand FB99 getrokken werden. In de sectie 3.4.2 bespreken we enkele argumenten. 

Tabel 3.5: Personen naar leeftijdsklasse in het FB99 na cleaning en de Bevolkingsstatistieken (01/01/1999) 

 FB99C Bevolkingsstatistieken  
 Som percent som Percent dif som dif percent 
Klasse (1) (2) (3) (4) (1)-(3) (2)-(4) 
<5 jaar 535.670 5,2 579.081 5,7 -43.411 -0,5 
>=5 jaar en <10 jaar 606.173 5,9 626.853 6,1 -20.680 -0,2 
>=10 jaar en <15 jaar 556.745 5,5 599.316 5,9 -42.571 -0,4 
>=15 jaar en <20 jaar 573.221 5,6 620.367 6,1 -47.146 -0,5 
>=20 jaar en <25 jaar 662.499 6,4 627.528 6,1 34.971 0,3 
>=25 jaar en <30 jaar 710.395 6,5 713.773 7,0 -3.378 -0,5 
>=30 jaar en <35 jaar 750.245 6,9 779.035 7,6 -28.790 -0,7 
>=35 jaar en <40 jaar 794.692 7,6 807.285 7,9 -12.593 -0,3 
>=40 jaar en <45 jaar 744.497 7,3 764.720 7,5 -20.223 -0,2 
>=45 jaar en <50 jaar 672.845 6,7 706.277 6,9 -33.432 -0,2 
>=50 jaar en <55 jaar 646.789 6,4 655.611 6,4 -8.822 0,0 
>=55 jaar en <60 jaar 519.960 5,1 509.194 5,0 10.766 0,1 
>=60 jaar en <65 jaar 563.258 5,5 527.259 5,2 35.999 0,3 
>=65 jaar en <70 jaar 567.090 5,8 524.913 5,1 42.177 0,7 
>=70 jaar en <75 jaar 493.905 5,2 458.225 4,5 35.680 0,7 
>=75 jaar en <80 jaar 400.028 4,1 360.816 3,5 39.212 0,6 
>=80 jaar en <85 jaar 192.734 2,0 171.243 1,7 21.491 0,3 
>=85 jaar en <90 jaar 150.585 1,6 126.291 1,2 24.294 0,4 
>=90 jaar en <95 jaar 55.943 0,5 45.984 0,5 9.959 0,0 
>=95 jaar 16.476 0,2 9.981 0,1 6.495 0,1 
       
Totaal 10.213.750 100,0 10.213.752 100,0 -2 0,0 

3.4.2. Bedenkingen bij de steekproeftrekking voor het FB99 

Het FB99 is geen toevallige steekproef uit de set van Belgische sociologische gezinnen. 
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Het is mogelijk dat hetzelfde gezin meermaals in het getrokken bestand zit. Men vertrekt immers 

van de set met potentiële belastingplichtigen in het gezin. Als er meerdere personen potentieel 

belastingplichtig zijn dan is het mogelijk dat deze personen allemaal geselecteerd worden en 

bijgevolg dat voor ieder van die getrokken personen het volledige gezin gereconstrueerd wordt. 

Als alle gezinsleden direct achter elkaar staan in de set met potentiële belastingplichtigen dan is 

het onwaarschijnlijk dat dit gebeurt, aangezien men op een sequentiële manier trekt met een 

factor 1/400 (i.e. 1, 401, 801 enz...). Het bestand met potentiële belastingplichtigen is geordend op 

basis van leeftijd157. Omdat in één gezin verschillende potentiële belastingplichtigen met 

uiteenlopende leeftijden kunnen zitten, kunnen we niet uitsluiten dat hetzelfde gezin meer dan 

één keer getrokken wordt. 

Door te vertrekken van de set met potentiële belastingplichtigen heeft een gezin met veel 

potentiële belastingplichtigen een hogere kans om geselecteerd te worden dan gezinnen met 

weinig potentiële belastingplichtigen. Stel bijvoorbeeld dat de populatie bestaat uit 80 gezinnen 

met 1 potentiële belastingplichtige en 20 gezinnen met 4 potentiële belastingplichtigen. Als men 

een representatieve sample van de gezinnen wil, zou men met een factor 1/10 uit de 100 

gezinnen kunnen trekken in een bestand waarin de gezinnen geordend zijn naar omvang. Op die 

manier bekomt men een sample met 8 gezinnen met 1 potentiële belastingplichtige en 2 gezinnen 

met 4 eenheden. Wanneer men echter zou starten van de set met potentiële belastingplichtigen, 

i.e. 160 personen (1*80 en 4*20) dan zou men gezinnen met 4 potentiële belastingplichtigen met 

50% kans selecteren in plaats van met 20% kans. 

Uit de set met getrokken personen (i.e. 17.618) werden ook nog eens 5.099 personen verwijderd. De 

personen die verwijderd werden waren ofwel overleden in 1998 of fiscaal ten laste van iemand 

anders. Door personen die fiscaal ten laste zijn van iemand anders te verwijderen zorgt men er 

echter voor dat gezinnen met relatief veel personen ten laste een kleinere kans hebben om nog in 

het bestand te zitten in vergelijking met gezinnen waarin veel leden daadwerkelijk 

belastingplichtig zijn. Wanneer veel gezinsleden fiscaal ten laste zijn van iemand anders is de 

kans immers groot dat het gezin geselecteerd wordt op basis van een gezinslid dat ten laste is van 

iemand anders. Als dit lid in de lijst met getrokken eenheden zit (i.e. als het één van die 17.618 

nummers is) dan wordt dit lid en dus het bijhorende gezin niet opgenomen in het finale bestand. 

De manier, waarop de steekproef voor het FB99 getrokken werd, verklaart dus allicht waarom er 

relatief veel grote gezinnen voorkomen in het FB99C. Het zijn bovendien grote gezinnen met 

relatief veel oude mensen die een grote kans hebben om getrokken te worden. Personen jonger 

                                                           

157 Het centraal repertorium is geordend op basis van nationaal nummer, waarin de geboortedatum vervat 
zit. Mededeling Mevr. Geens, Ministerie van Financiën, directie VI/6. 
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dan 16 worden immers niet als potentiële belastingplichtige beschouwd en zitten dus niet in de 

dataset waaruit de personen, in beginsel, getrokken worden. Dit verklaart allicht ook waarom de 

leeftijdsstructuur in het FB99C vertekend is. 

We merken tenslotte op dat de steekproef voor het FB99C niet beperkt is tot private sociologische 

gezinnen alleen. Bij de trekking van de steekproef voor het FB99 werd immers geen rekening 

gehouden met het feit of de potentiële belastingplichtigen al dan niet in een collectief gezin 

woonden. Het kan dus zijn dat een lid van een collectief gezin getrokken werd, en dat het 

bijhorende gezin dus gereconstrueerd werd. 

3.5. Inhoud van het bestand 
Naast de hoger besproken gezinssamenstelling observeren we in het FB99C voor sommige 

gezinsleden het ingediende fiscaal formulier. De ingediende formulieren komen terecht in IPCAL. 

IPCAL is een administratief bestand, beheerd door de administratie van ministerie van 

Financiën. Voor alle gezinsleden in het FB99C werd gecontroleerd of een fiscaal formulier 

terechtgekomen was in IPCAL. In dit specifieke geval zijn de gegevens afkomstig uit IPCAL voor 

het aanslagjaar 1999 (inkomen 1998). 

Van de gezinsleden die niet zelf met een formulier in IPCAL terechtgekomen zijn, observeren we, in het 
FB99C, enkel hun band met het huishoudhoofd en hun leeftijd. We observeren uiteraard geen inkomens.  

Voor de gezinsleden die met een formulier in IPCAL terechtgekomen zijn observeren we in het FB99C 
zowel de codes die kunnen voorkomen op het fiscaal formulier zelf als de codes die gebruikt worden voor de 
bijhorende afrekening. 

Op het fiscaal formulier voor het aanslagjaar 1999 kwamen in totaal 298 verschillende codes voor 

die door de indiener van het formulier konden ingevuld worden158. In de bijhorende afrekening 

worden nog eens 1.238 extra codes gebruikt159. In het FB99C observeren we niet al deze codes. Er 

zijn in totaal 45 verschillende codes die kunnen ingevuld worden op het formulier, maar die door 

geen enkel individu, waarvoor we een formulier observeren, werden ingevuld160. Ook in het 

afrekenproces zijn er codes die we voor geen enkel individu observeren. Van de afrekening 

observeren we 793 verschillende codes minstens één keer161. 

In wat volgt gaan we niet dieper in op de inhoud van deze verschillende codes. We beperken ons 

tot een bespreking van de manier waarop fiscale eenheden zijn samengesteld.  

                                                           

158 zie Bijlage 1 voor een voorbeeld van het aangifteformulier voor de personenbelasting. Het gaat hier dus 
niet om codes die voorkomen in vakken die de titel DIENST dragen. 
159 Zie Ministerie van Financiën (1999c). 
160 In Bijlage 3 geven we een tabel met de 45 niet geobserveerde codes.  
161 De niet observatie van de 45 codes die op het fiscaal formulier voorkomen of de 445 codes van het 
afrekenproces heeft niets te maken met de overstap van het FB99 naar het FB99C, want deze codes werden 
voor geen enkel record uit het FB99 geobserveerd. 
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Met een fiscale eenheid bedoelen we hier de persoon (personen indien wettelijk gehuwd) die fiscaal aan te 
geven inkomsten heeft (hebben) en de personen die fiscaal ten laste kunnen zijn van de persoon (personen). 

Verder bespreken we ook de voorwaarden, waaronder een formulier in IPCAL kan 

terechtkomen. 

Inzicht in deze fiscale regels is van belang omdat we later de gezinsleden in de HBE9798 op een 

gelijkaardige manier willen samenvoegen, zodanig dat we vergelijkbare, fiscale, eenheden in 

beide bestanden krijgen die we dan vervolgens aan elkaar kunnen koppelen. Om gelijkaardige 

formulieren samen te stellen moeten we in de eerste plaats weten welk inkomen op welk fiscaal 

formulier terecht komt. 

3.5.1. Welk inkomen komt op welk fiscaal formulier terecht? 

In principe dient iedereen met een eigen inkomen een apart fiscaal formulier in, tenzij het om wettelijk 

gehuwde personen of minderjarigen gaat. Wettelijk gehuwde personen vullen samen één 

formulier in tenzij ze aan een aantal uitzonderingsvoorwaarden voldoen (zie sectie 3.3.1). 

Sommige inkomsten van minderjarigen komen terecht op het fiscaal formulier van (één van) de 

ouders. 

Beroepsinkomens en de onderhoudsuitkeringen van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) worden 

op een apart fiscaal formulier ingevuld162. Dit formulier wordt ingevuld door de ouders of de 

voogd163. 

Onder beroepsinkomen van minderjarigen verstaat men, onder andere, het inkomen uit een 

beroepsactiviteit uitgeoefend door de minderjarige zelf maar ook de rente van een 

arbeidsongevallenverzekering van één van de ouders, die aan de minderjarige wordt 

uitbetaald164. 

Met het onderhoudsgeld wordt hier specifiek dat deel bedoeld dat door één van de ouders aan de 

andere ouder betaald wordt met het oog op het onderhoud van het kind. Alle andere inkomsten, 

zoals roerend en onroerend inkomen, van minderjarigen worden bij ingeschreven op het 

aangifteformulier van de ouders. Zij hebben namelijk het wettelijk genot van deze goederen tot 

het kind 18 jaar wordt. In het jaar waarin het kind 18 wordt, nemen de ouders slechts de fractie 

van dat inkomen op dat slaat op het deel van het jaar voor de 18de verjaardag van het kind. Het 

overblijvende deel van het inkomen wordt bij ingeschreven op de belastingbrief van het kind. 

Indien de ouders gescheiden zijn, komt het wettelijk genot toe aan de ouder die het hoederecht 

heeft over het kind, tenzij de rechter daar anders over beslist heeft. Als de ouders ongehuwd 

                                                           

162 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 11 en 69. 
163 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 7, punt d. 
164 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 7. 
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samenwonen of feitelijk gescheiden zijn geeft iedere ouder de helft van het betreffende inkomen 

(i.e. andere inkomsten dan beroepsinkomen of onderhoudsuitkeringen) aan165. 

Dat iemand zelf een formulier indient (of dat er voor die persoon een formulier wordt ingediend) 

betekent nog niet dat deze persoon niet langer ten laste is van iemand anders die zelf ook een 

formulier indient. 

3.5.2. Fiscaal ten laste zijn van iemand anders 

Om ten laste te kunnen zijn van iemand anders moeten vier voorwaarden voldaan zijn: 

familieband-voorwaarden, deel uitmaken van het gezin, voorwaarden in verband met de hoogte 

van het vermogen en voorwaarden in verband met de herkomst van het vermogen. 

A. De familieband-voorwaarden 

Om als persoon ten laste te worden beschouwd moet men beantwoorden aan één van de vier 

volgende voorwaarden: 1) afstammeling zijn, 2) een kind zijn dat volledig of hoofdzakelijk ten 

laste is van iemand anders, 3) ascendent of zijverwant zijn of 4) ooit zelf personen ten laste gehad 

hebben166: 

Afstammeling zijn 

Het kan hier gaan om kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen van ofwel een alleenstaande belastingplichtige of één van de partners van 

een koppel dat gezamenlijk een belastingbrief indient. 

Kinderen die volledig of hoofdzakelijk ten laste zijn 

Het gaat hier om kinderen die geen afstammeling zijn maar die door de alleenstaande of één van 

de partners van een gehuwd koppel ten laste is genomen omdat de ouders uit de ouderlijke 

macht zijn ontzet of omdat kinderen in het gezin geplaatst zijn door de jeugdrechter. Ook 

buitenlandse studenten die in België in een gastgezin verblijven kunnen onder deze regeling 

vallen167. 

Een kind is volledig ten laste wanneer het geen eigen bestaansmiddelen heeft of geldelijke hulp 

ontvangt van iemand anders (bijvoorbeeld een tussenkomst van de grootouders). Een kind is 

hoofdzakelijk ten laste wanneer zijn eigen bestaansmiddelen samen met de geldelijke hulp van 

anderen niet meer bedraagt dan de helft van de onderhoudskosten van het kind. Voor deze 

berekening worden inkomsten zoals studiebeurzen, kinderbijslagen, wettelijke toelagen aan 

minder validen en bijdragen van een openbare overheid niet in aanmerking genomen. 

                                                           

165 Zie Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 7. 
166 Sectie 3.5.2 is, behoudens andere referenties, gebaseerd op de Standaard Uitgeverij (1999), p. 18-19. 
167 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 30. 
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Een kind dat pas na zijn 18de het gezin vervoegt kan echter niet meer als volledig of 

hoofdzakelijk ten laste worden beschouwd168. 

Ascendent of zijverwant zijn 

In het geval van ascendenten gaat het om ouders, grootouders of overgrootouders van de 

alleenstaande of één van de partners van het koppel. Deze personen moeten ook daadwerkelijk 

tot het gezin behoren. Wanneer grootouders en een kleinkind, bijvoorbeeld, onder hetzelfde dak 

wonen, maar beiden hebben volledig aparte nutsvoorzieningen dan worden zij als aparte 

gezinnen beschouwd. 

Zijverwanten zijn bloedverwanten in de zijlijn zoals broers en zusters van de alleenstaande of één 

van de echtgenoten. Aanverwanten van de zijverwanten (zoals schoonbroers en schoonzusters) 

zijn hier uitgesloten. 

Personen van wie men ten laste geweest is 

Personen die de belastingplichtige volledig of hoofdzakelijk ten laste hadden, toen deze nog een 

kind was, kunnen later ten laste zijn van deze belastingplichtige. 

B. Deel uitmaken van het gezin169 

Om voor het aanslagjaar 1999 ten laste te kunnen zijn moet men op 01/01/1999 ook deel 

uitmaken van het gezin. Dit wil zeggen dat men werkelijk en bestendig moet samenwonen. Het 

volstaat dus niet dat iemand voorziet in het onderhoud van zijn kinderen om ze als ten laste te 

beschouwen. Wanneer het kind deelneemt aan het huishouden van beide, gescheiden, partners 

(bijvoorbeeld in het geval van co-ouderschap) dan is het ten laste van de belastingplichtige van 

wiens huishouden het kind hoofdzakelijk deel uitmaakt. 

Wanneer iemand tijdelijk geïnterneerd of gehospitaliseerd is, studenten die op kot verblijven of 

minder-validen die in een instelling verblijven kunnen toch nog als ten laste beschouwd worden 

als ze in nauw contact blijven met de ouders. De scheiding wordt dan immers als tijdelijk 

aanzien. 

Als een persoon overleden is gedurende het jaar 1998 maar hij was nog ten laste voor het 

aanslagjaar 1998 (inkomsten 1997) dan zal hij ook nog voor het aanslagjaar 1999 als ten laste 

beschouwd worden. Een kind dat geleefd heeft gedurende het jaar waarin de inkomsten verdiend 

werden, wordt als ten laste beschouwd. Een doodgeboren kind wordt dus niet als ten laste 

beschouwd, maar een kind dat geboren werd in 1998 en ook in dat jaar overleden is, wordt wel 

als ten laste aanzien170. 

                                                           

168 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 28. 
169 Standaard Uitgeverij (1999), p. 19. 
170 Standaard Uitgeverij (1999), p. 19. 
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C. Hoogte van het vermogen 

Om te bepalen of iemand nog ten laste kan zijn kijkt men naar de omvang van de netto eigen 

bestaansmiddelen171.  

In principe mogen de netto eigen bestaansmiddelen van een persoon niet meer bedragen dan 

75.000 BEF om nog fiscaal als ten laste te worden beschouwd. Hierop bestaan echter een aantal 

uitzonderingen. Bij alleenstaande belastingplichtigen mogen kinderen 112.000 BEF netto eigen 

bestaansmiddelen hebben als ze niet gehandicapt zijn en 150.000 BEF als ze gehandicapt zijn172. 

Deze verhoogde grens van eigen bestaansmiddelen voor een handicap is dus blijkbaar enkel van 

toepassing bij alleenstaanden en niet bij gehuwde koppels. De handicap slaat in alle geval op een 

handicap van het kind en niet op een handicap van de belastingplichtige. 

Voor inwonende (groot)ouders worden ook afwijkende grenzen gehanteerd. Wanneer 

(groot)ouders inwonen als koppel dan zijn ze allebei ten laste als hun gezamenlijke netto eigen 

bestaansmiddelen niet meer bedragen dan 75.000 BEF. Als de gezamenlijke netto eigen 

bestaansmiddelen hoger zijn dan 75.000 BEF maar lager dan 150.000 BEF dan is alleen de 

(groot)ouder met de laagste bestaansmiddelen ten laste. Als de gezamenlijke netto eigen 

bestaansmiddelen hoger zijn dan 150.000 BEF dan zijn de (groot)ouders niet ten laste173. 

Om de netto eigen bestaansmiddelen van een persoon te bepalen telt men de netto eigen 

bestaansmiddelen uit vier verschillende inkomensbronnen op: beroepsinkomen, onroerend 

inkomen, roerend inkomen en diverse inkomsten. De regels die van toepassing zijn om het netto 

eigen vermogen van iedere bron te bepalen, bespreken we in wat volgt174. 

Beroepsinkomen 

Het gaat hier zowel om inkomens uit arbeid zoals bezoldigingen van werknemers of 

bedrijfsleiders en baten en winsten van vrije beroepen als om vervangingsinkomens. Men neemt 

het minimum van a) het brutobedrag - werkelijke of forfaitaire kosten en b) 80% van het 

brutobedrag. Als de beroepsinkomsten afkomstig zijn uit bezoldigingen van loon- of 

weddetrekkenden, baten van vrije beroepen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte-uitkeringen dan 

wordt een minimumaftrek van 12.000 BEF toegestaan175. Deze minimumaftrek geldt dus niet voor 

bezoldigingen van bedrijfsleiders, winsten van exploitanten van een handels- of 

nijverheidsactiviteit, of voor andere vervangingsinkomens zoals pensioenen. Een student die met 

                                                           

171 Standaard Uitgeverij (1999), p. 19. 
172 Kinderen worden hier geïnterpreteerd als afstammelingen of kinderen die volledig of hoofdzakelijk ten 
laste zijn. 
173 Standaard Uitgeverij (1999), p. 19-20. 
174 Voor deze regels, zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 19 en Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 32-33. 
175 Het gaat hier meer bepaald om de inkomsten die ingevuld worden in vakken II en XV van het fiscaal 
formulier. 
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een vakantiejob 40.000 BEF verdiende, had dus netto geen 32.000 BEF (80% van 40.000 BEF) maar 

28.000 BEF. 

Bij de berekening van het brutobedrag van het beroepsinkomen houdt men ook rekening met 

eventuele onroerende inkomsten die men verkrijgt in het kader van een beroepswerkzaamheid. 

Wanneer een niet gemeubileerde woning gratis ter beschikking gesteld wordt door een 

rechtspersoon en het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen is lager dan 30.000 BEF dan wordt het 

voordeel van deze woning vastgesteld op 48.000 BEF. Is het niet geïndexeerd Kadastraal 

Inkomen hoger dan 30.000 BEF dan is het voordeel gelijk aan het minimum van a) 2 maal het niet 

geïndexeerd Kadastraal Inkomen maal 5/3 en b) de huurwaarde176. Wanneer de woning niet 

gratis maar tegen verminderde huurprijs ter beschikking gesteld wordt door de werkgever, dan 

vergelijkt men de nog betaalde huurbedragen met het forfaitair vastgelegde voordeel in geval 

van gratis wonen om te zien of er nog een voordeel overblijft177. Andere mogelijkheden zoals de 

terbeschikkingstelling van een woning door een natuurlijke persoon of het voordeel van alle aard 

als gevolg van meubilering bespreken we hier niet178. Op basis van de gegevens in de HBE9798 

kunnen we deze verschillende situaties later, bij de concrete bepaling van het netto eigen 

vermogen, toch niet onderscheiden. We veronderstellen dus dat een niet gemeubileerde woning, 

terbeschikking gesteld door een rechtspersoon, het meest voorkomende geval is. 

In het concept beroepsinkomen kunnen eventueel ook inkomsten uit pensioensparen en 

levensverzekeringen terechtkomen. Als men voor de opbouw van deze inkomsten (i.e. de 

betaalde premies) ooit een fiscaal voordeel genoten heeft of als deze renten verbonden zijn met 

vroegere beroepswerkzaamheden, dan worden de inkomsten uit pensioensparen en 

levensverzekeringen behandeld als een pensioen (ingevuld in Vak III van het fiscaal formulier)179. 

De uitbetaling van dergelijke contracten kan gebeuren in de vorm van een rente (over meerdere 

jaren) of in de vorm van een kapitaal (een éénmalige uitbetaling). Om deze éénmalige uitbetaling 

om te zetten naar een bedrag dat in aanmerking komt voor het bepalen van de netto eigen 

bestaansmiddelen wordt het omgezet naar een rente. Het bekomen bedrag wordt ook een 

omzettingsrente genoemd. Het percentage, dat wordt toegepast op het uitbetaalde bedrag, om de 

omzettingsrente te bekomen, varieert met de leeftijd van de begunstigde. We geven deze 

percentages in Tabel 3.6180. 

                                                           

176 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 26. De huurwaarde wordt allicht vastgesteld op basis van huurprijzen 
van omliggende woningen. Zie de bepaling van het voordeel van alle aard voor een conciërgewoning, 
Standaard Uitgeverij (1999), p. 26. 
177 Mededeling Mr. Canibel, Ministerie van Financiën, directie I/5A. 
178 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 26. 
179 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 108. 
180 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 75. 
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Tabel 3.6: Leeftijd en rente die omzettingsrente van uitbetaalde kapitalen bepalen 

Leeftijd van de genieter op datum van betaling of toekenning Op het kapitaal toe te passen 
40 jaar en jonger 1 
41 tot 45 jaar 1,5 
46 tot 50 jaar 2 
51 tot 55 jaar 2,5 
56 tot 58 jaar 3 
59 tot 60 jaar 3,5 
61 tot 62 jaar 4 
63 tot 64 jaar 4,5 
65 jaar en ouder 5 

Onroerend inkomen 

Voor de bepaling de netto eigen bestaansmiddelen uit onroerend vermogen, wordt het 

onderscheid gemaakt tussen inkomsten van onroerend vermogen in België of in het buitenland en 

tussen het feit of dit goed al dan niet verhuurd wordt. 

Voor onroerende goederen die in België gelegen zijn maar niet verhuurd worden neemt men het 

minimum van  

a) het geïndexeerd Kadastraal Inkomen (GKI)181 en  
b) het Netto geïndexeerd Kadastraal Inkomen (NGKI). Het NGKI van bebouwde onroerende 

goederen bekomt men door het GKI te vermenigvuldigen met 5/3 en er de werkelijke kosten 
af te trekken. Onder werkelijke kosten verstaat men hier de onroerende voorheffing en 
onderhouds- en herstellingskosten182. Het NGKI van onbebouwde onroerende goederen 
wordt berekend door van het GKI te vermenigvuldigen met 10/9, en er de werkelijke kosten 
af te trekken. 

Voor onroerende goederen die in België gelegen zijn, maar verhuurd werden neemt men het 

minimum van  

a) de ontvangen huur en alle andere voordelen zoals kosten die door de huurder werden 
gedragen minus de kosten die door de genieter van de inkomsten werden gedragen 

b) 3/5 of 4/5 van de ontvangen huur en alle andere voordelen voor de verhuurder die door de 
huurder werden gedragen. Voor bebouwde onroerende goederen neemt men de factor 3/5, 
voor onbebouwde onroerende goederen de factor 4/5.  

Voor niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland gelegen zijn neemt men het 

minimum van  

a) de geschatte huurwaarde min de buitenlandse belastingen en de werkelijke lasten 
b) 3/5 of 4/5 van de geschatte huurwaarde min de buitenlandse belastingen. De factor 3/5 

wordt opnieuw gebruikt voor bebouwde onroerende goederen en 4/5 voor onbebouwde 
onroerende goederen. 

Voor verhuurde onroerende goederen die in het buitenland gelegen zijn neemt men het 

minimum van  

                                                           

181 mededeling Mr. VandenBerghe, Ministerie van Financiën, directie I/5A. 
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a) de ontvangen huur plus de huurlasten die door de verhuurder werden betaald min de 
buitenlandse belasting en de werkelijke lasten 

b) 3/5 (bebouwd) of 4/5 (onbebouwd) van de ontvangen huur plus de huurlasten die door de 
huurder werden gedragen min de buitenlandse belastingen. 

Roerend inkomen 

Voor belastbare roerende inkomsten, zoals inkomsten van loten van effecten van lening, neemt 

men het minimum van183  

a) 4/5 van het bruto belastbaar bedrag, zijnde de som van het netto geïnd bedrag plus de 
innings- en bewaringskosten plus de roerende voorheffing en  

b) het bruto belastbaar bedrag min de innings- en bewaringskosten. 

Wanneer men lijfrenten ontvangt, wordt 2,4% van het afgestane kapitaal opgenomen om de netto 

eigen bestaansmiddelen te berekenen. Een lijfrente is een levenslange vergoeding die de 

rentetrekker ontvangt omdat hij een kapitaal heeft afgestaan aan een andere partij, de 

rentebetaler184. Lijfrenten worden als roerende inkomsten beschouwd als ze geen rechtstreekse of 

onrechtstreekse vergoeding zijn voor een beroepsactiviteit of als het afgestane kapitaal geen 

fiscaal voordeel heeft opgeleverd (zoals mogelijk is bij pensioensparen of voor gestorte 

levensverzekeringspremies)185. Als lijfrenten niet beschouwd worden als roerend inkomen 

worden ze belast als pensioenen186. 

Diverse inkomsten 

Voor onderhoudsuitkeringen maakt men het onderscheid tussen periodieke en eenmalige 

uitkeringen. In het geval van periodieke uitkeringen neemt men 80% van het totale bedrag dat op 

jaarbasis betaald werd. In het geval dat er een eenmalige onderhoudsuitkering betaald werd 

neemt men 80% van de fictieve jaarlijkse uitkering187. De fictieve jaarlijkse uitkering bekomt men 

door het uitgekeerde kapitaal om te zetten naar een rente aan de hand van de percentages in 

Tabel 3.6. De leeftijd die men gebruikt om de rente te bepalen is deze van de begunstigde op het 

moment van de uitbetaling van het kapitaal. 

                                                                                                                                                                             

182 Standaard Uitgeverij (1999), p. 220 en mededeling Mr. VandenBerghe, Ministerie van Financiën, directie 
I/5A. 
183 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 20. Loten van effecten van lening zijn leningen die bij uitgifte worden 
opgedeeld in een aantal nummers. Niet alle nummers worden op hetzelfde moment in de tijd en met 
dezelfde rente terugbetaald. De terugbetaling van het kapitaal en de rente gebeurt bij lottrekking. 
mededeling Mr. VandenBerghe, Ministerie van Financiën, directie I/5A. 
184 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 100. Het inkomen dat, in geval van lijfrenten, jaarlijks belastbaar is, is 
wettelijk vastgelegd op 3% van het afgestane kapitaal. Men neemt dit bedrag in plaats van de eventueel 
terugbetaalde bedragen, omdat terugbetaalde bedragen gedeeltelijk een terugstorting zijn van het eigen 
vermogen dat men heeft afgestaan. Dit laatste is dus geen opbrengst maar een gewone vereffening. Voor de 
bepaling van de netto eigen bestaansmiddelen neemt men dan 4/5 van deze 3%. 
185 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 108. 
186 Pensioenen worden aangegeven in Vak III van het fiscaal formulier, lijfrenten die als onroerend inkomen 
beschouwd worden in Vak V, C. 
187 Standaard Uitgeverij (1999), p. 20. 
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D. Herkomst van het vermogen 

De bezoldigingen die men ontvangt mogen niet als beroepskosten aanzien worden voor de 

persoon ten wiens laste men is. Wil een vader zijn kinderen fiscaal ten laste inbrengen dan kan 

hij, voor de door de kinderen geleverde diensten, geen vergoeding betalen en dit bedrag 

vervolgens inbrengen als een beroepskost. 

3.5.3. Personen ten laste die toch een fiscaal formulier indienen 

Uit de combinatie van de besproken voorwaarden volgt dat er mensen ten laste kunnen zijn van 

iemand anders en toch een fiscaal formulier indienen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor kinderen 

voor wie onderhoudsuitkeringen betaald worden en/of die inkomsten hebben uit een 

vakantiejob. De onderhoudsuitkeringen en de beroepsinkomsten moeten immers op een apart 

formulier, op naam van de ontvanger, worden aangegeven. Als deze inkomsten het niveau van 

de netto eigen bestaansmiddelen niet overschrijden (bijvoorbeeld 75.000 BEF als het een kind van 

een gehuwd koppel is) dan zijn deze kinderen nog steeds ten laste. 

3.5.4. Wie komt er niet terecht in IPCAL? 

In het FB99C observeren we enkel inkomens voor personen die met een formulier in IPCAL 

terechtgekomen zijn, i.e. waarvoor berekend werd of ze al dan niet belastingen verschuldigd zijn. 

We hadden geen inzage in de regels die door de administratie gehanteerd werden om te bepalen 

of een formulier al dan niet in IPCAL opgenomen moest worden. Wat volgt is dus een 

persoonlijke inschatting. 

Mensen die enkel bezoldigingen of pensioenen ontvangen die niet moeten ingevuld worden op 

het fiscaal formulier komen niet terecht in IPCAL. De hier bedoelde uitkeringen zijn, onder 

andere, kinderbijslagen, studiebeurzen, uitkeringen van het OCMW en oorlogspensioenen188. 

Daarnaast veronderstellen we dat iedereen die voldoet aan mogelijke vrijstellingsvoorwaarden 

voor het indienen van het formulier niet in IPCAL terecht komt. Het gaat hier om mensen die 

vrijgesteld zijn bij overeenkomst, i.e. internationale ambtenaren, en mensen die vrijgesteld zijn van 

aangifteplicht (zie sectie 3.1). Mensen die voldoen aan de vrijstelling van aangifteplicht ontvangen 

geen formulier als de administratie hun vermogenstoestand correct inschat. Als ze toch een 

formulier ontvangen, dan moeten ze dit ingevuld terugsturen, maar bij ontvangst zou het 

duidelijk moeten zijn dat voor hen geen afrekening hoeft te gebeuren. 

Tenslotte veronderstellen we ook dat de formulieren van mensen die nog ten laste zijn van iemand 

anders, maar toch een formulier indienen, niet terechtkomen in IPCAL. Het gaat hier 

                                                           

188 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 24 en 44. 
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voornamelijk om kinderen (i.e. er zijn zeer weinig andere personen ten laste)189. De voornaamste 

inkomsten van kinderen zijn onderhoudsuitkeringen en inkomen van een vakantiejob. 

Op onderhoudsgeld wordt, in principe, geen bedrijfsvoorheffing betaald190. Aangezien de 

ontvanger nog ten laste is, zijn de netto eigen bestaansmiddelen van die persoon lager dan het 

belastbaar minimum van een alleenstaande, i.e. 206.000 BEF, en moet er dus geen afrekening 

gebeuren. Voor de berekening van de belastingen kijkt men naar het belastbaar netto-inkomen. In 

het geval van onderhoudsgeld is dit concept gelijk aan de netto eigen bestaansmiddelen, i.e. 80% 

van het ontvangen bedrag. 

Als mensen slechts één derde van de werktijd gedurende de maanden juli, augustus en 

september werken dan wordt van dit inkomen geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Als hun 

belastbaar netto-inkomen lager is dan het belastbaar minimum van een alleenstaande hoeft er 

geen afrekening te gebeuren. Het belastbaar netto-inkomen is lager dan deze limiet want de 

persoon in kwestie is nog ten laste, en kan daarom maar, maximaal, een bruto belastbaar bedrag 

van 187.500 BEF (150.000 BEF*10/8) ontvangen hebben. Dit maximaal bedrag kan verdiend 

worden door een gehandicapt kind dat ten laste is van een alleenstaande. Voor andere kinderen 

ten laste ligt dit bedrag lager (zie sectie 3.5.2, punt C). 

In wat volgt veronderstellen we dat de personen die ten laste zijn van iemand anders nooit 

tegelijk een eigen fiscaal formulier in IPCAL hebben. Binnen ieder gezin in het FB99C komen dan 

drie soorten personen voor, personen met een eigen formulier, personen die ten laste zijn van 

iemand met een formulier en personen die geen eigen formulier hebben en ook niet ten laste zijn 

van iemand anders. Hoeveel personen er binnen één gezin van dit laatste type zijn kunnen we 

dan berekenen door het verschil te nemen van het totaal aantal personen en het totaal aantal 

personen op de verschillende fiscale formulieren. 

Van de personen ten laste van iemand anders of diegene die niet ten laste zijn en ook geen eigen 

formulier hebben, observeren we, in het FB99C, enkel hun band met het huishoudhoofd en hun 

leeftijd. We observeren uiteraard geen inkomens. De personen die nog ten laste zijn van iemand 

anders hebben, in regel ten hoogste 75.000 BEF netto eigen bestaansmiddelen. De personen die 

niet ten laste zijn van iemand anders en geen eigen formulier in IPCAL hebben, kunnen veel 

meer inkomen hebben. 

De groep van personen zonder een formulier in IPCAL en niet ten laste van iemand die wel een 

formulier in IPCAL heeft, maakt ongeveer 13,4% van de Belgische bevolking uit. Voor het 

                                                           

189 Zie Standaert en Valenduc (1998). 
190 Hierop bestaat één uitzondering, met name als onderhoudsuitkeringen door een Rijksinwoner betaald 
worden aan een niet Rijksinwoner. Standaard Uitgeverij (1999), p. 322 en mededeling Mevr. Bonnaerens, 
Ministerie van Financiën, directie I/5A. 
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aanslagjaar 1998 (inkomen 1997) kwamen er 2.090.158 formulieren van fiscale koppels en 

2.309.166 formulieren van fiscaal alleenstaanden in IPCAL terecht191. Op deze formulieren 

werden 2.336.858 kinderen aangeduid als ten laste. Het aantal andere personen ten laste is niet 

gekend, maar vermoedelijk is hun aantal zeer laag. Voor het aanslagjaar 1995 vermelden 

Standaert en Valenduc (1998) slechts 7.182 eenheden die werden opgenomen in IPCAL. Wanneer 

de 8.826.340 eenheden, die zeker werden opgenomen in IPCAL, vergeleken worden met een 

vermoedelijke populatie van 10.192.264 eenheden192, dan schatten we dat er 13,4% van de 

Belgische bevolking niet wordt opgenomen in IPCAL193. 

Standaert en Valenduc (1998) hebben de karakteristieken van deze groep onderzocht voor het 

aanslagjaar 1995. Hun bevinding was dat het vooral om gepensioneerden ging. 

3.6. Besluit 
Het Fiscaal Bestand (FB99C) is een niet toevallige steekproef van Belgische gezinnen. Deze 

steekproef is niet toevallig omdat men voor de trekking van de gezinnen vertrokken is van een 

subset van alle Belgen, met name alle mensen die potentieel in aanmerking komen om 

belastingen te betalen. Het gaat hier om alle Belgen die ouder zijn dan 16 jaar en waarvan men 

het vermoeden heeft dat ze een belastbaar inkomen verdiend hebben. Al deze mensen ontvingen, 

voor een bepaald aanslagjaar, een aangifteformulier. Uit deze set van potentiële 

belastingplichtigen werd een steekproef van personen getrokken die vervolgens nog verder 

gereduceerd werd. Men hield uiteindelijk enkel personen over die zelf een fiscaal formulier 

ingediend hadden voor een bepaald aanslagjaar. De uiteindelijke set omvat 12.519 personen. 

Voor ieder van deze personen werd de volledige gezinstoestand, op 1 mei 2000, gerecupereerd 

uit het Centraal Repertorium van het Ministerie van Financiën. Op deze manier ontstond een 

steekproef van 12.519 gezinnen waarvan we de toestand kennen op 1 mei 2000. 

Voor ieder van de gezinsleden werd vervolgens gecontroleerd of hij/zij een fiscaal formulier had 

ingediend voor het aanslagjaar 1999 (inkomen 1998). De gezinstoestand die op dit fiscaal 

formulier werd ingevuld is deze van 1 januari 1999. 

Omdat er een verschil kan zijn tussen de gezinstoestand op 1 mei 2000 en 1 januari 1999 werden 

een aantal gezinnen uit de steekproef verwijderd. Er werd gecontroleerd of er sinds 1 januari 

1999 kinderen geboren zijn. Verder werd gecontroleerd of personen die volgens het fiscaal 

formulier gehuwd zijn op 1 januari 1999 niet meer gehuwd zijn op 1 mei 2000 of andersom of 

                                                           

191 Valenduc (2001). 
192 Toestand op 01/01/1998, Bevolkingsstatistieken (1998), Nr. 3.A. 
193 Voor deze berekening hebben we verondersteld dat personen die ten laste zijn van iemand anders nooit 
met een eigen formulier in IPCAL terechtkomen. Als dit wel zo is, dan zitten er in de opgegeven cijfers 
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diegene die alleenstaand zijn op 1 januari 1999, gehuwd zijn op 1 mei 2000. Tenslotte werd ook 

gecontroleerd of de som van alle personen op één van de fiscale formulieren in het gezin, niet 

groter was dan het aantal gezinsleden op basis van het Centraal Repertorium. Al de gezinnen 

waarvoor een verschil bekomen werd, werden uit de steekproef verwijderd. Uiteindelijk hielden 

we een steekproef van 10.442 gezinnen over. 

Voor gezinsleden die een fiscaal formulier hebben ingediend voor het aanslagjaar 1999 kennen 

we alle gegevens die werden ingevuld op het formulier en de afrekening die voor dit formulier 

gebeurd is. Voor gezinsleden zonder een formulier kennen we enkel de geboortedatum en de 

relatie ten opzichte van het huishoudhoofd. Het huishoudhoofd is, in principe, de persoon die de 

belangen van het gezin behartigt of die in het grootste deel van het gezinsinkomen voorziet. 

Hoewel het FB99C een niet toevallige steekproef is, bevat het bestand geen extrapolatie- 

coëfficiënten. Om de steekproefgegevens toch op te blazen werd een constante factor gebruikt die 

het totaal aantal gezinnen of het totaal aantal personen in de steekproef extrapoleert naar het 

totaal aantal private sociologische gezinnen of het totaal aantal personen in Begië. 

De mogelijke populatietotalen, die volgen uit de combinatie van de constante extrapolatiefactor 

en de steekproefgegevens, werden ook nu vergeleken met gegevens uit de Bevolkingsstatistieken 

van het NIS. Een vergelijking werd uitgevoerd voor de verdeling van het aantal huishoudleden 

en de leeftijdsverdeling van alle individuen in de steekproef. Het aantal alleenstaanden wordt 

onderschat op basis van de gegevens in het FB99C. Het aantal individuen ouder dan 50 jaar 

wordt overschat. 

                                                                                                                                                                             

dubbeltellingen. Personen ten laste komen dan één keer voor met een eigen formulier als alleenstaande 
belastingplichtige en één keer als kind ten laste. 
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4. Zijn de twee bestanden vergelijkbaar? 
Het is de bedoeling om de twee bestanden, i.e. de HBE9798 en het FB99C, aan elkaar te koppelen. 

Om dit te kunnen doen, moeten beide bestanden een vergelijkbare inhoud hebben. Bij het 

beoordelen van de inhoud van deze twee bestanden maken we het onderscheid tussen de 

verdeling, over alle observatie-eenheden in de bestanden, en de samenstelling van de 

observatie-eenheden op zich. 

4.1. Representativiteit van beide samples 
De representativiteit van beide bestanden werd reeds apart beoordeeld (zie secties 2.1.6 en 3.4). 

De verdeling van het aantal gezinsleden en de leeftijdsstructuur in de HBE9798 en het FB99C 

werd telkens vergeleken met gegevens uit de Bevolkingsstatistieken van het NIS. 

De HBE9798 onderschat het aantal gezinnen bestaande uit alleenstaanden. Grotere gezinnen 

worden in de HBE9798 doorgaans overschat, vooral deze met 4 gezinsleden. De HBE9798 

overschat ook het aantal tieners en het aantal personen tussen 35 jaar en 60 jaar, terwijl het aantal 

personen tussen 20 jaar en 35 jaar en ouder dan 60 jaar onderschat wordt. 

Het FB99C onderschat eveneens het aantal gezinnen bestaande uit alleenstaanden. Grotere 

gezinnen worden overschat, vooral deze bestaande uit 2 en 4 personen. Het aantal personen 

ouder dan 50 wordt in het FB99C overschat, terwijl het aantal personen jonger dan 50 onderschat 

wordt. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat de Bevolkingsstatistieken (gebaseerd op het Rijksregister) het 

aantal alleenstaanden overschatten in vergelijking met de werkelijke toestand. Bij de Volkstelling 

van 01/03/1991 werden in alle geval minder alleenstaanden geteld dan op basis van het 

Rijksregister194. Als men veronderstelt dat de Volkstelling de werkelijke toestand weergeeft en de 

overschatting in de Bevolkingsstatistieken constant is over de tijd, dan kan men besluiten dat 

zowel in de HBE9798 als het FB99C het aantal alleenstaanden onderschat wordt. Omdat we 

veronderstellen dat de Bevolkingsstatistieken het totaal aantal gezinnen redelijk goed weergeven, 

impliceert de onderschatting van het aantal alleenstaanden dat het aantal grotere gezinnen wordt 

overschat195. De verdeling van het aantal gezinsleden, is dus in beide bestanden verschillend van 

de werkelijke verdeling. 

Hoewel de vertekening voor het aantal gezinsleden in beide bestanden dezelfde kant uitgaat, zijn 

niet alle variabelen op een gelijkaardige manier verdeeld in de twee bestanden. In de HBE9798 

                                                           

194 Zie NIS (1997a), Woord Vooraf. 
195 Volgens de Volkstelling van 01/03/1991 overschatten de Bevolkingsstatistieken het totaal aantal 
gezinnen met 1,09%. Zie NIS (1997a), Woord Vooraf. 
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wordt het aantal personen ouder dan 60 onderschat, terwijl het FB99C het aantal personen boven 

de 60 overschat. 

Hoewel de verdeling van de observatie-eenheden niet over alle dimensies gelijk is in de HBE9798 

en het FB99C, kan men wel verdedigen dat de observatie-eenheden op zich, op een vergelijkbare 

manier zijn samengesteld in beide bestanden. 

4.2. Zijn observatie-eenheden in beide bestanden vergelijkbaar qua samenstelling? 
Voor de HBE9798 werden, via de arbeidskrachtenenquête, private sociologische gezinnen uit het 

Rijksregister getrokken (zie sectie 2.1). Een deel van deze gezinnen werd opgenomen in de 

uiteindelijke steekproef. Aangezien deze getrokken gezinnen ook daadwerkelijk gecontacteerd 

werden, beantwoordt de opgenomen gezinsinformatie aan een werkelijke toestand, die kan 

afwijken van de gezinstoestand die geregistreerd staat in het Rijksregister. 

Voor het FB99C werden oorspronkelijk potentiële belastingplichtigen getrokken. Een aantal van 

de getrokken eenheden werd geschrapt, maar voor ieder van de getrokken eenheden die men 

uiteindelijk overhield werd alle bijhorende gezinsinformatie, via het centraal repertorium, uit het 

Rijksregister gerecupereerd (zie sectie 3.2). Er werd niet gecontroleerd of deze 

Rijksregistertoestand ook in overeenstemming was met de werkelijke gezinssituatie196. 

Voor beide bestanden is de basis-observatieeenheid dus het sociologisch gezin zoals gedefinieerd 

in het Rijksregister. De uiteindelijke gezinstoestand kan in beide bestanden echter verschillen 

omdat de HBE9798 beantwoordt aan een werkelijke toestand en het FB99C aan een 

administratieve toestand. Bovendien werd de gezinstoestand in het FB99C vastgeprikt op 

01/01/1999 terwijl de HBE9798 werd afgesloten in mei 1998. In wat volgt zullen we toch 

veronderstellen dat het merendeel van de sociologische gezinnen uit de HBE9798 en het FB99C, 

qua samenstelling, vergelijkbaar zouden moeten zijn. 

Het is zeker niet mogelijk om voor alle gezinnen uit het FB99C een equivalent samengesteld 

gezin te vinden in de HBE9798, want in het FB99C kunnen collectieve gezinnen terechtkomen 

terwijl de HBE9798 enkel private sociologische gezinnen omvat. Het belang van collectieve 

gezinnen moet echter niet overschat worden. Een voorzichtige schatting leert dat op 01/01/1997 

ongeveer 1,4% van de Belgen (of 141.410 personen) in een collectief gezin leefde197. De kans dat 

een collectief gezin voor het FB99C getrokken werd is bovendien zeer klein. Voor de trekking 

werd namelijk vertrokken van potentiële belastingplichtigen. Aangezien collectieve gezinnen 

                                                           

196 Dit kan alleen maar door de gezinnen effectief te contacteren. 
197 We bekomen dit getal door de aantallen private huishoudens in de bevolkingsstatistieken te 
vermenigvuldigen met het respectievelijk aantal personen. In totaal bekomen we 10.028.816 personen. Zie 
Bevolkingsstatistieken (1997), Nr. 3. Dit cijfer werd vergeleken met het totaal aantal personen op 
01/01/1997, i.e. 10.170.226. Zie Bevolkingsstatistieken (1997), Nr. 1.A. 
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kloosters, gevangenissen, rusthuizen en dergelijke zijn, zullen relatief veel bewoners buiten de 

groep van potentieel belastingplichtigen vallen en is de kans dat het gezin getrokken wordt dus 

redelijk klein. 

Dat de meeste eenheden in de HBE9798 en het FB99C, qua samenstelling, meestal vergelijkbaar 

zijn, wil echter nog niet zeggen dat de geregistreerde variabelen voor die eenheden direct 

vergelijkbaar zijn. Om vergelijkbare eenheden in beide bestanden te combineren, komt het er op 

aan de inhoud van variabelen, per geregistreerde eenheid, zo goed mogelijk op elkaar af te 

stemmen. Hoe we dit doen in de HBE9798 en het FB99C behandelen we in de sectie 5. 

4.3. Besluit 
De HBE9798 en het FB99C zijn allebei niet toevallige steekproeven.  

Ondanks de extrapolatiecoëfficiënten die in de HBE9798 gebruikt kunnen worden, onderschat 

men op basis van deze steekproef het aantal alleenstaanden en onderschat men het aantal 

personen tussen de 20 jaar en de 35 jaar en de personen ouder dan 60 jaar, in vergelijking met de 

gegevens uit de Bevolkingsstatistieken van het NIS. 

Ook op basis van het FB99C wordt het aantal alleenstaanden onderschat. Ook de 

leeftijdsverdeling is verschillend van deze in de Bevolkingsstatistieken. Het aantal personen 

boven de 50 jaar wordt in het FB99C overschat. 

De observatie-eenheden in beide bestanden, i.e. de HBE9798 en het FB99C, zouden in principe 

vergelijkbaar moeten zijn. Dit betekent niet dat men direct beschikt over vergelijkbare variabelen 

voor deze eenheden. Om overlappende variabelen te bekomen, moeten nog een aantal 

manipulaties van de beschikbare gegevens uitgevoerd worden. 
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5. Vergelijkbaar maken van de gegevens 
Omdat de meeste gegevens in het FB99C geregistreerd zijn op het niveau van de verschillende 

fiscale eenheden die binnen een gezin voorkomen, zullen we de gezinnen in de HBE9798 ook 

verdelen in vergelijkbare fiscale eenheden. 

We zullen hiervoor eerst alle mogelijke fiscale formulieren binnen het gezin aanmaken. We 

bepalen dus welke personen, al dan niet met een eigen inkomen, op een bepaald formulier 

terechtkomen. Vervolgens controleren we of de fiscale formulieren, aangemaakt op basis van de 

gegevens in de HBE9798, konden terechtkomen in IPCAL. Omdat we de resultaten van deze 

operatie willen vergelijken met de gegevens in het FB99C, passen we de fiscale regels van het 

aanslagjaar 1999 toe. 

De gemanipuleerde versie van de HBE9798, die we op deze manier verkrijgen noemen we 

HBE9798Fisc198. Het belangrijkste probleem bij de aanmaak van deze fiscale eenheden is dat 

sommige variabelen in de HBE9798 direct op het gezinsniveau genoteerd worden of dat de som 

van de persoonlijke inkomens kleiner is dan het bedrag dat we voor het ganse gezin observeren. 

We zullen dergelijke gezinsinkomens telkens toewijzen aan de referentiepersoon. In gezinnen 

van de HBE9798 is de referentiepersoon de persoon die het grootste deel van het 

huishoudinkomen bijdraagt199. 

Dat de gegevens in het FB99C reeds genoteerd zijn op het niveau van de fiscale eenheden, wil 

niet zeggen dat de gegevens in dat bestand niet verder moeten gemanipuleerd worden. Op de 

fiscale formulieren, die we observeren in het FB99C, worden immers bruto-inkomens genoteerd 

terwijl de genoteerde waarden uit de HBE9798 doorgaans netto concepten zijn. In regel 

construeren we netto concepten in het FB99C door van de bruto bedragen de bijhorende 

bedrijfsvoorheffing af te trekken. De aanmaak van variabelen die vergelijkbaar zijn met 

HBE9798Fisc vereist dat ook in het FB99C een aantal ingrepen gebeuren. Het Fiscaal Bestand dat 

we na deze manipulaties bekomen, noemen we FB99CFisc. In dit bestand houden we geen 

gezinsinformatie uit FB99C over. Enkel de gemanipuleerde fiscale formulieren worden bewaard 

in FB99CFisc. 

Met vergelijkbare variabelen, op het niveau van de fiscale eenheden, zouden we al een koppeling 

kunnen uitvoeren door vergelijkbare fiscale eenheden uit HBE9798Fisc en FB99CFisc te 

verbinden. 

                                                           

198 Om fiscale eenheden in HBE9798 aan te maken passen we de eerder besproken fiscale regels (zie 
sectie 3.5) toe op de geobserveerde gegevens. 
199 Zie NIS (1998b), p. 1. 
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In de HBE9798 worden een aantal inkomens direct op het gezinsniveau genoteerd. We wijzen 

deze inkomens toe aan de fiscale eenheid van de referentiepersoon. Omdat deze regel kan leiden 

tot een verkeerde verdeling van de inkomens over de fiscale formulieren binnen een gezin, 

maken we ook vergelijkbare variabelen aan op gezinsniveau. Een variabele die we op het 

gezinsniveau construeren is doorgaans de som van de verschillende fiscale eenheden die binnen 

het gezin geobserveerd worden. De bestanden die we bekomen door de verschillende fiscale 

eenheden uit respectievelijk HBE9798Fisc en FB99CFisc samen te voegen tot een gezinsconcept, 

noemen we HBE9798Gez en FB99CGez. 

5.1. Constructie van vergelijkbare fiscale eenheden in de HBE9798 en het FB99C 

5.1.1. Geven personen in de HBE9798 hun inkomen in België aan? 

We veronderstellen dat iedere deelnemer aan de HBE9798 zijn feitelijke verblijfplaats in België 

heeft (zie sectie 3.1). Dit betekent dat iedere persoon in de HBE9798 zijn inkomen in België 

aangeeft, als die persoon daartoe verplicht is. Deze veronderstelling lijkt gerechtvaardigd 

aangezien personen die gedurende de registratieperiode veel in het buitenland verbleven 

geweerd werden uit de steekproef (zie sectie 2.1.4). 

5.1.2. Familieband-voorwaarden in de HBE9798 

Eén van de voorwaarden die moeten vervuld zijn om ten laste te zijn van iemand anders, zijn de 

familieband voorwaarden (zie sectie 3.5.2). We gebruiken deze voorwaarden en stellen op die 

manier voorlopige fiscale eenheden samen. Deze eenheden zijn voorlopig omdat personen er later 

kunnen afvallen omwille van de nog te controleren vermogensvoorwaarde. We controleren de 

familieband voorwaarden op basis van de variabele "band met de referentiepersoon" die 

geregistreerd wordt in de HBE9798. Wanneer we hier naar een code verwijzen slaat ze op een 

waarde die die variabele kan aannemen (Tabel 2.20). 

Van de referentiepersoon weten we of hij gehuwd is of niet. We kennen de datum van het 

huwelijk echter niet. Daarom zullen we veronderstellen dat iedere referentiepersoon die gehuwd 

is, al langer dan een jaar gehuwd is. Op die manier voldoen de referentiepersoon en zijn partner 

aan de voorwaarden om gezamenlijk een fiscaal formulier in te dienen (zie sectie 3.3.1). 

Op basis van de relatie-variabele kunnen we ook nagaan of het om een afstammeling of een 

ascendent van de referentiepersoon gaat. In principe nemen we iedereen op die volgens de 

relatie-variabele aan deze voorwaarden voldoet. Als potentieel kind ten laste nemen we zowel 

zonen of dochters van één van de twee partners (code 03 of 13), kleinkinderen (code 05) als 

achterkleinkinderen (code 14). Als mogelijke andere personen ten laste nemen we ouders (code 06), 
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schoonouders (code 7), grootouders (code 08), broers of zussen (code 09) en schoonbroers of 

schoonzussen (code 10). Op deze regel zijn echter drie uitzonderingen.  

1. Als de referentiepersoon niet gehuwd is maar toch inwonende schoonouders (code 7) of 

schoonbroers of schoonzussen (code 9) heeft, dan worden die niet als ten laste beschouwd van de 

referentiepersoon omdat het geen zijverwanten zijn. Ze worden in dat geval beschouwd als 

zijverwanten van de samenwonende partners als die aanwezig is in het gezin. In het geval van 

een huwelijk zijn schoonouders of schoonbroers of schoonzussen zijverwanten van de gehuwde 

partner van de referentiepersoon en dus mogelijk ten laste van de fiscale eenheid gevormd wordt 

door de referentiepersoon en zijn partner. 

2. Als er in het gezin twee verschillende personen met dezelfde relatiecode voorkomen dan 

hebben we deze personen soms als een gehuwd koppel aanzien, dat mogelijk een aparte fiscale 

eenheid zou kunnen vormen. We hebben dit meerbepaald gedaan voor de codes ouder (code 06), 

schoonouder (code 07) of grootouder (code 08). 

3. Als in het gezin naast de zoon of een dochter (code 03) ook een schoonzoon of een 

schoondochter (code 04) woont dan beschouwen we die ook als een gehuwd koppel. 

Kleinkinderen (code 05) zijn in dat geval potentieel ten laste van deze laatste fiscale eenheid. 

We kunnen niet nagaan of er bij andere verwante of niet verwante personen (codes 11 en 12) 

personen zitten die men fiscaal als volledig of hoofdzakelijk ten laste moet beschouwen. Het is 

overigens niet onwaarschijnlijk dat dergelijke personen, bij het invullen van de HBE9798, als 

kinderen van de referentiepersoon of zijn partner werden aangerekend. 

Het is ook mogelijk dat bij andere verwante of niet verwante personen mensen zitten van wie 

men zelf ooit ten laste geweest is. Dit valt echter niet te controleren. Andere verwante of niet 

verwante personen (codes 11 of 12) worden dan ook altijd als fiscale eenheden aanzien die los 

staan van de referentiepersoon. Ook een eventueel samenwonende partner (code 15) wordt altijd 

als een aparte fiscale eenheid beschouwd. De kinderen van de samenwonende partner (code 16) 

komen ten laste van deze laatste. 

In totaal bekomen we na het toepassen van deze regels 2.423 verschillende (voorlopige) fiscale 

eenheden. In Tabel 5.1 geven we een overzicht van de samenstelling van deze eenheden. 
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Tabel 5.1: Samenstelling van de fiscale eenheden na het toepassen van de familieband-voorwaarden op de 
gegevens van de HBE9798 

Omschrijving van de fiscale eenheid Aantal 
Gehuwde referentiepersonen 1.458 

Inwonende kinderen 1.591 
Inwonende anderen 17 

Niet gehuwde referentiepersoon 755 
Inwonende kinderen 270 
Inwonende anderen 26 

Samenwonende partners van referentiepersoon 94 
Inwonende kinderen van samenwonende partner 8 
Inwonende anderen van samenwonende partner 0 

Extra koppels op basis van relatiecode 3 en 4 (kinderen met schoonkinderen) 4 
Inwonende kinderen extra koppels met relatiecode 3 en 4 8 

Extra koppels op basis van relatiecode 6 (ouders) 9 
Extra koppels op basis van andere relatiecodes 0 
Niet elders geklasseerden  103 
  
Totaal 2.423 

5.1.3. Deel uitmaken van het gezin in de HBE9798 

Om fiscaal ten laste te kunnen zijn van iemand anders moet men deel uitmaken van het gezin, 

wat, in principe, betekent dat men werkelijk en bestendig moet samenwonen. Voor de 

gezinsleden uit de HBE9798 kan men veronderstellen dat ze minstens gedurende een bepaalde 

periode aan deze voorwaarde voldoen. Alleen voldoen niet alle gezinsleden gedurende gans het 

enquête-jaar aan deze voorwaarde (76 gezinsleden waren er niet bij vanaf de start, en 95 

gezinsleden hadden het gezin verlaten bij het afsluiten van de enquête). De vraag stelt zich dus 

op welk tijdstip we de gezinstoestand opmeten. 

De aangifteformulieren die we in het FB99C observeren zijn deze voor het aanslagjaar 1999. Om 

een aangifteformulier voor het aanslagjaar 1999 in te vullen kiest men als referentietijdstip 

01/01/1999. Deze toestand kunnen we uiteraard voor geen enkel gezin uit de HBE9798 

controleren. Een mogelijkheid zou zijn om de gezinstoestand op te meten bij het afsluiten van de 

HBE9798, in mei 1998. 

Als we voor dit tijdstip kiezen mogen personen die het gezin bij leven verlaten hebben eigenlijk 

niet meer in rekening gebracht worden als mogelijk persoon ten laste. We zouden die 

gezinsleden en hun bijhorend inkomen dan moeten schrappen als inkomen van gezinnen die 

momenteel in de HBE9798 geobserveerd worden. Het inkomen van die weggetrokken personen 

zou dan moeten toegevoegd worden aan het gezinsinkomen van het gezin waarnaar de persoon 

verhuisd is. We weten echter niets over die nieuwe gezinstoestanden in de HBE9798. We kunnen 

dus geen volledig nieuwe gezinseenheden aanmaken, tenzij we veronderstellen dat alle personen 

die het huis verlaten, hebben alleen zijn gaan wonen. 
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Personen die het gezin verlaten hebben als gevolg van een overlijden kunnen wel nog in rekening 

gebracht worden als persoon ten laste. De regel is immers dat overleden personen die in 

voorgaande jaren ten laste waren ook ten laste zijn voor het inkomensjaar waarin ze overlijden. 

Kinderen worden in principe als ten laste opgenomen van zodra ze geleefd hebben gedurende 

het inkomensjaar (zie sectie 3.5.2). 

We kunnen niet onderscheiden of iemand het gezin verlaten heeft bij leven of als gevolg van een 

overlijden. We weten ook niets over de nieuwe gezinstoestand waarin de levende, verhuisde, 

gezinsleden zich bevinden.  Daarom hebben we geen verdere hypotheses gemaakt over de 

gezinsleden die het huis bij leven zouden kunnen verlaten hebben.  

We hebben verondersteld dat de fiscale formulieren voor het aanslagjaar 1999 werden ingevuld op het 
moment dat het gezin zijn maximale omvang kende, i.e. toen alle gezinsleden (ook de tijdelijk 
geobserveerden) aanwezig waren. 

Voor het overgrote deel van de gezinnen is dit de toestand in mei 1998. Voor enkele gezinnen is 

dit een toestand die van kracht was voor mei 1998. De 95 personen die het gezin vroegtijdig 

verlaten hebben, zitten verspreid over 82 verschillende gezinnen. In totaal zijn er 2.213 

verschillende gezinnen in de HBE9798. 

5.1.4. Herkomst van het vermogen in de HBE9798 

We kunnen, op basis van de beschikbare informatie, niet controleren of het inkomen van 

sommige gezinsleden afkomstig is van andere gezinsleden die het op hun beurt fiscaal inbrengen 

als een beroepskost. We veronderstellen daarom dat niemand bezoldigingen ontvangt van de 

persoon ten wiens laste men is. 

5.1.5. Hoogte van het vermogen 

Het komt er hier op aan om de regels, die gebruikt worden om het netto eigen vermogen van een 

belastingplichtige te bepalen (zie sectie 3.5.2), toe te passen op de geregistreerde gegevens van de 

HBE9798. We zullen eerst, per gezinslid, de vier netto-inkomenscomponenten construeren, i.e. 

netto beroepsinkomen, netto onroerend vermogen, netto roerend vermogen en netto diverse 

inkomsten. Vervolgens controleren we of de som van deze concepten boven of onder de 

relevante limiet ligt. 

A. Beroepsinkomen 

Om het netto beroepsinkomen per persoon te bepalen past men in principe een aantal aftrekregels 

toe op het bruto-inkomensconcept. De gegevens in de HBE9798 zijn echter concepten waarvan de 

bedrijfsvoorheffing normaal gezien al is afgetrokken. In plaats van eerst terug te rekenen en 

vervolgens de relevante kostenregels toe te passen, beschouwen we de concepten in de HBE9798 

als een benadering van de netto concepten die men zou bekomen nadat de nodige regels zijn 
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toegepast op de bruto-inkomens200. Voor inkomens uit arbeid vraagt men in de HBE9798 expliciet 

om nettobedragen te noteren. Voor inkomen uit zelfstandige activiteit wordt dit niet expliciet 

gevraagd. We veronderstellen dat het om nettogegevens gaat omwille van de analogie met de 

arbeidsinkomens. De hier gebruikte codes verwijzen naar de inkomenscodes uit de HBE9798 (zie 

sectie 2.2.2). 

In het concept beroepsinkomen nemen we per persoon zowel de inkomens uit arbeid als een 

aantal vervangingsinkomens op. Bij inkomen uit arbeid gaat het onder andere om het 

hoofdinkomen (code 111), het vakantiegeld (code 112) en de andere inkomens (code 113). Als de 

persoon zijn inkomen slechts gedeeltelijk afstaat (code 114) dan beperken we ons tot dat deel. 

Hier stelt zich dus een probleem, want die persoon heeft meer inkomsten dan het bedrag dat we 

observeren, maar we kunnen het volledige bedrag niet afleiden uit de geregistreerde gegevens. 

Daarnaast tellen we bij het inkomen uit arbeid, ook het hoofdinkomen uit een zelfstandige 

activiteit (code 115) en de voordelen in natura verleend door de werkgever (code 121) op. 

Aangezien dit laatste concept direct aan het hele gezin wordt toegewezen komt dit inkomen dus 

terecht bij het arbeidsinkomen van de referentiepersoon. Tenslotte tellen we inkomsten uit meer 

lucratieve nevenactiviteiten (code 132) ook op bij het arbeidsinkomen, als deze inkomsten positief 

zijn201. De voordelen in natura van een zelfstandige (code 122) en mogelijke autoconsumptie door 

een particulier (code 131) laten we hier buiten beschouwing. 

Bij de bepaling van de netto eigen bestaansmiddelen houdt men ook rekening met een aantal 

vervangingsinkomens. We vullen het netto beroepsinkomen daarom verder aan met 

pensioenen (code 310), werkloosheidsvergoedingen (code 320) en uitkeringen wegens 

arbeidsongeschiktheid (code 330). 

Aan dit inkomensconcept voegen we ook het onroerend inkomen toe dat iemand haalt uit een 

woning die gratis terbeschikking gesteld wordt door de werkgever. We gebruiken hiervoor het 

opgegeven eigenaarsstatuut van de woning (zie sectie 2.2.3). Als men gratis gehuisvest wordt 

door de werkgever, dan werd gecontroleerd of het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) 

groter of kleiner is dan 30.000 BEF202. Als het kleiner is werd een voordeel van 48.000 BEF 

vastgelegd, anders werd 10/3 van het KI vergeleken met de geschatte huurwaarde (code 212) en 

werd het laagste bedrag van de twee genomen, als de geschatte huurwaarde werd ingevuld. Van 

                                                           

200 Deze regels werden besproken in sectie 3.5.2. 
201 Het bedrag voor de code 132 was in 19 gevallen negatief. 
202 We houden hier enkel rekening met antwoordmogelijkheid 6 op de vraag naar het eigenaarsstatuut van 
de woning. Antwoordmogelijkheid 5 (huren tegen een verminderde huurprijs) werd door niemand 
ingevuld. Voor antwoordmogelijkheid 7 (gratis wonen in een huis van een niet werkgever) wordt niet in 
rekening gebracht omdat het geen belastbaar inkomen is. Het onroerend inkomen wordt enkel beschouwd 
als belastbaar inkomen als het een vergoeding is voor een geleverde tegenprestatie. Zie Standaard Uitgeverij 
(1999), p. 26. 
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dit bedrag worden vervolgens de forfaitaire kosten aftgetrokken om tot een netto concept te 

komen. De gebruikte kostenfactor is het maximum van a) 20% van het geschatte voordeel en 

b) 12.000 BEF. 

Tenslotte beschouwen we alle inkomsten die genoteerd worden als ontvangen kapitalen en 

renten van levensverzekering (code 421) als pensioeninkomsten (i.e. inkomsten die ingevuld 

worden in Vak III van het fiscaal formulier). Als men voor de opbouw van deze inkomsten 

(i.e. de betaalde premies) nooit een fiscaal voordeel genoten heeft en als deze renten niet 

verbonden zijn met vroegere beroepswerkzaamheden, dan kunnen deze inkomsten onder 

bepaalde voorwaarden als roerend inkomen aanzien worden203. We veronderstellen hier echter 

dat men altijd een fiscaal voordeel genoten heeft voor de betaalde premies. 

Onder de code 421 kunnen zowel renten als kapitalen voorkomen. Om het netto eigen vermogen 

te bepalen worden kapitalen omgezet naar een omzettingsrente. Wanneer de waarde, genoteerd 

onder code 421, groter was dan 482.994 BEF hebben we dit bedrag aanzien als een éénmalige 

uitbetaling die moest omgezet worden204. Voor het bepalen van de omzettingsrente werden de 

percentages uit Tabel 3.6 gebruikt. Deze percentages variëren met de leeftijd van de begunstigde 

op het moment van de uitkering. Omdat de variabele (code 421) direct aan het hele gezin wordt 

toegewezen, hebben we hier gebruik gemaakt van de leeftijd van de referentiepersoon. 

Het referentiebedrag van 482.994 BEF, dat we gebruiken om renten van kapitalen te 

onderscheiden, hebben we berekend op basis van de gegevens in het FB99C. We hebben het 

gemiddelde bedrag berekend van de bedragen die ingevuld werden op het fiscaal formulier 

onder één van de in te vullen kapitaalsrubrieken (zoals bijvoorbeeld code 213 op het fiscaal 

formulier). Van de gebruikte bedragen werd telkens de bijhorende bedrijfsvoorheffing 

afgetrokken omdat we veronderstellen dat het bedrag, dat in de HBE9798 genoteerd werd, een 

nettobedrag is205. 

B. Onroerend inkomen 

In de HBE9798 observeren we het onroerend inkomen van de eigen woning en de inkomsten van 

verhuurde eigendommen (code 211). Voor de eigen woning observeren we, doorgaans, zowel de 

geschatte huurinkomsten (code 212) als het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI). Onder het 

hebben van een eigen woning verstaan we hier dat iemand zichzelf heeft geklasseerd als eigenaar 

bij de bevraging van het eigenaarsstatuut of wanneer we het KI hebben teruggerekend (zie sectie 

2.2.2). 

                                                           

203 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 108. 
204 Het bedrag onder code421 was 4 keer groter dan 482.994 BEF. 
205 In Bijlage 4 wordt uitgelegd hoe dit bedrag precies berekend wordt. 
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Daarnaast observeren we doorgaans ook de betaalde onroerende voorheffing op alle 

eigendommen (code 213) en de gemaakte kosten in verband met verhuurde goederen (code 214). 

De betaalde onroerende voorheffing is zowel voor de bepaling van het netto eigen vermogen van 

de eigen woning als van de andere inkomstenbronnen een in rekening te brengen kostenfactor. 

Daarom verdelen we deze waarde proportioneel over het geïndexeerd Kadastraal Inkomen (GKI) 

van de eigen woning en de huurinkomsten van andere eigendommen.206. 

Het Netto geïndexeerd Kadastraal Inkomen (NGKI) van de eigen woning bepalen we door het 

GKI met 5/3 te vermenigvuldigen en er de proportioneel verdeelde onroerende voorheffing af te 

trekken207. We vermenigvuldigen het bedrag hier met 5/3 omdat het om een bebouwd onroerend 

goed gaat. Het NGKI vergelijken we met het GKI en het minimum van de twee wordt 

beschouwd als een deel van het netto eigen vermogen. In 1.554 gevallen wordt een vergelijking 

tussen NGKI en GKI uitgevoerd. In 1.465 gevallen wordt het GKI gekozen als component voor 

het netto eigen vermogen. 

Voor alle andere onroerende inkomsten, i.e. deze onder code 211, berekenen we eerst het 

geregistreerde inkomen min de kosten. De kosten zijn hier de bedragen die direct onder code 214 

genoteerd worden en de proportioneel verdeelde onroerende voorheffing die aan de andere 

onroerende goederen wordt toegewezen208. Dit netto concept vergelijken we met 3/5 van het 

bedrag onder code 211. We veronderstellen dus dat alle verhuurde eigendommen bebouwde 

goederen zijn. Het minimum van de twee bedragen houden we over als het deel van de netto 

eigen bestaansmiddelen, dat afkomstig is uit andere bronnen dan de eigen woning. In 281 

gevallen wordt een vergelijking uitgevoerd. In 234 gevallen wordt gekozen voor 3/5 van de 

waarde onder code 211 als component voor het netto eigen vermogen. 

Alle onroerende inkomsten worden direct aan het hele gezin toegewezen. Het afgeleide netto 

eigen vermogen beschouwen we daarom altijd als een inkomen van het gezinshoofd. Voor 

personen boven de 18, die een eigen onroerend vermogen hebben, maar inwonen bij de 

referentiepersoon is deze veronderstelling verkeerd, want in principe hebben zij vanaf 18 het 

vruchtgebruik van dit onroerend inkomen en wordt het dus ook in aanmerking genomen om 

hun eigen bestaansmiddelen te bepalen. 

                                                           

206 Het deel van de onroerende voorheffing dat we aan de eigen woning toewijzen is dus 
(code 213)*(GKI/(code 211+GKI)). 
207 De gebruikte inflatiefactor bedraagt 22.81%, zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 48. 
208 Het deel van de onroerende voorheffing dat we aan de andere onroerende goederen toewijzen is 
(code 213)*(code 211/(code 211+GKI)). 
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C. Roerend inkomen 

De inkomsten die onder deze rubriek (code 220) in de HBE9798 terechtkomen, zijn 

netto-inkomsten uit roerend vermogen. We beschouwen het geregistreerde concept daarom 

opnieuw als een benadering van het concept dat je zou bekomen mochten de vooropgestelde 

regels toegepast worden op de relevante bruto inkomsten. 

D. Diverse inkomsten 

Het is mogelijk dat in de HBE9798, onder code 411, "gewone" uitbetaalde bedragen of éénmalige 

uitkeringen genoteerd werden als een ontvangen onderhoudsuitkering. Alle bedragen die hoger 

zijn dan 174.449 BEF beschouwen we als een éénmalige uitbetaling209. Deze eenmalige 

uitkeringen zullen we vertalen als een omzettingsrente aan de hand van de daarvoor vastgelegde 

percentages (zie Tabel 3.6). Aangezien alle ontvangen onderhoudsgelden direct aan het hele 

gezin worden toegewezen, nemen we opnieuw de leeftijd van de referentiepersoon als criterium 

om het totale bedrag te vertalen naar een fictief jaarlijks bedrag, hoewel het hier dus kan gaan om 

onderhoudsuitkeringen die ontvangen zijn in hoofde van het kind. 

Voor de bepaling van de netto eigen bestaansmiddelen laten we alle andere inkomens, waarover 

we nog beschikken in de HBE9798, buiten beschouwing. Het gaat hier om inkomsten zoals 

vergoedingen van een ongevallenverzekering (code 422), inkomsten uit spelen (code 431) of het 

teveel ontvangen of verloren geld (code 432). 

E. Afsplitsing van fiscale eenheden 

Met de som van de vier bekomen items controleren we of de relevante inkomensgrenzen voor de 

netto eigen bestaansmiddelen al dan niet overschreden worden. 

In regel worden alle personen die, op basis van de familieband-voorwaarden, werden aangeduid 

als ten laste, afgesplitst als ze meer dan 75.000 BEF netto eigen bestaansmiddelen hebben. Voor 

kinderen van alleenstaanden gebruiken we enkel de grens van 112.000 BEF netto eigen 

bestaansmiddelen. Wanneer het gaat om een gehandicapt kind, inwonend bij een niet gehuwde 

referentiepersoon, zouden we moeten controleren of de grens van 150.000 BEF netto eigen 

bestaansmiddelen niet overschreden wordt. We hebben echter geen informatie over een 

mogelijke handicap. We veronderstellen daarom dat er geen gehandicapte kinderen zijn. Voor de 

inwonende ouders kunnen we controleren of ze samen minder dan 75.000 BEF verdienen. In dit 

geval worden ze allebei als andere personen ten laste toegevoegd aan de reeds bestaande fiscale 

                                                           

209 We baseren ons voor dit cijfer op de gewone ontvangen onderhoudsuitkeringen en de fictieve 
jaarbedragen die ingevuld worden op het fiscaal formulier (codes 192 en 194 op het aangifteformulier voor 
het aanslagjaar 1999). In Bijlage 4 wordt uitgelegd hoe dit bedrag precies berekend werd. Code 411 was in 9 
gevallen groter dan 174.449 BEF. 
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eenheid van de referentiepersoon. Als hun netto eigen bestaansmiddelen tussen 75.000 BEF en 

150.000 BEF liggen wordt enkel de persoon met de minste eigen bestaansmiddelen aan de fiscale 

eenheid van de referentiepersoon toegevoegd als andere persoon ten laste. 

Wanneer de netto eigen bestaansmiddelen lager liggen dan deze limieten, kan het toch nog zijn 

dat die persoon zelf een formulier indient. Als men een beperkt beroepsinkomen of 

onderhoudsgeld ontvangt dan moet dit immers aangegeven worden. Ook voor deze personen zal 

een apart fiscaal formulier aangemaakt worden210. 

Door deze bijkomende controles van de netto eigen bestaansmiddelen groeit de groep van 2.423 

fiscale eenheden die we bekwamen na het toepassen van de familieband-voorwaarden, verder 

aan tot 2.575 eenheden. In Tabel 5.2 geven we een overzicht van de types die werden afgesplitst 

of toegevoegd aan een andere fiscale eenheid als gevolg van de netto eigen 

vermogen-voorwaarden. 

Tabel 5.2: Eenheden die worden afgesplitst of toegevoegd na controle van limieten voor het netto eigen 
vermogen in de HBE9798 

Omschrijving afgesplitste eenheden Aantal 
Kinderen van een gehuwde referentiepersoon (limiet 75.000 BEF) 52 
Kinderen van een alleenstaande referentiepersoon (limiet 112.000 BEF) 9 
Andere personen ten laste van een gehuwde of niet gehuwde referentiepersoon 29 
Ouderkoppels die gesplitst worden (tussen 75.000 BEF en 150.000 BEF) 2 
Ouderkoppels die volledig ten laste worden genomen door een andere fiscale 2 
Personen ten laste van een andere fiscale eenheid met een eigen fiscaal formulier 64 

Het voorgaande zou fiscale eenheden moeten opleveren die, qua samenstelling, vergelijkbaar zijn 

tussen de twee bestanden. We hebben echter nog geen vergelijkbare variabelen aangemaakt voor 

die fiscale eenheden. In wat volgt bespreken we de aanmaak van deze variabelen.  

5.1.6. Aanmaak van inkomensvariabelen per fiscale eenheid 

We gaan in de bespreking die volgt ook in op de manipulaties die nog moeten uitgevoerd 

worden voor de fiscale eenheden die reeds geobserveerd worden in het FB99C, i.e. de overstap 

van bruto naar nettovariabelen211. We behandelen de aanmaak van vergelijkbare variabelen in 

beide bestanden, variabele per variabele en niet bestand per bestand. Om te verwijzen naar een 

fiscale eenheid, die we aanmaken voor het bestand HBE9798Fisc, gebruiken we soms ook het 

symbool ffHBE. Fiscale eenheden die aangemaakt worden voor het bestand FB99CFisc worden 

ook aangeduid met ffFB. Om de samenstelling van variabelen voor het bestand HBE9798Fisc en 

                                                           

210 Aangezien onderhoudsgeld in de HBE9798 direct aan het gezin in zijn geheel wordt toegewezen, komt 
het terecht op het formulier van de referentiepersoon. Op deze extra fiscale formulieren komen dus enkel 
maar beroepsinkomsten terecht. 
211 Netto concepten produceren we in regel door van de bruto concepten de bijhorende bedrijfsvoorheffing 
af te trekken. 
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FB99CFisc te verduidelijken, gebruiken we respectievelijk de codes uit de HBE9798 en deze die 

genoteerd staan op het aangifteformulier voor de personenbelasting. 

Door het vrij geaggregeerde niveau waarop de inkomens in de HBE9798 genoteerd worden, 

kunnen we slechts een beperkt aantal vergelijkbare inkomensvariabelen construeren. 

Sommige gegevens worden op het fiscaal formulier door beide partners apart ingevuld. Op basis 

van die gegevens maken we in totaal 12 dergelijke variabelen aan: arbeidsinkomen, zelfstandig 

inkomen, pensioenen, pensioenen in de vorm van uitgekeerd kapitaal, werkloosheids-

vergoedingen en uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid voor zowel de man als de vrouw. 

Daarnaast maken we ook nog 7 inkomensvariabelen aan die direct aan de fiscale eenheid in zijn 

geheel worden toegewezen. Het gaat om (1) onroerend inkomen van de eigen woning, (2) andere 

onroerende inkomsten, (3) ontvangen en (4) betaald onderhoudsgeld, (5) teruggekregen en (6) 

betaalde belastingen en (7) de betaalde onroerende voorheffing. 

A. Arbeidsinkomen 

In de HBE9798 worden inkomens, verdiend in loonverband, genoteerd onder vier verschillende 

codes, het hoofdinkomen (code 111), het vakantiegeld (code 112), andere inkomens uit arbeid 

zoals betaalde overuren (code 113) en het deel dat door individuele gezinsleden wordt afgestaan 

aan het gezin (code 114). We definiëren arbeidsinkomen in de HBE9798 als de som van deze vier 

items. Deze vier items worden in principe door de individuele gezinsleden genoteerd en kunnen 

dus individueel toegewezen worden aan beide partners. Bij dit bedrag tellen we de voordelen in 

natura, verleend door de werkgever (code 121), bij op. Het gaat hier bijvoorbeeld om allerlei 

producten, zoals onder andere brandstof, ontvangen van de werkgever. Aangezien de code 121 

toegeschreven wordt aan het gezin in zijn geheel, komt dit bedrag terecht bij het arbeidsinkomen 

van de referentiepersoon. 

Wanneer het gezin gratis gehuisvest werd door een werkgever212, dan tellen we bij het 

arbeidsinkomen van de referentiepersoon het forfaitair vastgelegde voordeel bij op als de 

referentiepersoon een loontrekkende is213. Dit voordeel is 48.000 BEF als het niet geïndexeerd 

Kadastraal Inkomen (KI) lager is dan 30.000 BEF. Indien het KI hoger is dan wordt het voordeel 

vastgesteld op 10/3 van het geïndexeerd KI, op voorwaarde dat dit bedrag niet groter is dan de 

huurwaarde van de bewoonde woning. Voor deze laatste vergelijking hebben we de geschatte 

huurwaarde van de eigen woning gebruikt, i.e. code 212. 

                                                           

212 Antwoordmogelijkheid 6 voor het eigenaarsstatuut van de woning waarin het gezin woont, zie sectie 
2.2.3. 
213 De waarde voor de variabele professioneel statuut is in dat geval 1. 
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Het concept dat we op deze manier bekomen noemen we het arbeidsinkomen voor een ffHBE. Dit 

concept vergelijken we met een netto variant van de gewone bezoldigingen die op het fiscaal 

formulier worden ingevuld. Op het fiscaal formulier worden lonen en wedden ingeschreven 

onder Vak II, A. We nemen daarom eerst de som van de wedden en lonen, het vervroegd 

vakantiegeld, achterstallen, opzeggingsvergoedingen en het totaal terugbetaalde bedrag voor het 

woon-werkverkeer214. Het aggregaat dat we op deze manier bekomen is een bruto concept, 

waarvan, bij de uitbetaling, bedrijfsvoorheffing werd afgehouden. De afgehouden 

bedrijfsvoorheffing komt terecht in Vak II, G van het fiscaal formulier. In dat vak (onder 

code 286) komen echter alle betaalde bedrijfsvoorheffingen op de onderdelen uit Vak II terecht, 

i.e. zowel bedrijfsvoorheffing betaald op gewone bezoldigingen, werkloosheidsuitkeringen, 

wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen. 

Daarom verdelen we de bedrijfsvoorheffing uit Vak II, G proportioneel over deze vijf items. De 

fractie van de bedrijfsvoorheffing die we aan Vak II, A toewijzen is gelijk aan de som van de 

inkomens uit Vak II, A gedeeld door de som van alle inkomsten in de Vakken II, A, B, C, D en E. 

De aldus bekomen bedrijfsvoorheffing trekken we af van de som van inkomens uit Vak II, A. Dit 

nettoconcept noemen we het arbeidsinkomen voor een ffFB. 

B. Zelfstandig inkomen 

In de HBE9798 noteert iedere persoon zijn hoofdinkomen uit een zelfstandige activiteit onder één 

code, i.e. code 115. Bij dit concept tellen we de inkomens uit een meer lucratieve nevenactiviteit 

(code 132) op. Het gaat hier bijvoorbeeld om de verkoop van producten uit de eigen tuin. Dit 

bedrag wordt in alle gevallen opgeteld bij code 115, dus ook als het bedrag onder code 132 

negatief is. Aangezien deze inkomens uit een nevenactiviteit direct aan het hele gezin worden 

toegewezen, komen deze inkomens terecht bij het inkomen van de referentiepersoon. We tellen 

het forfaitair voordeel van de gratis huisvesting op bij het zelfstandig inkomen van de 

referentiepersoon als de referentiepersoon volgens het professioneel statuut een zelfstandige is215. 

Het aldus bekomen concept noemen we het zelfstandig inkomen voor een ffHBE. 

Op het fiscaal formulier worden de inkomsten uit een zelfstandige activiteit over meerdere 

vakken gespreid. We onderscheiden drie elementen: bezoldigingen van bedrijfsleiders (Vak XII), 

                                                           

214 Voor de linkerkolom op het fiscaal formulier betekent dit dus dat we de codes 250, 251, 252, 253 en 254 
optellen. Op basis van de gegevens in de rechterkolom definiëren we een analoog concept. Eventuele 
beroepskosten (code 258) of de niet ingehouden sociale bijdragen (code 257) brengen we niet in rekening. 
Deze twee concepten worden immers gebruikt bij de afrekening van de belastingen maar niet bij de 
uitbetaling van het arbeidsinkomen. 
215 De waarde voor de variabele professioneel statuut is in dat geval 0. Zie sectie 5.1.6 voor de bepaling van 
het forfaitair voordeel. 
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winsten en baten van een beroepswerkzaamheid die men nu uitoefent (Vakken XIII en XIV) en 

winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid (Vak XVI). 

Voor de bezoldigingen voor bedrijfsleiders (Vak XII) nemen we de som van de bezoldigingen, de 

als bezoldiging aan te merken huurinkomsten, het vervroegd vakantiegeld en de 

opzeggingsvergoedingen. Van deze som trekken we het totaal aan bedrijfsvoorheffing af216. De 

bedragen uit dit vak, die we optellen, worden in principe, mits afhouding van de 

bedrijfsvoorheffing, gestort op de rekening van de begunstigde en dus waarschijnlijk genoteerd 

in de HBE9798. 

Onder winsten en baten van de huidige beroepswerkzaamheden (Vakken XIII en XIV) wordt een 

nettoresultaat van de uitgeoefende activiteiten genoteerd. Het gaat hier om een winst (code 607 

of 659 in de linkerkolom van het fiscaal formulier) of een verlies (code 608 of 660). Dit bedrag is 

een samenstelling van alle inkomsten uit de betreffende activiteit min de beroepskosten die 

gemaakt werden. We nemen dit bedrag als uitgangspunt voor de vergelijking met de gegevens in 

HBE9798Fisc omdat we veronderstellen dat dit nettoconcept allicht iets is wat, bij invulling van 

de inkomens in de HBE9798, mensen makkelijk voor de geest komt als inkomen uit hun 

activiteit217. We gebruiken hier dus een concept waarvan de beroepskosten afgetrokken werden, 

dit in tegenstelling tot de aanpak die gevolgd werd voor de berekening van een vergelijkbaar 

arbeidsinkomen of vergelijkbare bezoldigingen van bedrijfsleiders. 

Als dit fiscaal aangegeven nettoresultaat gebruikt wordt om de HBE9798 in te vullen, is het niet 

onwaarschijnlijk dat men het nettoresultaat gebruikt, dat tijdens één van de voorgaande jaren 

werd ingevuld op het fiscaal formulier. We beschikken uiteraard niet over dat concept. Daarom 

gebruiken we hier het nettoresultaat van het geobserveerde aangiftejaar als benadering voor het 

nettoresultaat dat gerealiseerd werd in voorgaande jaren. 

Tenslotte houden we ook rekening met de winsten en baten van een vorige 

beroepswerkzaamheid (Vak XVI). In dit vak worden de inkomsten ingevuld die in het 

betreffende inkomensjaar (in dit geval dus 1998) gerealiseerd werden, maar die slaan op een 

beroepswerkzaamheid die men in principe heeft stopgezet. We nemen voor dit vak eerst de som 

van de stopzettingsmeerwaarden, landbouwpremies en winsten en baten. Van dit bedrag trekken 

we de aftrekbare kosten, die verband houden met de stopzetting, af218. 

                                                           

216 Voor de linkerkolom van het fiscaal formulier berekenen we dus: 400+401+402+403-407. Op basis van de 
gegevens in de rechterkolom definiëren we een analoog concept. We houden hier opnieuw geen rekening 
met de niet ingehouden sociale bijdragen (code 405) en mogelijke beroepskosten (code 406) omdat ze pas in 
rekening gebracht worden bij de afrekening van de belastingen. 
217 In de HBE9798 worden inkomens in principe regelmatig ingevuld, maar indien nodig wordt voor 
zelfstandigen een raming gemaakt in samenspraak met mensen van het NIS. Zie NIS (1996), p. 16. 
218 Op basis van de linkerkolom berekenen we dus 700+705+701+702+703-704. 
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De drie componenten, die op basis van het fiscaal formulier werden afgeleid, i.e. bezoldigingen 

van bedrijfsleiders, winsten en baten van een beroepswerkzaamheid die men nu uitoefent en 

winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid, worden tenslotte opgeteld. Gezamenlijk 

vormen zij het zelfstandig inkomen voor een ffFB. 

C. Pensioenen 

Om de keuzes, bij het aanmaken van vergelijkbare pensioenvariabelen, te verduidelijk gaan we 

eerst in op de fiscale behandeling van de verschillende inkomsten die als pensioen aanzien 

kunnen worden. 

Fiscale behandeling van verschillende pensioenen 

De fiscale behandeling van pensioenen, renten, kapitalen en afkoopwaarden is zeer verscheiden. 

Pensioenen, zoals rust- en overlevingspensioenen, en renten, afkomstig van individuele 

levensverzekeringen of uit pensioensparen, worden normaal gezien gezamenlijk belast. Dit wil 

zeggen dat de bedragen worden opgeteld bij een globaal inkomensconcept waarop vervolgens 

belastingbarema's worden toegepast met het gewone marginaal tarief van maximaal 55%. 

Kapitalen en afkoopwaarden worden soms ook gezamenlijk belast219. Pensioenen, renten, 

kapitalen en afkoopwaarden die gezamenlijk belastbaar zijn komen terecht in Vak III.A.1.b of 

Vak III.A.2.a van het fiscaal formulier. 

Als achterstallen van pensioenen, renten, kapitalen of afkoopwaarden worden uitbetaald dan 

worden die belast aan het gemiddeld belastingtarief van het laatste jaar waarin normale 

beroepswerkzaamheden werden uitgeoefend220. Deze inkomsten worden ingeschreven in het 

Vak III.A.1.c. 

Eénmalige uitbetaalde kapitalen en afkoopwaarden komen soms ook in aanmerking om 

afzonderlijk belast te worden221. Ze worden dan volledig belast aan hetzelfde, vooraf vastgelegde, 

tarief en worden dus niet belast volgens de belastingbarema's. Deze bedragen komen terecht in 

Vak III.A.1.d en Vak III.A.2.b van het fiscaal formulier. 

Soms worden de éénmalig betaalde kapitalen en afkoopwaarden ook omgezet in een 

omzettingsrente die dan gedurende een aantal aanslagjaren moet aangegeven worden. De 

omzettingsrenten, die worden ingevuld in Vak III.A.1.e van het fiscaal formulier, worden 

gezamenlijk belast. 

                                                           

219 Zie Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 69 voor gezamenlijk belastbare kapitalen en afkoopwaarden uit 
individuele levensverzekeringen (Vak III.A.1.b) en p. 76-77 voor gezamenlijk belastbare kapitalen en 
afkoopwaarden uit pensioensparen (Vak III.A.2.a). 
220 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 69. 
221 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 69-78. 
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Tenslotte zijn er ook nog brugpensioenen. Deze zijn gezamenlijk belastbaar, en worden ingevuld in 

Vak II.E van het fiscaal formulier. 

Vergelijkbare pensioenbedragen over beide bestanden 

In de HBE9798 observeren we voor de individuele gezinsleden de inkomenscode 310, 

Pensioenen, waaronder zowel rust- en overlevingspensioenen, als brugpensioenen werden 

ingeschreven. Daarnaast is er, per gezin, ook de code 421 waarvan we verondersteld hebben dat 

ze alle uitkeringen door private verzekeringsinstellingen bevat. Aangezien renten en kapitalen 

fiscaal doorgaans verschillend behandeld worden ontbinden we code 421 in twee componenten: 

renten enerzijds en kapitalen en/of afkoopwaarden anderzijds. Wanneer de waarde, genoteerd 

onder code 421, groter was dan 482.994 BEF hebben we dit bedrag aanzien als een kapitaal voor een 

ffHBE222. Het limietbedrag verwijst naar netto kapitalen, i.e. kapitalen waarvan 

bedrijfsvoorheffing werd afgehouden op het moment van uitbetaling. Als een bedrag onder 

code 421 lager is dan deze limiet noemen we dit bedrag een rente voor een ffHBE. 

Op het fiscaal formulier kan men uitbetaalde rentes niet onderscheiden van "gewone" 

pensioenen. Ze worden in hetzelfde vak genoteerd (zie bijvoorbeeld Vak III.A.1.b) en ze kunnen 

allicht niet op basis van hun omvang onderscheiden worden. Daarom voegen we alle 

pensioeninkomsten, genoteerd onder code 310 in de HBE9798, samen met de rente component 

voor een ffHBE, die afgeleid werd uit code 421. Bij dit bedrag tellen we, voor de 

referentiepersoon, ook het forfaitair voordeel van de gratis huisvesting bij op als de 

referentiepersoon volgens het professioneel statuut een gepensioneerde is223. Het aldus bekomen 

concept noemen we een pensioen voor een ffHBE.  

Om in FB99CFisc een concept te bekomen dat vergelijkbaar is met de variabele pensioenen uit 

HBE9798Fisc, verwijderen we eerst de kapitalen en afkoopwaarden die terechtgekomen zijn 

onder de gezamenlijk belastbare rubrieken (i.e. Vak III.A.1.b en Vak III.A.2.a). Ook de kapitalen 

en afkoopwaarden die terechtgekomen zijn onder de achterstallen, genoteerd in Vak III.A.1.c, 

worden verwijderd. Als we in deze respectievelijke vakken een waarde observeren die groter is 

dan 574.829 BEF dan beschouwen we dit, voorlopig, als een kapitaal voor een ffFB224. Het hier 

gebruikte limietbedrag is groter dan de limiet die voor de gegevens uit de HBE9798 gebruikt 

werd, omdat bedragen die op het fiscaal formulier genoteerd worden ook nog de betaalde 

bedrijfsvoorheffing bevatten terwijl we voor de gegevens uit de HBE9798 veronderstelden dat 

                                                           

222 In 9 gevallen werd deze grens van 482.994 BEF overschreden. In Bijlage 4 wordt uitgelegd hoe we dit 
limietbedrag precies berekend hebben. 
223 De waarde voor de variabele professioneel statuut is in dat geval 4 (gepensioneerd) of 6 
(bruggepensioneerd). . Zie sectie 5.1.6 voor de bepaling van het forfaitair voordeel. 
224 Op een totaal van 11.400 verschillende fiscale formulieren wordt deze limiet 1.181 keer overschreden 
voor codes uit de linkerkolom van het fiscaal formulier en 70 keer voor codes uit de rechterkolom.  
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deze bedrijfsvoorheffingen werden ingehouden op het moment van uitbetaling225. De bedragen 

uit Vak III.A.1.b, Vak III.A.1.c en Vak III.A.2.a, die onder deze limiet vallen, vormen, voorlopig, 

een pensioen voor een ffFB. 

Op basis van de informatie uit de HBE9798 kunnen we niet uitmaken in welke fiscale klasse de 

kapitalen voor een ffHBE terechtkomen. Deze bedragen kunnen op het fiscaal formulier 

terechtkomen als een gezamenlijk belastbaar kapitaal, een afzonderlijk belastbaar kapitaal of als 

een gezamenlijk belastbare omzettingsrente. We voegen daarom alle mogelijke kapitaalbedragen, 

die op het fiscaal formulier voorkomen, samen in één variabele. 

Aan de al eerder besproken, gezamenlijk belastbare kapitalen, die werden afgesplitst op basis 

van de inhoud van Vak III.A.1.b, Vak III.A.1.c en Vak III.A.2.a voegen we de inhoud van 

Vak III.A.1.a en Vak III.A.2.a toe, i.e. de kapitalen belastbaar aan een afzonderlijk tarief.  

Aan deze som voegen we ook nog een teruggerekende omzettingsrente toe. Wanneer in 1998 een 

kapitaal werd uitbetaald aan iemand uit de HBE9798 dan zullen we altijd het volledig uitbetaalde 

bedrag observeren. Het kan echter zijn dat we het equivalent van dit bedrag op het fiscaal 

formulier observeren als een omzettingsrente die in 1998 werd toegekend (op het fiscaal 

formulier genoteerd onder de letter R, Vak III.A.1.e, codes 216 en 236). Om een concept te 

bekomen dat vergelijkbaar is met de gegevens uit de HBE9798 rekenen we deze rente terug naar 

het oorspronkelijke kapitaal226. We gebruiken hiervoor de percentages uit Tabel 3.6 en de leeftijd 

van de begunstigde, i.e. de man of de vrouw, in 1998227. Deze teruggerekende omzettingsrenten 

worden dus ook bij opgeteld bij het kapitaal voor een ffFB. 

Bij de uitbetaling van de items, die onder Vak III van het fiscaal formulier worden ingeschreven, 

wordt bedrijfsvoorheffing afgehouden. Omdat we veronderstellen dat de bedragen in de 

HBE9798, exclusief bedrijfsvoorheffing zijn, trekken we de betaalde bedrijfsvoorheffing ook af 

van de bedragen in het FB99C. 

Om de bedrijfsvoorheffing voor afzonderlijk belastbare kapitalen te berekenen past men de 

respectievelijke tarieven vermenigvuldigd met 1,03 toe228. Op de kapitalen die aan de basis liggen 

voor een omzettingsrente wordt een éénmalige bedrijfsvoorheffing ingehouden van 11,33% in het 

                                                           

225 In Bijlage 4 wordt uitgelegd hoe we deze limiet precies berekend hebben. 
226 Op een totaal van 11.400 verschillende fiscale formulieren wordt er 28 keer teruggerekend voor code 216 
en 2 keer voor code 236. 
227 Een gelijkaardige terugrekening kunnen we niet doen voor de gegevens die genoteerd worden onder 
code 218 en 238, hoewel hier strikt genomen ook renten kunnen tussenzitten die gebaseerd zijn op kapitalen 
die in 1997 werden uitbetaald en die dus vergelijkbaar zijn met kapitalen in de HBE9798. Deze 
terugrekening is onmogelijk omdat we leeftijd van de begunstigde moeten kennen op het moment dat de 
rente wordt vastgelegd en dit tijdstip kan liggen in de regio in de tijd tussen 1986 en 1997. 
228 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 326. De tarieven worden met 3% verhoogd omwille van de 
crisisbelasting. Op de bedragen onder codes 214, 221, 234 en 242 past men 17% i.p.v. 16,995 toe. 
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jaar van de uitbetaling229. We kunnen al deze tarieven direct toepassen op de bedragen voor de 

overeenkomstige codes, hetzij op het werkelijk geobserveerde bedrag of het omgerekende 

kapitaal dat we bekomen na terugrekening van de omzettingsrente. Het bekomen bedrag wordt 

afgetrokken van de betaalde bedrijfsvoorheffing die respectievelijk onder code 225 en 245 van het 

fiscaal formulier genoteerd wordt230. We noemen dit de restbedrijfsvoorheffing. Deze 

restbedrijfsvoorheffing kan enkel afkomstig zijn van gezamenlijk belastbare bedragen of 

achterstallen van deze bedragen, i.e. de bedragen in Vak III.A.1.b, Vak III.A.1.c en Vak III.A.2.a. 

De bedrijfsvoorheffing op omzettingsrenten die voor 1998 zijn uitbetaald, i.e. codes 218 en 238, 

werd immers ingehouden op het moment van uitbetaling. De bedrijfsvoorheffing op gezamenlijk 

belastbare bedragen en achterstallen wordt grotendeels volgens de fiscale barema's bepaald231. In 

plaats van deze barema's toe te passen verdelen we de restbedrijfsvoorheffing proportioneel over 

de pensioenen en kapitalen die afkomstig zijn uit Vak III.A.1.b, Vak III.A.1.c en Vak III.A.2.a. 

De bedrijfsvoorheffing, die we op deze manier aan de pensioenen toewijzen, wordt afgetrokken 

van de voorheen bepaalde pensioenen. De bedrijfsvoorheffing die aan de gezamenlijk belastbare 

kapitalen, de afzonderlijk belastbare kapitalen en teruggerekende kapitalen wordt toegewezen, 

brengen we in mindering van het kapitaal voor een ffFB. Dit kapitaal voor een ffFB zou 

vergelijkbaar moeten zijn met het kapitaal voor een ffHBE. 

Tenslotte berekenen we, op basis van de gegevens op het fiscaal formulier, ook nog een netto 

variant voor brugpensioenen. Dit doen we door van de bedragen die in Vak II.E van het fiscaal 

formulier genoteerd werden, een proportioneel aandeel van de bedrijfsvoorheffing uit Vak II.G af 

te trekken. De proportie wordt berekend als het aandeel van de bedragen onder Vak II.E in het 

totaal van de bedragen uit Vak II.A,B,C,D en E. Deze nettobrugpensioenen worden opgeteld bij 

de al eerder bekomen pensioenen voor een ffFB232. Het pensioenconcept dat we op die manier 

bekomen zou vergelijkbaar moeten zijn met de pensioenen voor een ffHBE. 

                                                           

229 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 326. 
230 Indien de bedragen onder code 225 of code 245 toch overschreden worden beperken we de 
bedrijfsvoorheffing die aan deze afzonderlijk belastbare en teruggerekende kapitalen kan toegewezen 
worden tot het bedrag dat onder code 225 of code 245 geobserveerd wordt en maken we de eventueel te 
verdelen rest gelijk aan nul. 
231 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 326. 
232 De variabele professioneel statuut uit de HBE9798 maakt het onderscheid tussen gepensioneerd 
(waarde 4) en bruggepensioneerd (waarde 6). Deze variabele kan dus gebruikt worden om de genoteerde 
pensioenen uit de HBE9798 te ontbinden in pensioenen en brugpensioenen. We hebben deze variabele niet 
gebruikt en maken dus geen onderscheid tussen de verschillende soorten pensioenen. 
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D. Andere vervangingsinkomens 

Werkloosheidsuitkeringen 

Werkloosheidsuitkeringen worden in de HBE9798, in principe, per individu genoteerd onder 

code 320. We veronderstellen dat het hier gaat om dezelfde bedragen die op het fiscaal formulier 

ingevuld worden in Vak II, B. We berekenen daarom de som van de werkloosheidsuitkeringen 

die op het fiscaal formulier worden aangegeven en trekken van dit bedrag de proportioneel 

verdeelde bedrijfsvoorheffing af233. 

Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid 

Voor de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid produceren we een gelijkaardig concept. We 

veronderstellen dat de bedragen die door de individuele gezinsleden in de HBE9798, onder 

code 330, genoteerd worden, vergelijkbaar zijn met de gegevens die op het fiscaal formulier 

terechtkomen onder Vak II, C en Vak II, D. Het gaat hier om uitkeringen wegens ziekte of 

invaliditeit (Vak II, C), uitkeringen wegens arbeidsongevallen (Vak II, D.2) of uitkeringen wegens 

bijvoorbeeld bouwverlet (Vak II, D. 3) en mogelijke achterstallen van deze vergoedingen. We 

tellen daarom alle bedragen die onder Vak II, C en Vak II, D genoteerd worden op234. Van dit 

bedrag trekken we opnieuw de proportioneel verdeelde bedrijfsvoorheffing af. 

E. Onroerend inkomen 

Eigen woning 

In de HBE9798 observeren we het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) van de woning 

waarin het gezin woont, hetzij omdat dit bedrag genoteerd werd door het deelnemende gezin of 

omdat we het KI berekend hebben235. We weten verder ook of het gezin eigenaar is van die 

woning of niet236. Wanneer het gezin eigenaar is, voegen we het KI toe aan het fiscaal formulier 

van de referentiepersoon. We noemen dit concept het onroerend inkomen van de eigen woning voor 

een ffHBE. 

Deze variabele zou vergelijkbaar moeten zijn met enkele gegevens die op het fiscaal formulier uit 

FB99C worden ingevuld in Vak IV. Als de belastingplichtige zelf een woning heeft dan vult hij op 

het fiscaal formulier het volledige niet geïndexeerd KI of een gedeelte van dat inkomen in 

(Vak IV, A.1). 

                                                           

233 De som van de aangegeven waarden in de linkerkolom is 260+261+262+263. De proportie die we 
gebruiken om de bedrijfsvoorheffing (code 286) te verdelen is dan deze som gedeeld door het totaal van de 
bedragen in Vakken II, A, B, C, D en E. 
234 In de linkerkolom maken we volgende som: 266+268+269+270+271+272. 
235 Zie sectie 2.2.2 voor de berekening van de aangevulde KI's. 
236 We beschouwen het gezin als eigenaar van de woning als we het KI hebben berekend of als het KI 
genoteerd werd en de waarde van het eigenaarsstatuut 1 of 2 is. 
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In principe is het KI van de eigen woning onderworpen aan de onroerende voorheffing en dan 

wordt het ingevuld onder code 100 op het fiscaal formulier. Onder bepaalde omstandigheden is 

het KI van de eigen woning vrijgesteld van onroerende voorheffing, bijvoorbeeld omdat het gaat 

om een nieuwbouw die in 1998 voor het eerst in gebruik genomen is237. Dan wordt het ingevuld 

onder code 101. 

Onder de codes 100 en 101 vult men slechts een gedeelte van het KI in, als de belastingplichtige 

eigenaar, zijn eigen woning gedeeltelijk gebruikt voor zijn beroepswerkzaamheden. Men vult in 

dat geval enkel het deel in dat slaat op het privaat gebruikte deel van de woning. Het overige 

deel van het KI komt terecht onder code 106 op het fiscaal formulier. Onder deze code worden 

echter de onroerende inkomsten van alle eigendommen die voor het beroep gebruikt worden, 

ingeschreven. Omdat we het bedrag onder deze code niet kunnen ontbinden naar het deel dat 

afkomstig is van de eigen woning en het deel dat op andere eigendommen slaat, tellen we de 

waarde die onder deze code staat niet op bij het KI van de eigen woning. Het bedrag dat we 

gebruiken als onroerend inkomen van de eigen woning voor een ffFB is dus in sommige gevallen 

slechts een fractie van het werkelijke KI. 

Andere onroerende inkomsten 

In de HBE9798 komen alle bruto huurontvangsten van verhuurde onroerende goederen, van het 

hele gezin, terecht onder code 211. We noemen deze waarde de andere onroerende inkomsten voor 

een ffHBE. Aangezien het om een gezinsvariabele gaat, komen deze inkomsten terecht op het 

fiscaal formulier van de referentiepersoon. 

Voor de meeste onroerende goederen die verhuurd worden, moet men de ontvangen brutohuur 

invullen op het fiscaal formulier uit het FB99C. Deze bedragen worden opgeschreven voor zowel 

bebouwde als onbebouwde goederen in binnen en buitenland. We maken daarom de som van de 

brutohuurwaarde die wordt opgegeven voor gebouwen en gronden die in België en het 

buitenland gelegen zijn238. We noemen dit concept, voorlopig, de andere onroerende inkomsten voor 

een ffFB. 

Voor onroerende goederen die overeenkomstig de pachtwetgeving verhuurd worden voor land- 

en tuinbouwdoeleinden, maakt men een uitzondering en wordt het niet geïndexeerd Kadastraal 

Inkomen (KI) opgeschreven in plaats van de brutohuur239. Het KI wordt normaal gezien 

vastgesteld door van de geschatte bruto-huurwaarde een forfaitair kostenbedrag af te trekken. De 

forfaitaire kosten zijn 40% van de bruto huurwaarde in het geval van bebouwde onroerende 

                                                           

237 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 51. De vrijstellingen van onroerende voorheffing werden ook 
besproken in sectie 2.2.2. 
238 We maken dus de som van de codes 110, 113, 123, 124, 130 en 131. 
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goederen of 10% in geval van niet bebouwde onroerende goederen240. We veronderstellen dat het 

KI, dat onder code 108 op het fiscaal formulier wordt ingevuld, doorgaans slaat op onbebouwde 

onroerende goederen. Daarom verhogen we het geïndexeerd KI met 10/9. Dit bedrag 

beschouwen we als een bruto huurwaarde die we bij optellen bij de andere onroerende 

inkomsten voor ffFB. 

Verder worden in Vak IV ook inkomsten als gevolg van een recht van erfpacht of opstal 

genoteerd241. 

Een recht van erfpacht is een zakelijk recht op het volle genot van het onroerend goed (grond en/of 

gebouw) voor een duur, die gewoonlijk 99 jaar is, maar in ieder geval niet minder is dan 27 jaar. 

De duur is niet verbonden aan het leven van de pachter, de 'erf'-pacht komt, in het geval van 

overlijden van de pachter in zijn nalatenschap. 

Een recht van opstal is het zakelijk recht om op andermans grond gebouwen, werken of 

beplantingen op te richten en te bezitten. De duur van de overeenkomst is beperkt tot maximum 

50 jaar. De eigenaar doet afstand van het gebruik van de grond, maar blijft wel eigenaar. 

De erfpachter of opstalhouder bekomt dit recht doorgaans in ruil voor een vergoeding aan de 

eigenaar. Als dergelijke vergoedingen betaald worden, dan komen ze terecht onder code 114, 

code 125 of 132 op het fiscaal formulier. Als een gezin uit de HBE9798, sommen ontvangt, die in 

het kader van dergelijke overeenkomsten betaald worden, dan veronderstellen we dat die 

bedragen terechtkomen onder de andere huurinkomsten, code 211. Daarom tellen we de 

inkomsten naar aanleiding van een recht van erfpacht of opstal, die voorkomen op het fiscaal 

formulier, op bij het aggregaat van de bruto huurwaarden. Het aldus bekomen concept zijn de 

andere onroerende inkomsten van een ffFB. 

F. Onderhoudsuitkeringen 

Ontvangen onderhoudsuitkeringen 

Op het fiscaal formulier kunnen drie verschillende bedragen ingevuld worden als ontvangen 

onderhoudsuitkeringen. Regelmatig uitbetaalde bedragen worden ingevuld onder code 192 (zie 

Vak VI van het fiscaal formulier). Als verzuimd werd de regelmatig te betalen uitkeringen te 

betalen, dan kan het zijn dat de som van deze achterstallige uitkeringen terecht komt onder 

code 193. Wanneer er, ingevolge een gerechtelijke beslissing, beslist wordt dat er een éénmalige 

uitkering in de vorm van een kapitaal moet gebeuren dan vertaalt men dit bedrag naar een 

                                                                                                                                                                             

239 Verhuring volgens de pachtwetgeving impliceert voornamelijk dat de wetgeving inzake 
maximum-pachtprijzen wordt nageleefd. Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 53. 
240 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 220. 
241 De gebruikte omschrijvingen voor een recht van erfpacht of een recht van opstal werden nagenoeg 
letterlijk overgenomen uit Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 95. 
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fictieve jaarlijkse rente aan de hand van de omzettingspercentages uit Tabel 3.6. De 

belastingplichtige geeft dit bedrag aan vanaf het jaar na de uitkering van het kapitaal tot en met 

het jaar van zijn overlijden242. De fictieve rente wordt ingevuld onder code 194. 

We kunnen deze fictieve jaarlijkse rente niet terugrekenen naar het oorspronkelijke kapitaal, door 

de percentages uit Tabel 3.6 te gebruiken, omdat we de leeftijd van de begunstigde, op het 

moment dat de fictieve rente berekend werd, niet kennen. 

In de HBE9798 kunnen we bij de ontvangen onderhoudsuitkeringen (code 411) hoogstens het 

onderscheid maken tussen een éénmalige, hoge, uitkering en de som van periodieke, bescheiden, 

ontvangsten. Een hoge uitkering zou zowel het gevolg kunnen zijn van een uitbetaald kapitaal 

als van de éénmalige betaling van achterstallige onderhoudsuitkeringen. We kunnen deze twee 

mogelijkheden echter niet onderscheiden. 

Daarom scheiden we de ontvangen uitkeringen in de HBE9798 eerst in regelmatige uitkeringen 

en éénmalige uitbetalingen. Bedragen die hoger zijn dan 174.449 BEF beschouwen we als een 

éénmalige uitkering243. Vervolgens worden de éénmalige uitkeringen omgezet naar een fictieve 

rente op basis van de percentages uit Tabel 3.6244. Aangezien de ontvangen onderhoudsuitkering 

in de HBE9798 direct aan het hele gezin werd toegewezen gebruiken we voor deze omzetting de 

leeftijd van de referentiepersoon. De ontvangen onderhoudsgelden die lager zijn dan 174.449 BEF 

of de omgezette rente vormt dan het ontvangen onderhoudsgeld voor een ffHBE op het fiscaal 

formulier van de referentiepersoon. 

Om een vergelijkbaar concept op basis van de gegevens in het FB99C te bekomen zetten we de 

achterstallige onderhoudsuitkeringen onder code 193 ook om naar een fictieve rente245. We 

gebruiken hiervoor de gegevens uit Tabel 3.6 en de leeftijd van de belastingplichtige of indien het 

om een wettelijk gehuwd koppel ging, de leeftijd van de man246. Dit omgezette bedrag tellen we 

op bij de bedragen onder code 192 en 194247. Het aldus bekomen concept noemen we het 

ontvangen onderhoudsgeld voor ffFB. 

                                                           

242 Zie Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 113. 
243 Dit bedrag werd berekend op basis van de onderhoudsuitkeringen die we op de 11.400 verschillende 
fiscale formulieren van FB99C observeren. In Bijlage 4 wordt uitgelegd hoe dit bedrag precies berekend 
werd. 
244 De limiet van 174.449 BEF werd in 9 gevallen overschreden. 
245 Deze omzetting werd in 2 gevallen uitgevoerd op een totaal van 11.400 verschillende fiscale formulieren. 
246 Onderhoudsuitkeringen worden aan de fiscale eenheid in zijn geheel toegeschreven. Het valt niet te 
achterhalen wie de begunstigde is en dus is de keuze van de leeftijd in dit geval arbitrair. We hebben altijd 
gekozen voor de leeftijd van de persoon die de linkerkolom van het fiscaal formulier moest invullen. 
247 Op onderhoudsgelden worden, in principe, geen bedrijfsvoorheffingen betaald. Zie Standaard Uitgeverij 
(1999), p. 322. 
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Betaalde onderhoudsuitkeringen 

In de HBE9798 wordt, op het niveau van het gezin, het volledige bedrag aan betaalde 

onderhoudsuitkeringen ingevuld (code 412). Zowel periodieke uitgaven als éénmalige 

uitbetalingen worden onder deze code ingeschreven.  

Op het fiscaal formulier worden gelijkaardige bedragen ingevuld (zie Vak VII van het fiscaal 

formulier). Als men een éénmalige betaling uitvoert, in de vorm van een kapitaal of een reeks 

achterstallige onderhoudsuitkeringen, dan moet dit bedrag volledig aangegeven worden248. 

Daarom nemen we de som van alle relevante codes op het fiscaal formulier (i.e. code 390, 391 en 

392 in Vak VII). en vergelijken dit met de gegevens onder code 412 uit de HBE9798, die 

terechtkomen op het fiscaal formulier van de referentiepersoon. 

G. Onroerende voorheffing 

De onroerende voorheffing wordt verrekend met de personenbelasting249. Aangezien met de 

variabelen uit IPCAL de hele afrekeningprocedure beschreven wordt, is het verrekenbare 

gedeelte van de onroerende voorheffing beschikbaar voor de fiscale eenheden in het FB99C250. 

In de HBE9798 wordt de betaalde onroerende voorheffing ook genoteerd op gezinsniveau 

(code 213). Dit bedrag komt dus terecht op het fiscaal formulier van de referentiepersoon. 

H. Eindafrekening van de belastingen 

In de HBE9798 wordt de eindafrekening in de personenbelasting genoteerd onder code 510. Het 

gaat hier om het bedrag dat vermeld wordt op het aanslagbiljet en dat desgevallend wordt 

teruggestort door het ontvangstkantoor of dat moet betaald worden aan het op het aanslagbiljet 

vermelde ontvangstkantoor. In principe gaat het in de HBE9798 om de eindafrekening van het 

aanslagjaar 1997. Wanneer de waarde onder code 510 negatief was, werd de absolute waarde van 

deze variabele weggeschreven als de variabele "betaal" voor een ffHBE. Anders werd de waarde 

weggeschreven naar de variabele "terug" voor een ffHBE. Vermits de code 510 direct op het niveau 

van het gezin genoteerd werd, komen deze bedragen terecht op het fiscaal formulier van de 

referentiepersoon. 

Op basis van de IPCAL gegevens beschikken we in het FB99C ook over de eindafrekening in de 

personenbelasting. Ditmaal gaat het om de gegevens van het aanslagjaar 1999. We nemen deze 

eindafrekening om ze te vergelijken met de gegevens uit de HBE9798 in de veronderstelling dat 

de eindafrekening van het ene aanslagjaar een goede benadering is voor de eindafrekening in één 

                                                           

248 Uitgeverij Pelckmans (1999), p. 115. 
249 De betaalde onroerende voorheffing is volledig verrekenbaar maar niet volledig terugbetaalbaar. Zie 
Standaard Uitgeverij (1999), p. 246. 
250 Het gaat hier meerbepaald om code 8310. 
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van de volgende aanslagjaren. Wanneer een fiscale eenheid nog bijkomende personenbelasting 

moest betalen dan hebben we dit bedrag opgenomen als de variabele "betaal" van een ffFB. 

Wanneer men belastingen terugtrok werd dit ingeschreven onder de variabele "terug" van een 

ffFB251. 

I. Niet vergelijkbare variabelen uit FB99C 

Om de eindafrekening in de personenbelasting te bepalen worden uiteraard een hele reeks 

variabelen aangemaakt, waarvoor geen equivalent concept in de HBE9798 kan gevonden 

worden. Vier van dergelijke concepten hebben we toch toegewezen aan ieder ffFB omdat deze 

variabelen later, bij het koppelen van de gegevens uit HBE9798Fisc en FB99CFisc, van pas zullen 

komen om te bepalen welke overlappende variabelen belangrijk zijn, en welke niet. 

Een eerste extra variabele is de variabele "belasting staat" voor een ffFB. Deze variabele bevat het 

bedrag aan personenbelasting nadat de barema's werden toegepast op het gezamenlijk belastbaar 

inkomen en de afzonderlijke tarieven op het afzonderlijk belastbaar inkomen. Verder werden 

voor het bepalen van deze belasting, de eventuele belastingverminderingen als gevolg van 

gezinssamenstelling of vervangingsinkomsten, in rekening gebracht. 

Wanneer de "belasting staat" positief is, is men ook gemeente- en agglomeratiebelasting 

verschuldigd. Er bestaat slechts één agglomeratie, i.e. Brussel, die een tarief van 1% laat 

toepassen op de "belasting staat"252. Op deze "belasting staat" wordt ook een percentage toegepast 

dat de gemeentebelasting bepaalt. Het toe te passen tarief wordt door iedere gemeente 

afzonderlijk vastgelegd253. Deze gemeente- en agglomeratiebelasting vormt een tweede extra 

variabele die we "belasting gemagg" van een ffFB noemen254. 

In de "belasting staat" voor een ffFB, werd de crisisbelasting nog niet verrekend. De aanvullende 

crisisbelasting is een verhoging van 3% van de "belasting staat". Nadat deze belasting toegevoegd 

werd aan de "belasting staat", worden ook nog bonificaties of vermeerdering verwerkt255. Deze 

bonificaties of vermeerderingen zijn een gevolg van voorafbetalingen die te vroeg of te laat 

gebeurd zijn. Deze "slechte" timing wordt door de fiscus beloond of bestraft. Het concept dat men 

bekomt nadat de crisisbelasting en de bonificaties en vermeerderingen verwerkt zijn, vormt een 

derde extra variabele die we "belasting boncri" van een ffFB noemen. 

                                                           

251 Voor "betaal" en "terug" werden respectievelijk de codes 8511 en 8512 uit IPCAL gebruikt, als deze codes 
beschikbaar waren. Als ze niet beschikbaar waren werden respectievelijk de codes 8475 en 8480 gebruikt. 
252 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 125 en 248. 
253 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 126 e.v. voor deze verschillende tarieven. 
254 Deze variabele is meer bepaald de som van codes 8416 en 8421. 
255 De crisisbelasting van 3% wordt berekend voor dat bonificaties of vermeerderingen worden toegepast. 
Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 248. 
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Tenslotte hebben we naast de drie belastingvariabelen ook het belastbaar netto-inkomen voor een 

ffFB mee weggeschreven. Dit belastbaar netto-inkomen omvat de globaal belastbare netto-inkomens 

van de man en de vrouw, indien het om een fiscaal koppel gaat of het globaal belastbaar 

netto-inkomen van een fiscaal alleenstaande. Het is op deze globaal belastbare netto-inkomens 

dat men de bekende belastingbarema's toepast. Daarnaast zitten in het belastbaar netto-inkomen 

voor een ffFB ook nog de afzonderlijk belastbare netto-inkomens van de fiscale eenheid. Op deze 

afzonderlijk belastbare inkomens past men telkens één specifiek tarief toe. Het gaat om 

netto-inkomens omdat de fiscaal aftrekbare kosten reeds in mindering werden gebracht van dit 

inkomen256. 

Er kunnen in FB99CFisc natuurlijk nog veel meer variabelen aangemaakt worden die niet 

vergelijkbaar zijn met deze in HBE9798Fisc. We beperken ons tot de bespreking van de drie 

belastingvariabelen, die opgesomd worden in Tabel 5.3, omdat deze variabelen later gebruikt 

zullen worden, wanneer de twee bestanden aan elkaar gekoppeld worden. 

Tabel 5.3: Variabelen in FB99CFisc die niet vergelijkbaar zijn variabelen uit HBE9798Fisc 

 Omschrijving 
1 Belasting Staat 
2 Belasting Gemeente en Agglomeratie 
3 Bonificaties, Vermeerderingen en crisisbelasting 
4 Belastbaar netto-inkomen 

J. Inkomens uit de HBE9798 die we niet vergelijken 

Een aantal inkomens uit de HBE9798 zullen niet gebruikt worden omdat we er geen of een zeer 

slecht equivalent in het FB99C voor kunnen aanmaken. 

We veronderstellen bijvoorbeeld dat de voordelen in natura van zelfstandigen of de eigen 

productie door particulieren (codes 131 en 132) niet worden aangegeven. 

De netto-inkomsten uit roerend vermogen worden in de HBE9798 allemaal opgeschreven 

(code 220). Op het fiscaal formulier komen deze inkomsten eerder bij uitzondering terecht (zie 

Vak V) omdat op veel van de items die onder deze rubriek vallen een bevrijdende roerende 

voorheffing geheven wordt. 

De sociale uitkeringen die onder de codes 340, 350 en 360 genoteerd worden in de HBE9798 zijn 

onder andere kinderbijslagen, uitbetalingen door het ziekenfonds en studiebeurzen. Daarnaast 

noteert men in de HBE9798 ook uitbetaalde schadevergoedingen voor ongevallen (code 421) en 

andere ontvangsten zoals lotto inkomsten (code 422). We veronderstellen dat al de inkomsten die 

                                                           

256 Het belastbaar netto-inkomen is de som van de codes 7565 en 7575 uit IPCAL. 
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onder deze codes genoteerd worden in de HBE9798 onbelast zijn257. Ook voor de code teveel 

ontvangen of verloren geld (code 432) vinden we geen equivalent in het FB99C. 

De inkomensvariabelen die we wel vergelijkbaar achten en die werden aangemaakt voor een 

ffHBE en een ffFB worden samengevat in Tabel 5.4 en Tabel 5.5. 

Tabel 5.4: Variabelen die per partner genoteerd worden op het fiscaal formulier en die aangemaakt werden 
voor een ffHBE en ffFB 

 Omschrijving 
1 Arbeidsinkomen man 
2 Zelfstandig inkomen man 
3 Pensioen man 
4 Kapitaal man 
5 Werkloosheidsvergoeding man 
6 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 
7 Arbeidsinkomen vrouw 
8 Zelfstandig inkomen vrouw 
9 Pensioen vrouw 
10 Kapitaal vrouw 
11 Werkloosheidsvergoeding vrouw 
12 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 

Tabel 5.5: Variabelen die per fiscale eenheid genoteerd worden op het fiscaal formulier of verband houden 
met de eindafrekening van de belastingen en die aangemaakt werden voor een ffHBE en ffFB 

 Omschrijving 
1 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 
2 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 
3 Ontvangen onderhoudsgeld 
4 Betaald onderhoudsgeld 
5 Onroerende voorheffing 
6 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 
7 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 

5.1.7. Aanmaak karakteristieken per fiscale eenheid 

Naast de inkomensvariabelen komen op het fiscaal formulier ook een aantal karakteristieken van 

de fiscale eenheid voor. Deze karakteristieken worden aangemaakt door de belasting- 

administratie op basis van de gegevens die door de belastingplichtige werden ingevuld. Het 

resultaat komt terecht onder codes 020 tot en met 032 van het fiscaal formulier (zie deel 1, 

pagina 1 van het fiscaal formulier in het vak DIENST). 

Sommige van deze karakteristieken kunnen ook aangemaakt worden voor de fiscale eenheden 

uit de HBE9798. 

We kunnen ten eerste nagaan of het om een fiscaal koppel of een alleenstaande gaat. In de 

HBE9798 werd voor de referentiepersoon aangeduid of deze persoon gehuwd was of niet. Verder 

                                                           

257 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 24. 
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hebben we op basis van de relaties ten opzichte van de referentiepersoon een aantal extra 

gehuwde koppels aangemaakt (zie sectie 5.1.2). Wanneer het koppel in de HBE9798 als gehuwd 

werd geklasseerd, hebben we altijd verondersteld dat het ook om een fiscaal koppel ging, en 

werd dit aangeduid met een 1 in de variabele "fiscaal koppel" voor een ffHBE258. In andere gevallen 

is deze variabele 0. Het resultaat zou vergelijkbaar moeten zijn de code 020 op het fiscaal 

formulier, die de variabele "fiscaal koppel" voor een ffFB vormt. 

Er zijn twee soorten personen ten laste van een fiscale eenheid, kinderen en anderen. In de 

HBE9798 werden zonen of dochters van één van de twee partners (code 03 of 13), kleinkinderen 

(code 05) als achterkleinkinderen (code 14) doorgaans aangeduid als "kinderen ten laste" van een 

ffHBE. Als mogelijke "andere personen ten laste" van een ffHBE werden doorgaans ouders (code 06), 

schoonouders (code 7), grootouders (code 08), broers of zussen (code 09) en schoonbroers of 

schoonzussen (code 10) genomen. Als er inwonende koppels, bestaande uit een kind en een 

schoonkind, of (groot)ouders waren of als de referentiepersoon niet gehuwd was, werd soms van 

deze regels afgeweken (zie sectie 5.1.2). 

De variabelen kinderen en anderen ten laste van een ffHBE kunnen vergeleken worden met de 

codes 021 en 022 op het fiscaal formulier, die respectievelijk de variabelen kinderen en anderen ten 

laste van een ffFB vormen. 

Wanneer een kind jonger is dan 3 jaar en wanneer voor dit kind geen werkelijke kosten voor 

kinderopvang werden ingebracht op het fiscaal formulier (zie Vak VII, 3) dan wordt dit op het 

fiscaal formulier aangeduid onder de code 031. Deze code vormt de variabele "kinderen jonger dan 

3 jaar" voor een ffFB. Op basis van de leeftijdsvariabele in de HBE9798 kunnen we nagaan of de 

kinderen die ten laste zijn al dan niet jonger zijn dan 3 jaar. We hebben echter geen informatie 

over de werkelijke kosten voor kinderopvang die al dan niet fiscaal werden ingebracht voor deze 

kinderen. We hebben daarom alle kinderen jonger dan 3 jaar opgenomen in de variabele 

"kinderen jonger dan 3 jaar" van een ffHBE. 

Alle andere codes die voorkomen onder het vak DIENST op het fiscaal formulier kunnen niet 

gereproduceerd worden met de gegevens uit de HBE9798 omdat we over te weinig informatie 

beschikken. 

Onder de codes 023 tot en met 026 van het fiscaal formulier vult men gegevens in, in verband met 

een mogelijke handicap van één van de leden van de fiscale eenheid. Men schrijft op of de 

belastingplichtige, zijn echtgenote, kinderen of andere personen ten laste een handicap hebben. 

                                                           

258 Er is een verschil tussen wettelijk gehuwde koppels en fiscale koppels (zie sectie 3.3.1) maar op basis van 
de beschikbare informatie kunnen we die twee niet onderscheiden.  
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In de HBE9798 weten we niet of iemand al dan niet gehandicapt is. We kunnen daarom geen 

variabelen maken die vergelijkbaar zijn met de codes 023 tot 026 op het fiscaal formulier. 

Als de belastingplichtige wettelijk gehuwd is in 1998 of als zijn echtgenote overleden is in 1998 

dan wordt aan deze belastingplichtige een extra belastingvrije som toegekend op voorwaarde dat 

de partner, in 1998 minder dan 75.000 BEF netto eigen bestaansmiddelen had259. Deze twee 

toestanden worden onder code 029 op het fiscaal formulier aangeduid, respectievelijk met de 

waarden 1 en 2. We kunnen in de HBE9798 nagaan hoeveel netto eigen bestaansmiddelen een 

partner heeft in geval van huwelijk, maar we kunnen niet nagaan of het huwelijk in het 

voorgaande jaar werd afgesloten of dat de partner nog maar pas overleden is. We kunnen in de 

HBE9798 dus ook geen variabele aanmaken die vergelijkbaar is met code 029 op het fiscaal 

formulier. 

Als de belastingplichtige een niet gehuwde ouder of een niet hertrouwde weduwnaar of weduwe 

is met kinderen ten laste dan wordt aan deze persoon een bijkomende belastingvrije som 

toegekend. Deze extra belastingvrije som wordt ook toegekend aan uit de echt gescheiden ouders 

als ze kinderen ten laste hebben die verwekt werden na de ontbinding van het huwelijk260. Als 

één van deze gevallen zich voordoet voor een fiscale eenheid, dan wordt dit aangeduid op het 

fiscaal formulier onder code 030. In de HBE9798 weten we niet of iemand al dan niet weduwnaar 

of weduwe is of dat het gaat om kinderen van voor of na een echtscheiding. We maken daarom 

geen variabele aan die vergelijkbaar is met code 030. 

In de HBE9798 weten we evenmin of iemand grensarbeider is. Op het fiscaal formulier wordt 

deze informatie aangeduid onder de code 032261. Ook voor deze code hebben we dus geen 

vergelijkbaar concept in de HBE9798. 

De vier variabelen die door de administratie werden ingevuld in het vak DIENST, en die we 

hebben aangemaakt voor een ffHBE en een ffFB vatten we samen in Tabel 5.6. 

                                                           

259 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 243, punten h en i. 
260 Zie Standaard Uitgeverij (1999), p. 243, punten e en f. 
261 Grensarbeiders zijn vrijgesteld van het betalen van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Zie 
Standaard Uitgeverij (1999), p. 42. 
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Tabel 5.6: Variabelen die door de administratie in het vak DIENST worden ingevuld en die aangemaakt 
werden voor een ffHBE en ffFB 

 Omschrijving 
1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 
2 Aantal kinderen ten laste 
3 Aantal anderen ten laste 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 

Naast de bijkomende variabelen in Tabel 5.6 kunnen we, zowel voor een ffHBE als een ffFB, ook 

nog de leeftijd(en) van de belastingplichtige(n) aanmaken. Deze leeftijden worden niet gecodeerd 

op het formulier maar kunnen aangemaakt worden op basis van de informatie in de HBE9798 en 

FB99C (zie secties 2.2.3 en 3.2.4)262. 

In totaal beschikken we dus over 25 verschillende variabelen die zowel voor fiscale eenheden in 
HBE9798Fisc als fiscale eenheden in FB99CFisc geobserveerd worden. 

5.1.8. Welke aangemaakte formulieren komen in IPCAL terecht? 

Toepassing van de voorgaande regels, op de gegevens uit de HBE9798, levert fiscale formulieren 

op die qua inhoud en samenstelling, vergelijkbaar zouden moeten zijn met wat wordt ingevuld 

op een fiscaal formulier uit het FB99C. Niet al de aangemaakte formulieren komen echter in 

IPCAL terecht. Enkel voor de formulieren die in IPCAL terechtkomen observeren we 

inkomensinformatie in het FB99C. Het komt er dus op aan te bepalen welke fiscale formulieren, 

die werden aangemaakt op basis van de gegevens in de HBE9798, ook daadwerkelijk voor een 

vergelijking met FB99CFisc in aanmerking komen. 

A. Gecontroleerde voorwaarden 

Een algemene regel is dat formulieren in IPCAL terechtkomen als er een afrekening moet 

gebeuren voor het betreffende aanslagjaar. Daarom hebben we eenheden van wie de variabele 

"terug" of "betaal" voor een ffHBE niet gelijk was aan nul, nooit verwijderd uit HBE9798Fisc. 

Voor deze eenheden werd er, voor het aanslagjaar 1998 een afrekening uitgevoerd. We 

veronderstellen dus dat eenheden van wie het fiscaal formulier voor het aanslagjaar 1998 werd 

opgenomen, ook voor het aanslagjaar 1999 worden opgenomen. 

Voor de overblijvende eenheden hebben we gecontroleerd of ze ofwel voldoen aan mogelijke 

vrijstellingsvoorwaarden, ofwel ten laste zijn van iemand anders. 

                                                           

262 In FB99C kennen we de leeftijd van het fiscaal koppel omdat we eerst bepalen welke personen lid zijn 
van een fiscaal koppel en vervolgens verondersteld hebben dat alle koppels gezamenlijk een fiscaal 
formulier indienen (zie sectie 3.3.1). Van alle andere gezinsleden in het FB99C kennen we weliswaar de 
leeftijd, maar we weten niet welke personen precies op een formulier staan als persoon ten laste. We kennen 
enkel het aantal personen ten laste (i.e. kinderen en anderen). 
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Personen ten laste van een andere fiscale eenheid 

De fiscale formulieren van mensen die ten laste zijn van iemand anders, maar toch een eigen 

formulier indienen, werden uitgesloten. Ze hebben een laag netto eigen vermogen en op hun 

inkomsten wordt doorgaans geen bedrijfsvoorheffing ingehouden263. 

Vrijstelling bij overeenkomst 

In de HBE9798 kunnen we, op basis van het beroepsstatuut, niet onderscheiden of iemand 

vrijgesteld is bij overeenkomst264. Het zou hier kunnen gaan om ambtenaren bij internationale 

instellingen of diplomaten. Hoewel deze mensen in principe terecht kunnen komen in de 

HBE9798 zullen we veronderstellen dat niemand vrijgesteld is bij overeenkomst. 

Vrijstelling van aangifteplicht 

We hebben enkel gecontroleerd of de drie besproken hoofdvoorwaarden voldaan waren voor de 

aangemaakte fiscale formulieren in de HBE9798265. De mogelijke uitzonderingen slaan op 

karakteristieken van de fiscale eenheid die we niet konden aanmaken, zoals weduwen of 

weduwnaars met kinderen ten laste (zie sectie 5.1.7). De uitzonderingen kunnen ook slaan op 

mogelijke bestedingsvariabelen waarvoor men een aftrek of een vermindering geniet. Hierover 

hebben we evenmin gegevens266. 

a) Mensen zonder beroepsinkomen met een belastbaar netto-inkomen dat lager is dan de belastingvrije som 
waarop men als alleenstaande of als koppel recht heeft 

Als de som van alle niet beroepsinkomens lager is dan 206.000 BEF voor een alleenstaande of 

324.000 BEF voor een koppel, dan verwijderen we dit formulier uit HBE9798Fisc. Met 

beroepsinkomen bedoelen we hier de som van alle bedragen die voor één van de twee mogelijke 

partners op een fiscaal formulier geklasseerd werden onder arbeidsinkomen, zelfstandig 

inkomen, pensioenen, kapitalen of vervangingsinkomens (werkloosheidsvergoedingen of 

uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid). Onder niet beroepsinkomens worden hier enkel 

onroerende inkomens van de eigen woning of van verhuurde eigendommen verstaan en de 

ontvangen onderhoudsgelden. 

b) Belastingplichtigen die geen andere inkomsten hebben dan onroerend inkomen belastbaar ten belope van 
het Kadastraal Inkomen 

Als iemand enkel onroerende inkomsten van zijn eigen woning heeft en er gebeurde voor die 

fiscale eenheid geen afrekening dan werd deze eenheid ook uit HBE9798Fisc verwijderd. 

                                                           

263 Dat op deze inkomsten doorgaans geen bedrijfsvoorheffing betaald wordt, kwam aan bod in sectie 3.5.4. 
264 Deze voorwaard werd besproken in sectie 3.1.1. 
265 Deze voorwaarden werden besproken in sectie 3.1.2. 
266 We beschikten niet over deze bestedingsgegevens op het moment dat de HBE9798 verwerkt werd. We 
hebben de nodige bestedingsgegevens wel later ontvangen. 
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c) Pensioenen en als zodanig geldende uitkeringen waarop geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden 

Er werd in de eerste plaats gecontroleerd of respectievelijk pensioenen, uitkeringen wegens 

arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsvergoedingen van een ffHBE de enig mogelijke bron van 

inkomen is dat op een fiscaal formulier moet aangegeven worden. 

Wanneer het totale pensioenbedrag de enig aangegeven bron van inkomsten vormt en het totale 

bedrag op het formulier is niet hoger dan 540.543 BEF dan werd dit formulier verwijderd, als er 

geen eindafrekening gebeurde267. Wanneer alleen uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid 

konden voorkomen werd gecontroleerd of een limiet van 466.718 BEF niet overschreden werd. In 

het geval van alleen maar werkloosheidsvergoedingen werd gecontroleerd of de inkomsten niet 

hoger lagen dan 420.046 BEF. Wanneer beide partners van een gehuwd koppel 50 of ouder 

waren, dan werd in het geval van werkloosheidsvergoedingen een grens van 463.866 BEF 

gehanteerd. 

B. Resultaten 

Als gevolg van al deze voorwaarden reduceert de oorspronkelijke set van 2.575 fiscale eenheden 

in HBE9798Fisc tot 2.378 eenheden268. In Tabel 5.7 geven we een overzicht van het aantal 

eenheden dat aan de respectievelijke voorwaarden voldoet. We hebben fiscale eenheden die geen 

enkel inkomen hebben niet verwijderd voordat de respectievelijke vermogenscondities 

gecontroleerd werden. Er zijn dus eenheden die aan ieder van de gecontroleerde 

vermogensvoorwaarden voldoen. Daarom vermelden we naast het aantal eenheden dat aan 

iedere conditie voldoet, ook het aantal nieuwe gevallen in vergelijking met de 

vermogenscondities die voorheen reeds gecontroleerd werden. 

                                                           

267 De hier gebruikte limiet van 540.543 BEF is slechts van toepassing op één type brugpensioenen (Zie 
Ministerie van Financiën (1999a), p. 38). We kunnen de verschillende soorten brugpensioenen, op basis van 
de gegevens in de HBE9798, echter niet onderscheiden. Daarom nemen we de hoogst mogelijke limiet die 
voor één bepaald type brugpensioen aanleiding geeft tot het niet betalen van belastingen. 
268 In Bijlage 5 geven we een aantal verdelingsgegevens van de variabelen die zowel in HBE9798Fisc als in 
FB99CFisc voorkomen. 
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Tabel 5.7: Fiscale eenheden die verwijderd worden uit HBE9798Fisc omdat hun formulier niet in IPCAL 
terecht komt 

Conditie Omschrijving Aantal 
1 Personen die fiscaal ten laste zijn van iemand anders maar zelf een 

formulier indienen 
64 

2 Geen Beroepsinkomen en andere belastbare inkomens lager dan 66 
 Nieuw in vergelijking met conditie 1 66 
3 Onroerend inkomen belastbaar ten belope van het KI 65 
 Nieuw in vergelijking met conditie 1 en 2 0 
4 Enkel pensioeninkomsten lager dan 540.543 BEF 106 
 Nieuw in vergelijking met conditie 1, 2 en 3 41 
5 Enkel uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid lager dan 466.718 BEF 71 
 Nieuw in vergelijking met conditie 1, 2, 3 en 4 6 
6 Enkel werkloosheidsvergoedingen lager dan 420.046 BEF 85 
 Nieuw in vergelijking met conditie 1, 2, 3, 4 en 5 20 
   
 Totaal 197 

Van de fiscale formulieren, die we behouden in de finaal bekomen versie van HBE9798Fisc, 

veronderstellen we dat ze opgenomen zijn in IPCAL. Daarnaast beschikken we ook over een 

dataset HBE9798FiscSplit met de 197 formulieren die verwijderd werden omdat we 

veronderstellen dat ze niet werden opgenomen in IPCAL. 

5.1.9. Representativiteit van HBE9798Fisc en FB99CFisc 

A. Representativiteit van HBE9798Fisc 

Voor de latere koppeling met FB99CFisc is enkel de inhoud van HBE9798Fisc van belang. De 

kwaliteit van HBE9798Fisc kan echter beter beoordeeld worden door zowel de verdeling van de 

eenheden in HBE9798Fisc als in HBE9798FiscSplit te bekijken. Daarom kijken we naar beide 

bestanden. 

Gegevens over de fiscale eenheden die al dan niet in IPCAL worden opgenomen, worden niet op 

regelmatige basis gepubliceerd269. In Standaert en Valenduc (1998) werden, voor één aanslagjaar, 

wel een aantal gegevens opgenomen waarmee de samenstelling van de fiscale eenheden in zowel 

HBE9798Fisc als HBE9798FiscSplit beoordeeld kan worden. 

In Tabel 5.8 geven we gegevens over de samenstelling van de opgenomen en niet opgenomen 

fiscale eenheden op basis van de gegevens uit de HBE9798. Voor de berekening van de gegevens 

in deze tabel werd de extrapolatiecoëfficiënt gebruikt die voor de gezinnen uit de HBE9798 

bepaald werd (zie sectie 2.1.5). Iedere fiscale eenheid kreeg dus het gewicht van het bijhorende 

                                                           

269 Mededeling Mr. Tielemans, Dienst Automatisatie, sectie VI.6 en Mevr. Depelsmaeker, Dienst Statistieken, 
sectie II\3A 
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gezin270. In Tabel 5.9 geven we de vergelijkbare cijfers uit Standaert en Valenduc (1998), die 

gebaseerd zijn op administratieve fiscale gegevens voor het aanslagjaar 1995. 

Tabel 5.8: Persoonskarakteristieken van de fiscale eenheden die al dan niet in IPCAL werden opgenomen 
voor het aanslagjaar 1999 op basis van de gegevens in de HBE9798 

  Opgenomen Niet Opgenomen Totaal 
  (1) (2) (3) 

(1) Belastingplichtige 4.366.860 338.500 4.705.360 
(2) Gehuwde partner van belastingplichtige 2.504.574 18.189 2.522.763 
(3) Kinderen ten laste 3.343.035 52.246 3.395.281 
(4) Anderen ten laste 40.462 0 40.462 

     
 Totaal 10.254.931 408.935 10.663.866 

Tabel 5.9: Persoonskarakteristieken van fiscale eenheden die al dan niet in IPCAL werden opgenomen voor 
het aanslagjaar 1995 op basis van administratieve fiscale gegevens 

  Opgenomen Niet Opgenomen Totaal 
  (1) (2) (3) 

(1) Belastingplichtige 4.306.407 1.743.630 6.050.037 
(2) Gehuwde partner van belastingplichtige 2.113.104 186.333 2.299.437 
(3) Kinderen ten laste 2.376.444 38.703 2.415.147 
(4) Anderen ten laste 7.182 0 7.182 

     
 Totaal 8.803.137 1.968.666 10.771.803 

In de veronderstelling, dat de administratieve fiscale gegevens niet dramatisch veranderd zijn 

over de laatste 4 aanslagjaren, kunnen we stellen dat het aantal belastingplichtigen dat 

opgenomen wordt in IPCAL redelijk goed benaderd wordt (zie lijn (1), kolom (1) in Tabel 5.8 en 

Tabel 5.9)271. Het aantal andere opgenomen personen wordt op basis van de HBE9798 altijd 

overschat (zie lijnen (2), (3) en (4) in kolom (1) van Tabel 5.8 en Tabel 5.9). Vooral de 

overschatting van het aantal kinderen ten laste is opmerkelijk, 3.343.035 eenheden op basis van 

de HBE9798 en 2.376.444 eenheden die werkelijk werden opgenomen in IPCAL voor het 

aanslagjaar 1995. 

Voor de aanmaak van het aantal kinderen ten laste in de HBE9798 werd de relatie ten opzichte 

van de referentiepersoon gebruikt. Kinderen van één van de twee partners (code 03, 13 of 16), 

kleinkinderen (code 05) en achterkleinkinderen (code 14) werden, in principe, als ten laste van de 

referentiepersoon of zijn partner beschouwd. 

                                                           

270 Voor de berekening van het aantal gehuwde partners, het aantal kinderen ten laste en het aantal anderen 
ten laste werden respectievelijk de variabelen fiscaal koppel, kinderen ten laste en anderen ten laste voor 
een ffHBE gebruikt. 
271 Voor het aanslagjaar 1998 waren er 4.399.324 belastingplichtigen, 2.090.158 gehuwde partners en 
2.336.858 kinderen ten laste (zie Valenduc (2001)). We gebruiken deze meer recente cijfers hier niet omdat 
we voor dat jaar geen cijfers hebben over de niet opgenomen formulieren en de opgenomen andere 
personen ten laste. 
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Het is onwaarschijnlijk dat de overschatting van het aantal kinderen ten laste in de HBE9798Fisc een 
gevolg is van een vertekening van dit type relaties in het basisbestand, i.e. de HBE9798. 

In de HBE9798 zitten minstens 3.395.281 eenheden van dit type272. Volgens de 

Bevolkingsstatistieken waren er op 01/01/1998, 3.164.905 kinderen273. Het aantal kleinkinderen 

en achterkleinkinderen wordt geschat op 57.519 eenheden274. Het aantal eenheden in de HBE9798 

is groter dan het totaal van 3.222.424. Deze overschatting is echter te beperkt om te verklaren dat 

er zoveel meer kinderen ten laste zijn in HBE9798Fisc, dan dat er kinderen ten laste geobserveerd 

worden in de administratieve fiscale data (zie Tabel 5.9). 

We vermoeden dat het aantal kinderen ten laste op de aangemaakte fiscale formulieren in HBE9798Fisc 
overschat wordt omdat niet alle inkomens in de HBE9798 aan de juiste persoon kunnen toegewezen 
worden. 

Een aantal inkomens in de HBE9798 worden direct aan het hele gezin toegewezen. We hebben dit 

inkomen altijd aan de referentiepersoon toegewezen. Wanneer deze inkomens aan een kind 

toebehoren, dan is dit kind allicht niet meer ten laste van de fiscale eenheid aan dewelke wij het 

nu hebben toegewezen. 

Vermoedelijk hebben de kinderen, die we nu onterecht als ten laste beschouwen een inkomen dat hoger is 
dan het netto eigen vermogen, maar is hun inkomen laag en/of niet belastbaar. Onder deze veronderstelling 
moesten deze kinderen niet terechtkomen bij de opgenomen kinderen ten laste (kolom (1), rij (3) van Tabel 
5.8) maar bij de niet opgenomen belastingplichtigen (kolom (2), rij (1) van Tabel 5.8). 

Het aantal personen dat niet opgenomen wordt in IPCAL, wordt zeer sterk onderschat door 

HBE9798FiscSplit (vergelijk kolom (2) van Tabel 5.8 en Tabel 5.9). 

In beide tabellen zitten nu een aantal dubbeltellingen, van bijvoorbeeld kinderen die enerzijds nog ten laste 
zijn van hun ouders, maar anderzijds toch een fiscaal formulier indienen dat niet wordt opgenomen.  

Standaert en Valenduc (1998) schatten hun aantal op ongeveer 600.000 personen275. Op basis van 

HBE9798FiscSplit schatten wij dat het gaat om 105.035 eenheden. We veronderstellen dat alle 

dubbeltellingen onder de groep van niet opgenomen belastingplichtigen vallen. Als we deze 

eenheden uit Tabel 5.8 en Tabel 5.9 verwijderen houden we respectievelijk nog 233.465 en 

1.143.630 niet opgenomen belastingplichtigen over. 

                                                           

272 Dit cijfer is ook een goede benadering van het totaal aantal personen van dit type in de HBE9798. Het 
aantal kinderen dat werd afgesplitst en dus een zelfstandige fiscale eenheid vormt is immers beperkt (zie 
Tabel 5.2). 
273 Zie NIS (1998f), tabel 00.08 A. De Bevolkingsstatistieken zijn gebaseerd op het Rijksregister. Kinderen zijn 
personen met een relatiecode 03 ten opzichte van de referentiepersoon, zie Tabel 3.1. 
274 Dit cijfer is gebaseerd op de toestand volgens het Rijksregister op 31/12/1996. Het is niet terug te vinden 
in een gedrukte publicatie. Het cijfer werd meegedeeld door P. Willems van het Centrum voor Bevolkings- 
en Gezinsstudie (CBGS) en is afkomstig uit het Datawarehouse van het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. 
275 Zie Standaert en Valenduc (1998), p. 3. 
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In de Tabel 5.8 wordt het aantal niet opgenomen belastingplichtigen allicht ook nog onderschat omdat in de 
HBE9798 geen collectieve gezinnen zitten.  

Het totaal aantal mensen dat in een collectief gezin leeft werd in sectie 4.2 geschat op 141.410 

eenheden. Als we de personen uit collectieve gezinnen toevoegen aan de niet opgenomen 

belastingplichtige personen uit private gezinnen dan zouden we op basis van de HBE9798 een 

totaal van 374.875 niet opgenomen belastingplichtige personen schatten. 

Ook na deze twee aanpassingen blijft er nog een verschil van ongeveer 770.000 eenheden tussen 

de administratieve fiscale gegevens en deze op basis van de HBE9798. Dit verschil doet 

vermoeden dat de personen die momenteel, in de HBE9798Fisc, onrechtmatig als kinderen ten 

laste aanzien worden, belastingplichtigen zijn waarvan het formulier waarschijnlijk niet moet 

opgenomen worden in IPCAL. Waarschijnlijk kwam het inkomen dat aan deze kinderen moest 

toegewezen worden, terecht bij de referentiepersoon. 

Als dit zo is, liggen de inkomens die ingevuld werden voor fiscale eenheden in HBE9798Fisc, in 

een aantal gevallen, hoger dan de inkomens die in werkelijkheid werden aangegeven door de 

gezinnen uit de HBE9798. Het is niet duidelijk hoe, met de beschikbare gegevens, aan dit 

probleem verholpen kan worden. We hebben in alle geval geen bijkomende regels toegepast om 

kinderen, die eventueel onterecht als ten laste aanzien worden, verder af te scheiden van de 

fiscale eenheden uit HBE9798Fisc. 

Het kan ook zijn dat inkomens onterecht aan de referentiepersoon werden toegewezen, maar 

toch op een fiscaal formulier moesten staan dat opgenomen is in IPCAL. Als dit zo is, dan zijn de 

inkomens in HBE9798Fisc verkeerd verdeeld over de fiscale formulieren binnen het gezin. Dit 

probleem is allicht minder belangrijk dan het feit dat sommige kinderen onterecht worden 

afgesplitst. Omdat het echter niet uit te sluiten valt dat de inkomens over de opgenomen fiscale 

eenheden verkeerd verdeeld zijn, maken we ook vergelijkbare variabelen aan op gezinsniveau. 

Hoe we deze vergelijkbare gezinsvariabelen aanmaken bespreken we in sectie 5.2. 

B. Representativiteit van FB99CFisc 

Het bestand FB99CFisc bevat enkel gemanipuleerde versies van de 11.400 verschillende fiscale 

formulieren die binnen de 10.442 van het FB99C geobserveerd worden. De gezinsinformatie uit 

het FB99C wordt dus niet bewaard in FB99CFisc. 

De fiscale formulieren in FB99CFisc zijn allemaal afkomstig uit IPCAL. Op basis van FB99CFisc 

kunnen we dus enkel maar gegevens produceren die vergelijkbaar zijn met kolom (1) uit Tabel 

5.9. In het FB99C, en dus FB99CFisc, zitten ook geen extrapolatiecoëfficiënten om de gegevens uit 

de steekproef op te hogen tot het populatie-niveau. We vermenigvuldigen daarom alle te 

beoordelen gegevens in FB99CFisc met een constante factor. Deze factor werd berekend als het 
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totaal aantal personen in IPCAL, voor het aanslagjaar 1995, i.e. 8.803.137, gedeeld door het totaal 

aantal personen in FB99CFisc, i.e. 22.173276. 

De resultaten voor FB99CFisc staan in kolom (2) van Tabel 5.10. In deze tabel hernemen we in 

kolom (1) de resultaten voor het aanslagjaar 1995. De verschillen tussen kolom (1) en (2) in Tabel 

5.10 kunnen het gevolg zijn van normale populatieveranderingen of van het niet representatief 

zijn van FB99CFisc. De verschillen tussen kolom (1) en (2) zijn echter relatief klein (in vergelijking 

met de afwijkingen die voor HBE9798Fisc gevonden werden). Daarom lijkt het vermoeden 

gerechtvaardigd, dat de verdeling in FB99CFisc, qua persoonskarakteristieken, een goede 

benadering is van de verdeling in IPCAL. 

Tabel 5.10: Persoonskarakteristieken van de fiscale eenheden die in IPCAL werden opgenomen voor het 
aanslagjaar 1999 op basis van FB99CFisc en voor het aanslagjaar 1995 op basis van administratieve fiscale 

gegevens 

  Opgenomen Opgenomen 
  Voor aanslagjaar 1995 Voor aanslagjaar 1999 
  (1) (2) 

(1) Belastingplichtige 4.306.407 4.526.034 
(2) Gehuwde partner van belastingplichtige 2.113.104 2.131.603 
(3) Kinderen ten laste 2.376.444 2.139.544 
(4) Anderen ten laste 7.182 5.955 

    
 Totaal 8.803.137 8.803.137 

5.2. Constructie van vergelijkbare gezinsvariabelen op basis van de HBE9798 en 
het FB99C 

Om variabelen aan te maken die vergelijkbaar zijn op het niveau van de sociologische gezinnen 

in de HBE9798 en het FB99C voegen we de gegevens van fiscale formulieren in HBE9798Fisc en 

FB99CFisc gewoon samen per gezin. Op deze manier bekomen we 23 vergelijkbare variabelen. 

Het gaat hier om de aggregaten van  

• de 12 inkomens die per partner werden aangemaakt (zie Tabel 5.4),  
• de 7 inkomens die aan het fiscaal formulier in zijn geheel werden toegewezen (zie Tabel 5.5) en  
• de 4 karakteristieken die door de administratie in het vak DIENST werden ingevuld (zie 

Tabel 5.6)277. 

Deze aggregaten komen terecht in HBE9798Gez en FB99CGez278. Omdat we in het FB99C enkel 

fiscale formulieren observeren die opgenomen zijn in IPCAL konden deze vergelijkbare 

gezinsaggregaten enkel aangemaakt worden nadat de gegevens uit de HBE9798 opgesplitst 

                                                           

276 Het gaat hier enkel om personen die op een van de 11.400 fiscale formulieren voorkomen. De factor die 
we gebruiken is 397,0206. 
277 De leeftijden van de respectievelijke partners op de verschillende fiscale formulieren aggregeren we niet. 
278 In Bijlage 6 geven we een aantal verdelingsgegevens van de variabelen zowel in HBE9798Gez als in 
FB99CGez voorkomen. 
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werden in verschillende fiscale eenheden en nadat er beslist werd welke formulieren in 

HBE9798Fisc moesten terechtkomen en welke in HBE9798FiscSplit. 

Het samenvoegen van deze fiscale variabelen op het niveau van het gezin lost natuurlijk het 

probleem niet op dat er, in een aantal gevallen, teveel inkomen terechtgekomen is op de fiscale 

formulieren die werden opgenomen in HBE9798Fisc. Op het gezinsniveau hebben we, in 

vergelijking met het fiscale niveau, wel een aantal extra variabelen, die kunnen gebruikt worden 

om gelijkaardige gezinnen (en hun bijhorende fiscale formulieren) te verbinden. 

In Tabel 5.11 sommen we de 5 extra variabelen op, die we bovenop de 23 geaggregeerde fiscale 

variabelen hebben aangemaakt. De inhoud van deze variabelen is in belangrijke mate gebaseerd 

op de karakteristieken die reeds voor de HBE9798 en het FB99C besproken werden (zie secties 

2.2.3, 3.2.3 en 3.2.4). 

Tabel 5.11: Extra gezinskarakteristieken in HBE9798Gez en FB99CGez 

 Omschrijving 
1 Totaal aantal gezinsleden 
2 Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin 
3 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt 
4 Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin 
5 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin 

We kennen voor ieder sociologisch gezin in de HBE9798 en in het FB99C het totaal aantal 

gezinsleden. Verder weten we ook hoeveel fiscale formulieren er worden opgenomen voor een 

eindafrekening in de inkomstenbelasting. Op basis van deze opgenomen formulieren kunnen we 

nagaan hoeveel personen er, per gezin, ergens op een fiscaal formulier staan, i.e. als belastingplichtige, 

als kind ten laste of als andere ten laste. Het verschil tussen het totaal aantal personen en het 

totaal aantal personen op een fiscaal formulier geeft dan een idee van het aantal mensen in het 

gezin dat niet ten laste is van iemand anders en ook geen belastbaar inkomen heeft. 

We kunnen ook nagaan hoeveel gehuwde koppels er binnen één gezin voorkomen. Dit aantal is niet 

noodzakelijk gelijk aan het totaal aantal fiscale koppels aangezien er in het gezin ook koppels 

kunnen zijn voor wie geen fiscaal formulier werd opgenomen in HBE9798Fisc279. 

We hebben tenslotte ook nog het aantal personen jonger dan 14 geteld omdat deze variabele in 

combinatie met het totaal aantal gezinsleden kan gebruikt worden om de OESO-schaal te 

berekenen280. 

                                                           

279 De aanduiding dat het om een gehuwd koppel gaat is in principe gebaseerd op de inhoud van een 
relatievariabele tussen de referentiepersoon (HBE9798) of de getrokken persoon (FB99C). In secties 3.3.2 en 
5.1.2 werd ook besproken hoe voor respectievelijk FB99C en HBE9798 een aantal extra gehuwde koppels 
werden aangemaakt op basis van deze relatievariabelen. 
280 De OESO-equivalentieschaal wordt als volgt berekend: eerste volwassene in het huishouden=1, andere 
volwassenen in het huishouden=0,7 en kinderen (13 of minder)=0,5. Zie NIS (1998b), p. 6. 
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We hebben dus in totaal 28 verschillende variabelen die zowel voor gezinnen in HBE9798Gez als voor 
gezinnen in FB99CGez geobserveerd worden. 

Een aantal variabelen komen niet op gezinsniveau voor, hoewel men ze misschien wel zou 

verwachten.  

We hebben geen indicator van de regio waarin het gezin woont. 

In de HBE9798 observeren we wel de gemeentecode van de gemeente waarin het gezin woont, 

maar in het FB99C hebben we hierover geen informatie. Dit is opmerkelijk omdat in IPCAL de 

eindafrekening van de belastingen (inclusief de gemeentebelasting) zit. In IPCAL wordt echter 

enkel het door de gemeente vastgelegde tarief ingevuld en niet de gemeentecode281. 

We hebben ook de samenstelling van het gezin, i.e. de relaties ten opzichte van respectievelijk de 
referentiepersoon en het huishoudhoofd in de HBE9798 en het FB99C, niet verder verwerkt.  

De referentiepersoon in de HBE9798 is de persoon die het grootste deel aan gezinsinkomen 

bijdraagt. Het huishoudhoofd in het Rijksregister, en dus het FB99C, is in principe ook de 

persoon die voor het belangrijkste deel in het onderhoud van het gezin voorziet. In de praktijk 

gaat het echter vaak om de persoon die zich binnen het gezin met de administratieve zaken bezig 

houdt. Het is niet duidelijk of deze huishoudhoofden gelijk zijn aan de referentiepersonen uit de 

HBE9798.  

Zowel in HBE9798Gez als in FB99CGez zitten gezinnen waarin geen enkel fiscaal formulier voorkomt dat 
opgenomen werd in IPCAL.  

In HBE9798Gez observeren we deze gezinnen omdat we voorwaarden gecontroleerd hebben om 

te zien of de aangemaakte formulieren konden opgenomen worden (zie sectie 5.1.8). In het 

FB99CGez observeren we die eenheden omdat, op basis van de getrokken persoon, eerst het 

bijhorende sociologisch gezin werd samengesteld en vervolgens werd gecontroleerd of er voor 

één van de gezinsleden een formulier in IPCAL terecht was gekomen. 

Voor de gezinnen zonder een opgenomen fiscaal formulier observeren we dus enkel de 

5 variabelen die opgesomd worden in Tabel 5.11. In de HBE9798Gez gaat het om 19 gezinnen die 

in totaal 36.409 gezinnen voorstellen op een totaal van 4.089.466 gezinnen. In het FB99CGez 

observeren we 1.675 dergelijke gezinnen op een totaal van 10.442 gezinseenheden. 

5.3. Besluit 
In de HBE9798 en het FB99C gaat het in principe om vergelijkbare observatie-eenheden. Om ze 

ook effectief te kunnen vergelijken moest de beschikbare informatie wel eerst nog gemanipuleerd 

worden. 

                                                           

281 De gemeentecode zou eventueel wel kunnen gerecupereerd worden via het Centraal Repertorium. 
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De gezinnen in de HBE9798 werden eerst ingedeeld in fiscale eenheden. Deze eenheden bestaan 

uit wettelijk gehuwde koppels of alleenstaanden met eventueel kinderen of andere personen ten 

laste. Fiscaal ten laste zijn van iemand anders komt voornamelijk neer op: deel uitmaken van het 

gezin, verbonden zijn met een familiale band en slechts een beperkt eigen inkomen hebben. Aan 

deze geconstrueerde fiscale eenheden werden vervolgens een aantal inkomensitems toegewezen. 

Voor het inkomen dat door de individuele gezinsleden genoteerd werd, zoals arbeidsinkomen of 

werkloosheidsvergoedingen, lag deze toewijzing voor de hand. Voor inkomen dat aan het gezin 

in zijn geheel werd toegewezen, zoals onroerend inkomen, lag dit minder voor de hand. We 

hebben deze gezinsinkomens telkens toegewezen aan het fiscaal formulier van de 

referentiepersoon. 

Nadat alle fiscale eenheden waren aangemaakt, werden een aantal fiscale formulieren 

verwijderd. Van de verwijderde formulieren veronderstellen we dat ze niet werden ingediend en 

dus geen aanleiding gegeven hebben tot een afrekening met de administratie der belastingen. 

Voor deze controle hebben we onder andere de in de HBE9798 genoteerde afrekening van een 

vroeger aanslagjaar gebruikt. Het bestand dat we na al deze stappen overhouden hebben we 

HBE9798Fisc genoemd. 

De totalen van het aantal belastingplichtigen, partners van deze belastingplichtigen, kinderen en 

andere personen ten laste, over de aangemaakte formulieren uit HBE9798Fisc, kunnen 

vergeleken worden met populatiegegevens die afkomstig zijn van de fiscale administratie. Uit de 

vergelijking van de steekproefgegevens met de populatietotalen bleek dat het totaal aantal 

kinderen ten laste zeer sterk overschat wordt, terwijl het totaal aantal belastingplichtigen vrij 

goed benaderd wordt. Een mogelijke verklaring voor de overschatting van het aantal kinderen 

ten laste is, dat inkomens van kinderen niet door henzelf maar door de ouders opgenomen 

worden als een individueel inkomen. Deze kinderen worden daardoor niet afgesplitst van de 

fiscale eenheid van de ouders. We hebben echter geen informatie om deze hypothese verder te 

controleren. 

In het FB99C is ieder gezin al onderverdeeld in verschillende fiscale eenheden. Voor de 

constructie van overlappende variabelen kwam het er, in dit bestand, vooral op aan om 

vergelijkbare netto variabelen te construeren. In de HBE9798 worden immers netto inkomens 

genoteerd, terwijl de inkomens in het FB99C bruto inkomens zijn. Om netto inkomens in het 

FB99C te construeren werd in principe de bedrijfsvoorheffing van het bruto inkomen 

afgetrokken. Het bestand dat we na deze manipulaties bekomen, hebben we FB99CFisc genoemd. 

In HBE9798Fisc en FB99CFisc zitten uiteindelijk 25 verschillende overlappende variabelen, die 

gedefinieerd zijn op het niveau van de fiscale eenheid. Een aantal variabelen, zoals 

arbeidsinkomen en vervangingsinkomen, hebben betrekking op één van de twee 
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inkomenstrekkers die op een fiscaal formulier voorkomen. Andere variabelen, zoals het 

onroerend inkomen, slaat op de fiscale eenheid in zijn geheel. Daarnaast hebben we ook 

karakteristieken van de fiscale eenheid zoals fiscaal koppel (ja of nee) en aantal kinderen ten 

laste. Tenslotte kennen we ook de leeftijd van de belastingplichtige en zijn gehuwde partner. 

Omdat de toewijzing van het huishoudinkomen, in de HBE9798, aan het fiscaal formulier van de 

referentiepersoon, niet noodzakelijk beantwoordt aan de werkelijkheid, hebben we ook 

overlappende variabelen op sociologisch gezinsniveau geconstrueerd. De variabelen op 

sociologisch gezinsniveau werden aangemaakt door de som te nemen van dezelfde variabelen, 

die we voor de verschillende fiscale eenheden binnen het gezin observeren. We voeren deze 

sommering niet uit voor de twee leeftijdsvariabelen die we voor de verschillende fiscale 

eenheden observeren. Door deze sommering bekomen we dus 23 overlappende variabelen op het 

sociologisch gezinsniveau. Bovenop deze som-variabelen beschikken we op gezinsniveau ook 

nog over 5 extra overlappende variabelen. Het gaat hier onder andere om totaal aantal 

gezinsleden en totaal aantal fiscale formulieren. De bestanden met overlappende gezins-

variabelen hebben we aangeduid met HBE9798Gez en FB99CGez.  
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6. Koppeling van de HBE9798 en het FB99C 
In het voorgaande werden variabelen aangemaakt die zowel in de HBE9798 voorkomen als in het 

FB99C. Naast deze overlappende variabelen zitten in de respectievelijke bestanden ook nog 

variabelen die niet overlappen. 

In de HBE9798 observeren we, bijvoorbeeld, uitgaven aan voeding, drank en gezondheid. Deze 

variabelen observeren we niet op het fiscaal formulier, en dus niet in het FB99C. In de HBE9798 

observeren we een aantal bruto-inkomens min de bedrijfsvoorheffing die op deze inkomensitems 

werd ingehouden. De bruto-inkomens zelf observeren we niet in de HBE9798. Deze 

bruto-inkomens observeren we dan weer wel in het FB99C, aangezien deze waarden worden 

ingevuld op het fiscaal formulier. Verder observeren we in het FB99C ook variabelen, zoals de 

"belasting staat" en de gemeente en agglomeratiebelasting, die verband houden met de 

eindafrekening in de personenbelasting. Deze belastingvariabelen observeren we ook niet in de 

HBE9798. 

Het is de bedoeling om de overlappende en de niet overlappende variabelen uit beide bestanden samen te 
brengen zodanig dat één bestand ontstaat met zowel bestedingen, gezinskarakteristieken en 
bruto-inkomens, die werden ingevuld op de verschillende fiscale formulieren, van de gezinsleden. 

De niet overlappende variabelen kunnen samengevoegd worden door gebruik te maken van de 

overlappende variabelen. We kunnen bijvoorbeeld gelijkaardige fiscale eenheden uit 

HBE9798Fisc en FB99CFisc, of gelijkaardige gezinnen uit HBE9798Gez en FB99CGez met elkaar 

verbinden. In wat volgt bespreken we hoe de overlappende variabelen precies gebruikt zullen 

worden om alle informatie samen te brengen in één gekoppeld bestand. We formuleren de 

gemaakte keuzes als antwoorden op een aantal vragen. De oorsprong van deze vragen komt hier 

niet aan bod282. We behandelen enkel de keuzes die we in dit concrete geval gemaakt hebben, i.e. 

voor de koppeling van de HBE9798 en FB99C. 

6.1. Een expliciet model ja of nee? 
Een expliciet model beschrijft de volledige multivariate verdeling van de overlappende en de niet 

overlappende variabelen, op een onbekend aantal parameters na. Deze parameters worden 

vervolgens geschat met de beschikbare gegevens. De combinatie van de veronderstelde verdeling 

en de geschatte parameters kan dan gebruikt worden om, in één van de twee bestanden, de 

ontbrekende variabelen aan te vullen. 

Concreet wil dit zeggen dat we de gezamenlijke verdeling van bijvoorbeeld drank, voeding, 

gezondheid, gezinskarakteristieken en bruto-inkomens zouden moeten modelleren en schatten. 

                                                           

282 In Van Camp (2001) gaan we wel dieper in op de oorsprong van deze vragen. 
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Het resultaat zou dan kunnen gebruikt worden om de HBE9798 aan te vullen met 

bruto-inkomens. Het bepalen van de vorm van deze gezamenlijke verdeling en het schatten van 

de onbekende parameters ligt echter niet voor de hand, mede omdat er in beide bestanden zeer 

veel niet overlappende variabelen geobserveerd worden. In de HBE9798 observeren we in totaal 

846 verschillende bestedingsitems die niet in het FB99C voorkomen. In het FB99C observeren we 

253 verschillende codes die direct betrekking op het fiscaal formulier en 793 verschillende codes 

die te maken hebben met het afrekeningsproces. 

In plaats van een expliciet model, zullen we gebruik maken van afstandsfuncties. 

Vergelijking (2) bevat een voorbeeld van een afstandsfunctie.  

l

FBjlHBEilk

l
lFBjHBEi

yy
wyyd

σ
−

∑=
=1

),(        (2) 

De symbolen HBEily  en FBjly  stellen respectievelijk waarden voor van de overlappende variabele 

l  voor record i  uit de HBE en voor record j  uit het FB. Naar waarden voor de niet 

overlappende variabelen van respectievelijk record i  uit de HBE en record j  uit het FB zullen 

we verwijzen met HBEilx  en FBjlz . De waarden voor de overlappende variabelen worden, in 

vergelijking (2), genormaliseerd door te delen door de standaardafwijking lσ . De totale afstand 

tussen een vector met k waarden uit de HBE en het FB wordt in (2) berekend als de gewogen 

som van absolute waarden, waarbij lw  het gewicht voorstelt dat aan iedere overlappende 

variabele gegeven wordt. 

Met afstandsfuncties kan men de afstand tussen de overlappende variabelen minimeren. Twee 

fiscale eenheden of twee gezinnen, uit twee verschillende bestanden, worden dan met elkaar 

verbonden als het verschil in de overlappende variabelen zo klein mogelijk is. De mogelijke 

samenhang tussen de niet overlappende variabelen onderling, en hun samenhang met de 

overlappende variabelen, wordt in dit geval niet expliciet gemodelleerd. Men neemt in plaats 

daarvan telkens een volledige set van werkelijk geobserveerde waarden die voor ofwel één 

fiscale eenheid ofwel één gezin geobserveerd worden. Het voordeel van deze werkwijze is dat 

alle aangevulde gegevens een mogelijke, want werkelijk geobserveerde, reeks van waarden 

vormen. Het nadeel is dat men, bij afwezigheid van een veronderstelde verdelingswet, niet kan 

zeggen of de eenheden die men uit beide bestanden combineert een erg waarschijnlijke of een 

zeer onwaarschijnlijke combinatie vormen. 
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6.2. Op welk niveau voeren we de koppeling uit? 
We hebben zowel overlappende variabelen gedefinieerd op gezinsniveau als op het niveau van 

de fiscale eenheden. Een koppeling van beide bestanden kan dus uitgevoerd worden door de 

afstand in termen van fiscale eenheden of in termen van gezinseenheden te minimeren. 

Als we een koppeling op het niveau van de fiscale eenheden uitvoeren, dan gebruiken we 

daarvoor de gegevens in HBE9798Fisc en FB99CFisc. Een koppeling op dit observatieniveau heeft 

het voordeel dat de bruto-inkomens uit FB99C ook daadwerkelijk op dit observatieniveau 

geregistreerd worden, i.e. ingevuld op het fiscaal formulier. De bestedingen daarentegen worden 

in de HBE9798 per gezin genoteerd en zouden dus aan de verschillende fiscale eenheden binnen 

het gezin moeten toegewezen worden als we enkel een koppeling aan de hand van fiscale 

eenheden willen uitvoeren. 

Bovendien hebben we moeten veronderstellen dat de inkomens, in HBE9798Fisc, correct werden 

toegewezen aan de verschillende aangemaakte fiscale eenheden. Een aantal inkomensgegevens 

werd immers geregistreerd voor het gezin in zijn geheel. Deze inkomens hebben we daarom 

telkens aan de referentiepersoon uit de HBE9798 toegewezen. 

Omdat deze toewijsregel tot gevolg kon hebben dat we inkomen aan het verkeerde fiscaal 

formulier toewezen, hebben we de variabelen op gezinsniveau geconstrueerd, i.e. de bestanden 

HBE9798Gez en FB99CGez. Deze gezinsvariabelen hebben dan weer het nadeel dat ze enkel 

direct verbonden zijn met de op het gezinsniveau genoteerde bestedingsvariabelen en niet met de 

op het fiscaal eenheden-niveau genoteerde bruto-inkomens. 

Bovendien hebben we voor de gezinnen moeten veronderstellen dat de gezinsconcepten 

vergelijkbaar zijn. In de HBE9798 gaat het om werkelijke, gecontacteerde, sociologische gezinnen, 

terwijl de gezinnen in het FB99C een administratieve oorsprong hebben. 

Omdat beide observatie-niveaus hun voor en nadelen hebben, zullen we met alle twee de niveaus 
koppelingen uitvoeren. 

We merken hier overigens op dat een koppeling op gezinsniveau niet hoeft te betekenen dat 

naderhand geen observaties op fiscaal eenheden-niveau kunnen gebruikt worden. Wanneer het 

meest gelijkende gezin, in termen van de overlappende variabelen, uit FB99CGez, aan een gezin 

uit HBE9798Gez gekoppeld wordt, observeren we binnen dat gezin alle fiscale formulieren die 

met dat gezin in het FB99C verbonden zijn. Wanneer een koppeling op gezinsniveau wordt 

uitgevoerd zijn alle fiscale formulieren die we aan een gezin uit de HBE9798 toewijzen wel 

afkomstig uit hetzelfde gezin uit het FB99C. Als een koppeling op het niveau van de fiscale 

eenheden wordt uitgevoerd hoeft dit natuurlijk niet het geval te zijn. De fiscale formulieren die 

aan de verschillende fiscale eenheden van één gezin uit de HBE9798 worden toegewezen, kunnen 

dan afkomstig zijn uit verschillende gezinnen in het FB99C. 
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Zowel op het niveau van de fiscale eenheden, als voor gezinnen observeren we soms waarden 

die allicht het gevolg zijn van verkeerde registraties. We observeren in FB99CFisc bijvoorbeeld 

een Kadastraal Inkomen van 1 BEF. Het is niet duidelijk of bepaalde van de geconstrueerde 

variabelen ook bovengrenzen hebben.  

Omdat we geen indicaties hebben over onwaarschijnlijke maximale waarden controleren we enkel 
onwaarschijnlijke minima. Waarden die kleiner zijn dan het gemiddelde min drie standaardafwijkingen 
komen in veel verdelingen slechts voor met een zeer kleine kans. Daarom worden deze waarden verwijderd 
uit de bestanden die voor de koppeling gebruikt zullen worden. 

De gemiddelden en standaardafwijkingen die voor het toepassen van deze wegwerpregel 

gebruikt werden, werden berekend op basis van de werkelijk genoteerde gegevens283. Gezinnen 

of fiscale eenheden voor wie een nulwaarde geobserveerd werd, werden dus niet in rekening 

gebracht voor de berekening van deze gemiddelden en standaardafwijkingen. Als gevolg van 

deze wegwerpregel werd uiteindelijk geen enkele correctie doorgevoerd. Alle geobserveerde 

gegevens vielen dus binnen het vooropgestelde interval. 

6.3. "Constrained" of "unconstrained" koppelen? 
Met "constrained" koppelen bedoelt men dat bij het koppelen de beperking wordt opgelegd dat 

ieder record uit één van de respectievelijke basis-bestanden, in het gekoppelde bestand, precies 

evenveel keer mag gebruikt worden als het aantal keer dat het record voorkomt in het 

basis-bestand. 

Wanneer bestanden A en B dezelfde populatie voorstellen en evenveel records hebben, betekent 

deze "constraint" dat ieder record uit A maar één keer mag gebruikt worden om te koppelen aan 

een record uit B, en omgekeerd. Dit heeft tot gevolg dat de verdeling van de niet overlappende 

variabelen uit respectievelijk A en B, exact gereproduceerd wordt in het gekoppelde bestand. 

Anderzijds is de afstand tussen de gekoppelde records niet noodzakelijk minimaal. Aangezien 

ieder record maar één keer mag gebruikt worden kan het zijn dat de beste kandidaat uit bestand 

A, voor bijvoorbeeld record 150 uit bestand B, al werd weggekaapt door record 100 uit bestand B. 

Wanneer men deze restrictie niet oplegt dan koppelt men effectief de records met de kleinste 

afstand tussen de overlappende variabelen. Aangezien hetzelfde record soms meerdere keren 

kan gebruikt worden, resulteert dit wel in een gekoppeld bestand waarin de verdelingen van de 

niet overlappende variabelen niet noodzakelijk gelijk zijn aan deze uit het oorspronkelijke 

bestand. 

Wanneer beide samples representatief zijn voor dezelfde populatie, dan valt het moeilijk te 

verdedigen dat men een andere dan de geobserveerde verdeling van de niet overlappende 

                                                           

283 De gebruikte gegevens staan in Bijlage 5. 
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variabelen produceert in het gekoppelde bestand. De verdeling die men in het oorspronkelijke 

bestand observeert, voor de niet overlappende variabelen, is de enige verdeling die men kent, en 

vermits het om een representatief bestand gaat, heeft men weinig reden om af te wijken van deze 

geobserveerde verdeling. 

Er kunnen echter bedenkingen gemaakt worden bij de representativiteit van de basis-bestanden. 

Op het niveau van de fiscale eenheden was het aantal eenheden met kinderen ten laste in 

HBE9798Fisc veel groter dan het aantal eenheden met kinderen ten laste in FB99CFisc (zie sectie 

5.1.9). Op het gezinsniveau was er zowel in HBE9798Gez als in FB99CGez een onderschatting van 

het aantal alleenstaanden. Ook de leeftijdsstructuur in beide bestanden week af van "de 

werkelijke" bevolkingstoestand, maar de afwijking verschilde wel tussen beide bestanden. In 

HBE9798Gez werd het aantal 60-plusser onderschat, terwijl het FB99CGez dit aantal overschat 

(zie hiervoor secties 2.1.6 en 3.4). 

Het is mogelijk om voor de eventueel vertekende basisbestanden, bijkomende 

extrapolatiecoëfficiënten aan te maken. De vraag is echter of dit de moeite loont aangezien 

"constrained" koppelen ook een prijs heeft in de zin dat men verplicht wordt eenheden te 

koppelen die niet noodzakelijk het best gelijkend zijn. 

Voor het uitvoeren van de koppeling worden geen extrapolatiecoëfficiënten, die de eventuele vertekening 
van de basis-bestanden zouden kunnen corrigeren, geproduceerd. We koppelen daarom  zowel op het niveau 
van de fiscale eenheden als op het niveau van de gezinnen "unconstrained". 

6.4. Richting van de koppeling 
Omdat we "unconstrained" koppelen is de richting van de koppeling van belang, i.e. welk van de 

twee bestanden vullen we aan met informatie uit het andere bestand. 

We vullen de HBE9798 aan met niet overlappende variabelen uit FB99C. 

Als we niet overlappende variabelen vanuit FB99C naar HBE9798 transporteren hoeven we de 

bestedingsvariabelen, die op gezinsniveau, genoteerd worden, niet op te delen in bestedingen per 

fiscale eenheid. Zowel bij een koppeling op het niveau van de fiscale eenheden als op het 

gezinsniveau volstaat het dat we gebruik maken van de overlappende variabelen om vervolgens 

de niet overlappende fiscale variabelen uit FB99C naar de gezinnen uit de HBE9798 te 

transporteren. 

De HBE9798 heeft ook het voordeel dat er voor alle gezinnen meer dan alleen maar fiscale 

variabelen voorkomen. In dit bestand observeren we bijvoorbeeld ook kinderbijslag en 

studiebeurzen. Deze inkomens worden niet op het fiscaal formulier genoteerd. 

Daarnaast observeren we in de HBE9798 inkomens voor gezinnen die nagenoeg leeg zijn in het 

FB99C. Voor gezinnen van wie geen enkel formulier werd opgenomen in IPCAL observeren we 

immers enkel de relaties ten opzichte van het huishoudhoofd en de leeftijden van de gezinsleden. 
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Verder observeren we voor deze gezinnen in het FB99C niets. In de HBE9798 observeren we voor 

deze gezinnen wel de niet fiscaal aan te geven inkomsten. Bij het uitvoeren van de koppeling is 

het voor deze eenheden dan ook overbodig om een gelijkende eenheid in het FB99C te zoeken. 

Tenslotte zouden in de HBE9798 alle gezins-types moeten zitten die we ook kunnen tegenkomen 

in het FB99C. Andersom geldt dit echter niet. De HBE9798 is namelijk een steekproef van private 

gezinnen terwijl we voor FB99C niet hebben kunnen uitsluiten dat er ook collectieve gezinnen 

inzitten. Als we voor alle eenheden uit het FB99C een equivalent in de HBE9798 zouden zoeken, 

dan zullen we dit dus niet noodzakelijk vinden. Andersom zou dit wel moeten lukken aangezien 

alle types private gezinnen ook in het FB99C zouden moeten voorkomen. 

Het ligt voor de hand dat de afstand tussen twee vectoren uit respectievelijk de HBE en het FB 

niet altijd nul zal zijn. Als we dan de gegevens voor de niet overlappende variabelen vanuit het 

FB99C naar de HBE9798 transfereren, dan maken we impliciet de veronderstelling dat de niet 

overlappende variabelen niet veranderen over de overblijvende afstand. Stel bijvoorbeeld dat we 

aan een fiscale eenheid met 800.000 BEF netto-arbeidsinkomen uit de HBE, een fiscale eenheid 

met 810.000 BEF netto-arbeidsinkomen en 1.250.000 BEF bruto arbeidsinkomen uit het FB 

koppelen. Dan veronderstellen we dus dat het bruto arbeidsinkomen niet verandert ondanks het 

feit dat het nieuwe netto-inkomen van die fiscale eenheid 10.000 BEF lager ligt. 

Wanneer we een koppeling uitvoeren tussen HBE9798Fisc en FB99CFisc maken we gebruik van 

alle mogelijke records in beide bestanden. Dit betekent dat we voor ieder van de 2.378 fiscale 

eenheden in HBE9798Fisc, de fiscale eenheid in FB99CFisc zoeken die er het best bij past. In 

FB99CFisc zitten 11.400 verschillende fiscale eenheden. Voor de koppeling tussen HBE9798Gez 

en FB99CGez maken we enkel gebruik van de gezinnen die minstens één formulier hebben 

ingediend. Voor de 2.194 (2.213-19) gezinnen in HBE9798Gez zoeken we dus het meest gelijkende 

gezin in de set van 8.767 (10.442-1.675) gezinnen die overblijven in FB99CGez. 

6.5. Welke afstandfunctie kiezen we? 
De afstandsfunctie, die we in vergelijking (2) gegeven hebben, is uiteraard maar één mogelijke 

vorm. Als het vastligt welke overlappende variabelen in de afstandsfunctie gebruikt zullen 

worden komt het er vooral op aan te bepalen welk gewicht aan ieder van de overlappende 

variabelen gegeven zal worden. 

De overlappende variabelen die sterk samenhangen met de niet overlappende variabelen moeten 

een hoog gewicht krijgen. Als men de overlappende variabelen gebruikt om de niet 

overlappende variabelen samen te brengen, dan zullen ook de niet overlappende variabelen uit 

beide bestanden nauw met elkaar verbonden zijn als de overlappende variabelen sterk 

samenhangen met de niet overlappende variabelen uit beide bestanden. 
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Aangezien we de HBE9798 aanvullen met fiscale gegevens kijken we bij de invulling van de 

wegingsfactoren in de afstandsfunctie, in de eerste plaats, naar de samenhang tussen de 

overlappende variabelen enerzijds en mogelijke variabelen uit de personenbelasting anderzijds284. 

De aanvulling van de HBE9798 gebeurt met het oog op de berekening van de personenbelasting. 

Het ligt dan ook voor de hand dat we de betaalde personenbelasting gebruiken om de weging 

van de overlappende variabelen in te vullen. We zullen, in wat volgt, gebruik maken van de som 

van de drie besproken belastingvariabelen (zie Tabel 5.3), die we opgenomen hebben in 

FB99CFisc, i.e. "belasting staat" plus de gemeente en agglomeratiebelastingen en de bonificaties, 

vermeerdering en crisisbelasting. Een gelijkaardig concept kan afgeleid worden voor FB99CGez 

door het aggregaat van alle belastingbedragen, over de fiscale formulieren binnen het gezin, te 

nemen. We noemen deze variabele de betaalde personenbelasting en symboliseren de waarde voor 

de fiscale eenheid of gezin j  als FBjpb .  

Er zijn meerdere manieren om de samenhang tussen deze betaalde personenbelasting enerzijds 

en de overlappende variabelen anderzijds, samen te vatten. We bespreken in wat volgt een aantal  

mogelijkheden. We zullen al deze mogelijkheden ook uitvoeren en op basis van het resultaat 

beslissen welke afstandsfunctie de redelijkste koppeling heeft opgeleverd. 

6.5.1. Afstandsfunctie op basis van de inverse conditionele covariantiematrix 

Een basiselement van de conditionele covariantiematrix zy.Σ  ziet er als volgt uit: 

E(Y1-E(Y1|Z=z))(Y2-E(Y2|Z=z)), waarbij Y1 en Y2 overlappende variabelen zijn en E(Y|Z=z) de 

conditionele verwachte waarde van Y gegeven de niet overlappende variabele Z=z is. Voor 

overlappende variabelen met een hoge samenhang met de niet overlappende variabele(n) zal het 

verschil tussen Y en E(Y|Z) klein zijn. 

Door de inverse van deze conditionele covariantiematrix te gebruiken om de overlappende 

variabelen te wegen, zoals in (3), geven we de overlappende variabelen, die sterk gecorreleerd 

zijn met de niet overlappende variabelen, een hoog gewicht: 

)()'(),( 1
. FBjlHBEilzyFBjlHBEilFBjHBEi yyyyyyd −Σ−= −       (3) 

Om de conditionele verwachte waarde E(Y|Z=z) te bepalen kunnen we met kleinste kwadraten, 

lineaire regressies schatten, met als te verklaren veranderlijken de verschillende overlappende 

variabelen en als verklarende veranderlijken de betaalde personenbelasting. We schatten deze 

regressies met respectievelijk FB99CFisc en FB99CGez. We houden bij het uitvoeren van deze 

                                                           

284 De samenhang tussen de niet overlappende bestedingsvariabelen en de overlappende variabelen is ook 
van belang, maar men kan veronderstellen dat vele van de overlappende variabelen sterk gecorreleerd zijn 
met de verschillende bestedingen. Bovendien wordt de structuur van de HBE9798 volledig bewaard omdat 
we dit bestand aanvullen met gegevens uit het FB99C. 
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regressies geen rekening met het feit dat deze samples eventueel niet volledig representatief 

zouden zijn voor de totale populatie. We veronderstellen dat we ook op basis van de eventueel 

vertekende samples reeds een indicatie krijgen van het belang van ieder van de overlappende 

variabelen bij de bepaling van de personenbelasting. 

Concreet hebben we voor iedere overlappende variabele uit FB99CFisc en FB99CGez volgende 

vergelijking met kleinste kwadraten geschat: 

lFBllFBl pby εβα ++=         (4) 

De storingstermen van deze regressies werden gebruikt om de conditionele covariantiematrix 

zy.Σ  op te stellen. De matrix zy.Σ  werd vervolgens geïnverteerd285. De inverse conditionele 

covariantiematrix die we uiteindelijk bekomen op basis van FB99CFisc en FB99CGez, geven we 

in bijlage 7286. Het product van de oorspronkelijke matrix zy.Σ  en 1
.

−Σ zy  was in geen van beide 

gevallen gelijk aan de identiteitsmatrix. Deze bevinding reduceert uiteraard de kwaliteit van de 

inverse conditionele covariantiematrixen als wegingsfactor in de afstandsfunctie.  

Een ander nadeel van deze wegingsprocedure is dat het belang van ieder van de overlappende 

variabelen, in de afstandsfunctie uit vergelijking (3), onduidelijk is. Bij het wegen van de 

verschillende overlappende variabelen wordt immers ook de samenhang tussen de overlappende 

variabelen in rekening gebracht. Afstandsfuncties, zoals deze in vergelijking (2), laten deze 

samenhang vallen. Het belang dat aan de verschillende overlappende variabelen gehecht wordt 

is in deze functies dan ook duidelijker. Eén mogelijke invulling van de gewichten lw , uit 

vergelijking (2), kan gebeuren aan de hand van een stepwise regression. 

6.5.2. Afstandsfuncties met gewichten bepaald op basis van een stepwise regression 

Een stepwise regression kan gebruikt worden om de betaalde personenbelasting stapsgewijs te 

verklaren aan de hand van de verschillende overlappende variabelen. Het stapsgewijze karakter 

zit in het feit dat de betaalde personenbelasting eerst met slechts één overlappende variabele, 

vervolgens met twee overlappende variabelen, enzovoort verklaard wordt. In iedere stap 

selecteert men telkens die variabele met het meeste "verklaringskracht". 

                                                           

285 Deze inverse matrix is een bijproduct van de PROC SYSLIN procedure in SAS V6.12 indien de optie SUR 
gekozen wordt (zie SAS Institute Inc (1988)). 
286 De matrix zy.Σ  die werd opgesteld op basis van de 28 regressies met gegevens uit FB99CGez was 

singulier. Daarom werd één variabele geschrapt en werd de 27 bij 27 matrix geïnverteerd. Aan dit resultaat 
werd een rij en een kolom nullen toegevoegd. De variabele die geschrapt werd is het "totaal aantal personen 
op een fiscaal formulier". Deze variabele is geen lineaire combinatie van de variabelen "aantal fiscale 
koppels", "aantal kinderen ten laste" en "aantal andere personen ten laste", maar hij is wel in belangrijke 
mate een combinatie van deze verschillende variabelen. 
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Concreet gebeurt de selectie op basis van de F-waarde van verschillende modellen. Om deze 

waarde te bepalen schat men een vergelijking met en zonder de opgenomen variabele. De som 

van de kwadraten van de storingstermen van de vergelijking met ( 1S ) en de vergelijking zonder 

( 0S ) de opgenomen variabele worden dan gebruikt om volgende waarde te bepalen: 

1
)10(

)(
S

SS
knF

−
−= , met n  het aantal observaties dat gebruikt wordt om te schatten en k  het 

aantal overlappende variabelen dat gebruikt wordt in het model287. 

Een variabele wordt opgenomen wanneer de waarde F significant is bij een 15% 

significantieniveau. 

In iedere stap van de stepwise regression selecteert men die variabele die de grootste aangroei in 

de F-waarde oplevert als deze variabele voldoet aan het significantiecriterium. In de eerste stap 

selecteert men een model met slechts één verklarende veranderlijke, in de tweede stap twee, 

enzovoort. De procedure stopt wanneer geen enkele variabele nog een significante bijdrage 

oplevert288. 

De volgorde waarin de verschillende overlappende variabelen worden opgenomen zegt iets over 

het belang van de verschillende overlappende variabelen bij de verklaring van de betaalde 

personenbelasting. Deze volgorde kan op meerdere manieren vertaald worden naar concrete 

gewichten lw  voor vergelijking (2). Eén mogelijke indicator, voor het belang van de 

verschillende variabelen, in de verklaring van de personenbelasting, is de aanwas in de 2R  van 

de verschillende modellen. In Tabel 6.1 geven we de resultaten op basis van een stepwise 

regression met de gegevens uit het bestand FB99CFisc. De gewichten lw  in Tabel 6.1 werden 

bepaald door de aanwas in de 2R  van de verschillende modellen te delen door de 2R  van het 

meest complete model. Dit laatste model bevat 21 verschillende verklarende veranderlijken289. 

Gelijkaardige resultaten op basis van de gegevens in FB99CGez geven we in Tabel 6.2290. 

                                                           

287 Zie Verbeek (2000), p. 26. 
288 Concreet werd dit uitgevoerd met PROC REG, method=stepwise onder SAS V6.12 (zie SAS Institute Inc 
(1985)). 
289 De precieze gegevens die gebruikt werden om deze gewichten te bepalen, i.e. de respectievelijke 

veranderingen in de 2R -waarden, geven we in Bijlage 8. 
290 De precieze gegevens die gebruikt werden om de gewichten in Tabel 6.2 te bepalen geven we eveneens in 
Bijlage 8. 
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Tabel 6.1: Gewichten op basis van een stepwise regression en de gegevens uit FB99CFisc 

Nr. Omschrijving Gewicht lw  
1 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0,800612 
2 Arbeidsinkomen man 0,105716 
3 Zelfstandig inkomen man 0,025045 
4 Arbeidsinkomen vrouw 0,017173 
5 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0,014249 
6 Leeftijd belastingplichtige 0,010719 
7 Onroerende voorheffing 0,005618 
8 Aantal kinderen ten laste 0,005111 
9 Zelfstandig inkomen vrouw 0,004017 
10 Kapitaal man 0,004065 
11 Kapitaal vrouw 0,002673 
12 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 0,001580 
13 Pensioen man 0,000616 
14 Pensioen vrouw 0,000507 
15 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0,000569 
16 Leeftijd partner belastingplichtige 0,001006 
17 Werkloosheidsvergoeding vrouw 0,000284 
18 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 0,000157 
19 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 0,000140 
20 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0,000090 
21 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 0,000051 

Tabel 6.2: Gewichten op basis van een stepwise regression en de gegevens in FB99CGez 

Nr. Omschrijving Gewicht lw  
1 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0,786231 
2 Arbeidsinkomen man 0,131216 
3 Zelfstandig inkomen man 0,024076 
4 Arbeidsinkomen vrouw 0,013111 
5 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0,014484 
6 Kapitaal man 0,006882 
7 Totaal aantal gezinsleden 0,005940 
8 Onroerende voorheffing 0,005763 
9 Zelfstandig inkomen vrouw 0,003442 
10 Kapitaal vrouw 0,003096 
11 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 0,001833 
12 Pensioen vrouw 0,001596 
13 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin 0,001179 
14 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt 0,000436 
15 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0,000283 
16 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 0,000112 
17 Werkloosheidsvergoeding vrouw 0,000102 
18 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 0,000098 
19 Werkloosheidsvergoeding man 0,000063 
20 Betaald onderhoudsgeld 0,000056 

De gewichten lw , uit vergelijking (2), kunnen ook op een subjectieve manier vastgelegd worden. 

In wat volgt bespreken we één mogelijke invulling. We laten ons daarbij minder leiden door de 

mogelijke samenhang tussen de overlappende en de niet overlappende variabelen. Om deze 

subjectieve gewichten te bepalen beoordelen we voornamelijk de kwaliteit van de verschillende 

geconstrueerde, overlappende, variabelen. 
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6.5.3. Afstandsfuncties met subjectief bepaalde gewichten 

Variabelen zullen op een subjectieve manier worden opgedeeld in drie gewichtsklassen: 1) hoog, 

2) middelmatig en 3) laag, die respectievelijk overeenstemmen met 1) een goed vergelijkbare 

variabele, 2) een variabele waarvoor relatief milde constructieveronderstellingen gebruikt zijn, en 

die dus min of meer vergelijkbaar zou moeten zijn en 3) een variabele waarbij veel bedenkingen 

kunnen gemaakt worden. De meeste bedenkingen hebben te maken met de mate waarin we erin 

geslaagd zijn om de gegevens uit de HBE9798 af te stemmen op deze uit het FB99C. 

De gewichten die we in eerste instantie voor een hoge, middelmatige of lage klasse zullen 

gebruiken zijn 1,5, 1 en 0,5. Voor de precieze keuze van deze getallen valt er uiteraard weinig 

verantwoording te geven. We normaliseren de toegekende gewichten door ze te 

vermenigvuldigen met de fractie van het totaal aantal variabelen gedeeld door de totale som van 

de toegekende gewichten. De aldus bekomen gewichten gebruiken we voor lw  in de 

afstandsfunctie uit vergelijking (2). 

A. Variabelen in HBE9798Fisc en FB99CFisc 

Voor de gegevens die per partner op het fiscaal formulier genoteerd worden veronderstellen we 

dat vooral de werkloosheidsvergoedingen en de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, in 

de HBE9798, een goede benadering vormen van wat op het fiscaal formulier terecht komt. Dit type 

inkomens is allicht redelijk éénduidig te interpreteren en er zijn aparte codes voor voorzien in de 

HBE9798. 

Het genoteerde arbeidsinkomen in de HBE9798 is in hoofdzaak gebaseerd op regelmatig door de 

werkgever uitbetaalde bedragen, en voldoet dus allicht goed aan de veronderstelling dat het om 

bruto-inkomen min bedrijfsvoorheffing gaat. Voor sommige gezinsleden wordt enkel dat deel 

dat ze doorstorten naar de huishoudkas genoteerd. Bovendien hebben we betoogd dat sommige 

inkomens, die op een fiscaal formulier van een kind zouden moeten staan, op het fiscaal 

formulier van de ouders terechtkomen (zie sectie 5.1.9). We veronderstellen dat dit inkomen dan 

vooral bij het arbeidsinkomen terecht komt. Daarom beschouwen we arbeidsinkomen slechts als 

min of meer vergelijkbaar. 

We veronderstellen dat zelfstandig inkomen slecht vergelijkbaar is. In de HBE9798 wordt een 

bedrag ingevuld dat hetzij door de deelnemer zelf of in samenspraak met mensen van het NIS 

bepaald wordt. Omwille van de analogie met de ingevulde arbeidsinkomens, hebben we 

verondersteld dat het ingevulde inkomen uit een zelfstandige activiteit een netto concept was, 

maar hierover is er geen uitsluitsel te geven op basis van de richtlijnen die deelnemers aan de 

HBE9798 krijgen. 
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Ook van de pensioen en kapitaal-variabelen veronderstellen we dat ze slecht vergelijkbaar zijn. Om 

vergelijkbare variabelen aan te maken hebben we in beide bestanden unieke codes moeten 

ontbinden in twee componenten, i.e. renten en kapitalen die dan respectievelijk bij pensioenen en 

kapitalen terecht kwamen (zie sectie 5.1.6, punt C). De gegevens die we voor deze variabelen 

overhouden zijn dus niet direct op die manier genoteerd door deelnemers aan de HBE9798 of 

mensen die het fiscaal formulier invullen. 

Van de variabelen die per fiscale eenheid beschikbaar zijn, veronderstellen we dat de variabelen 

die verband houden met onroerende goederen goed vergelijkbaar zijn. 

Het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) van de eigen woning werd in de HBE9798 wel 

voor een aantal gezinnen aangevuld door het terug te rekenen op basis van de betaalde 

onroerende voorheffing en de geschatte huurwaarde van de eigen woning. Op het fiscaal 

formulier kon het niet geïndexeerd KI van de eigen woning niet altijd volledig bepaald worden, 

aangezien sommige mensen hun woning gedeeltelijk gebruiken voor beroepsdoeleinden en een 

gedeelte van het KI dan inbrengen als beroepskost. Toch veronderstellen we dat de hoogte van 

de bekomen bedragen in beide bestanden een redelijk goede indicator is van het type eigenaar 

dat men is. 

Ook de huurinkomsten van andere onroerende goederen zouden goed vergelijkbaar moeten zijn 

met de gegevens op basis van fiscale formulieren. Deze bruto-huurinkomsten, moeten immers 

ingevuld worden op het formulier. 

Onder de onroerende voorheffing komt in de HBE9798 in principe het bedrag terecht dat men 

voor alle gezamenlijke eigendommen verschuldigd is. Dit bedrag komt ook terug in de 

afrekening van de personenbelasting, en is dus ook beschikbaar in het FB99C. 

Ook van betaalde onderhoudsgelden veronderstellen we dat ze goed vergelijkbaar zijn tussen beide 

bestanden. Zowel in de HBE9798 als op het fiscaal formulier noteert men immers het volledig 

betaalde bedrag. 

Voor ontvangen onderhoudsgelden noteert men niet altijd het ontvangen bedrag. In sommige 

gevallen gaat het om een rente die gebaseerd is op een uitbetaald kapitaal. Om de gegevens over 

beide bestanden vergelijkbaar te maken hebben we de ontvangen bedragen in de HBE9798 

daarom moeten splitsen op basis van een verondersteld limietbedrag. De achterstallige 

uitkeringen op het fiscaal formulier hebben we dan weer vertaald naar een omzettingsrente. Toch 

veronderstellen we dat het resultaat over beide bestanden nog min of meer vergelijkbaar is omdat 

ontvangen onderhoudsgelden een relatief zuivere klasse van inkomsten zijn. 

De eindafrekening van de belastingen beschouwen we als een slecht vergelijkbare variabele. Het 

gaat ten eerste allicht om een afrekening van een voorgaand aanslagjaar, i.e. in de HBE9798 

noteert men waarschijnlijk de afrekening van het aanslagjaar 1997 (inkomen 1996), terwijl we in 
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het FB99C de afrekening van het aanslagjaar 1999 observeren. Bovendien wordt de 

eindafrekening in de HBE9798 op gezinsniveau genoteerd. Daardoor observeren we deze 

variabele enkel op het fiscaal formulier van de referentiepersoon. 

Van de karakteristieken die we per fiscale eenheid hebben aangemaakt veronderstellen we dat de 

variabele "fiscaal koppel" min of meer vergelijkbaar is over beide bestanden. De beoordeling of het 

om een gehuwd koppel gaat, hangt in de HBE9798 vooral af van de relatie ten opzicht van de 

referentiepersoon. In een beperkt aantal gevallen hebben we in beide bestanden ook nog extra 

koppels geproduceerd door gebruik te maken van de beschikbare relatie-variabelen. Aangezien 

we de huwelijksdatum niet kennen worden alle gehuwde koppels in de HBE9798 geïnterpreteerd 

als fiscale koppels, wat niet noodzakelijk het geval is (zie sectie 3.3.1). Gehuwde koppels die niet 

beschouwd kunnen worden als een fiscaal koppel, werden in principe verwijderd uit het FB99C 

(zie sectie 3.3.1). 

Het aantal kinderen ten laste per fiscale eenheid wordt allicht overschat in de HBE9798Fisc. We 

hebben vastgesteld dat het totaal aantal eenheden in de HBE9798Fisc veel hoger lag dan het 

aantal eenheden in IPCAL (zie sectie 5.1.9). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de inkomens 

van deze kinderen niet door henzelf, maar door de ouders genoteerd worden in de HBE9798, 

waardoor de kinderen niet worden afgesplitst als zelfstandige fiscale eenheden. Ook het aantal 

andere personen ten laste wordt overschat op basis van HBE9798Fisc. Daarom veronderstellen 

we dat het "aantal kinderen" en "andere personen ten laste" slecht vergelijkbare variabelen zijn. 

We veronderstellen ook dat de variabelen "kinderen jonger dan 3 jaar" slecht vergelijkbaar is over 

beide bestanden. Op het fiscaal formulier wordt enkel het aantal ingevuld van kinderen 

waarvoor men geen werkelijke kosten voor kinderopvang aftrekt. In de HBE9798 hebben we 

gewoon alle kinderen jonger dan 3 geteld. 

Tenslotte beschikken we voor ieder fiscaal formulier ook nog over de leeftijd van de 

belastingplichtige en zijn partner. In de HBE9798 stelden zich weinig problemen om de 

geboortedatum in 6 cijfers te vertalen naar een leeftijdsvariabele (zie sectie 2.2.3). Bij de 

leeftijdsvariabele in het FB99C kunnen wel bedenkingen geformuleerd worden. We stelden 

immers vast dat de geboortedatum uit het centraal repertorium en deze bij het fiscaal formulier 

in een aanzienlijk aantal gevallen verschillend waren (zie sectie 3.3). Het gemiddeld verschil 

tussen het centraal repertorium en het fiscaal formulier was echter beperkt. Daarom 

veronderstellen we dat de leeftijdsvariabele over beide bestanden toch min of meer vergelijkbaar is. 

In kolom (3) van Tabel 6.3 worden de hier besproken subjectieve beoordelingen, samengevat. In 

kolom (4) van deze tabel, geven we het bijhorende gewicht lw , dat zal gebruikt worden in de 

afstandsfunctie uit vergelijking (2). 



koppeling van de Budgetenquête 1997-98 en   129 
het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998)   

 
 

Tabel 6.3: Subjectieve beoordeling van de vergelijkbaarheid van de overlappende variabelen in 
HBE9798Fisc en FB99CFisc en de afgeleide gewichten 

 Omschrijving Beoordeling 
lw  

1 Arbeidsinkomen man Min of meer 1,06 
2 Zelfstandig inkomen man Slecht 0,53 
3 Pensioen man Slecht 0,53 
4 Kapitaal man Slecht 0,53 
5 Werkloosheidsvergoeding man Goed 1,60 
6 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man Goed 1,60 
7 Arbeidsinkomen vrouw Min of meer 1,06 
8 Zelfstandig inkomen vrouw Slecht 0,53 
9 Pensioen vrouw Slecht 0,53 
10 Kapitaal vrouw Slecht 0,53 
11 Werkloosheidsvergoeding vrouw Goed 1,60 
12 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw Goed 1,60 
13 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) Goed 1,60 
14 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen Goed 1,60 
15 Ontvangen onderhoudsgeld Min of meer 1,06 
16 Betaald onderhoudsgeld Goed 1,60 
17 Onroerende voorheffing Goed 1,60 
18 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting Slecht 0,53 
19 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting Slecht 0,53 
20 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) Min of meer 1,06 
21 Aantal kinderen ten laste Slecht 0,53 
22 Aantal anderen ten laste Slecht 0,53 
23 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar Slecht 0,53 
24 Leeftijd belastingplichtige Min of meer 1,06 
25 Leeftijd partner belastingplichtige Min of meer 1,06 

B. Variabelen in HBE9798Gez en FB99CGez 

De kwaliteitsbeoordeling van de 23 gezinsaggregaten, die gebaseerd zijn op de fiscale gegevens, 

i.e. de eerste 23 variabelen in Tabel 6.3, verandert niet als gevolg van deze aggregatie op 

gezinsniveau. Daarnaast werden op gezinsniveau nog 5 extra variabelen aangemaakt (zie Tabel 

5.11). 

Het totaal aantal gezinsleden zou min of meer vergelijkbaar moeten zijn. De gezinnen in de 

HBE9798 worden effectief gecontacteerd en deze in het centraal repertorium vormen slechts een 

administratieve eenheid. Tussen deze twee bronnen kunnen verschillen voorkomen. We 

veronderstellen echter dat er geen systematische afwijkingen zijn. Een administratief gezin van 

4 personen zal soms effectief uit 4 personen bestaan en soms ook niet. 

We veronderstellen wel dat het totaal aantal formulieren binnen het gezin goed geschat wordt. Bij 

de beoordeling van de representativiteit van de HBE9798Fisc bleek immers dat het totaal aantal 

belastingplichtigen het aantal in IPCAL goed benaderde (zie sectie 5.1.9). 
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Dit wil echter niet zeggen dat we ook het totaal aantal personen dat op een fiscaal formulier van 

één of ander gezinslid voorkomt, ook goed benaderen. Het aantal kinderen en anderen ten laste 

wordt allicht overschat. Personen die ten onrechte als ten laste beschouwd worden, zijn allicht 

zelf geen belastingplichtige (zie sectie 5.1.9). We veronderstellen daarom dat het totaal aantal 

personen op fiscale formulieren, binnen het gezin, slecht geschat wordt. 

Het totaal aantal gehuwde koppels benaderen we allicht goed. Zowel in de HBE9798 als in het 

FB99C is deze beoordeling gebaseerd op de relatie ten opzichte van de referentiepersoon of het 

huishoudhoofd. In een beperkt aantal gevallen maken we ook nog gehuwde koppels bij op basis 

van andere relatiecodes. Het totaal aantal gehuwde koppels kunnen we beter schatten dan het 

totaal aantal fiscale koppels omdat bij het totaal aantal gehuwde koppels enkel de huwelijksband 

van belang is, en niet de datum waarop het huwelijk gesloten werd. 

Tenslotte kunnen we het aantal personen, jonger dan 14 jaar, min of meer goed schatten. Voor de 

aanmaak van deze variabele gelden zowel de bedenkingen die we gemaakt hebben over het 

totaal aantal gezinsleden (i.e. het verschil tussen een sociologisch en een administratief concept) 

en de bedenkingen met betrekking tot de leeftijdsvariabele in het FB99C (i.e. het verschil tussen 

de geboortedata uit het centraal repertorium en deze die horen bij fiscale formulieren, zie 

sectie 3.3). We veronderstellen dat er noch qua aantal personen, noch qua leeftijd systematische 

afwijkingen zijn, daarom zou het aantal personen jonger dan 14 jaar min of meer vergelijkbaar 

moeten zijn over beide bestanden. 

In Tabel 6.4 vatten we de beoordeling van deze 5 extra gezinsvariabelen samen en geven we het 

bijhorende gewicht lw , dat zal gebruikt worden in de afstandsfunctie uit vergelijking (2). Voor 

de 23 gezinsaggregaten, die direct gebaseerd zijn op gegevens van het fiscaal formulier, 

veranderen de gewichten voor de goed, min of meer en slecht vergelijkbare variabelen uit Tabel 

6.3, respectievelijk in 1,56, 1,04 en 0,52. 

Tabel 6.4: Subjectieve beoordeling van de vergelijkbaarheid van de 5 extra gezinsvariabelen in 
HBE9798Gez en FB99CGez  en de afgeleide gewichten 

 Omschrijving Beoordeling 
lw  

1 Totaal aantal gezinsleden Min of meer 1,04 
2 Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin Goed 1,56 
3 Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin Goed 1,56 
4 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt Slecht 0,52 
5 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin Min of meer 1,04 

6.5.4. Een combinatie van subjectieve gewichten en deze gebaseerd op een stepwise 
regression 

De subjectieve gewichten die aan de verschillende overlappende variabelen worden toegekend 

verschillen uiteraard van deze die gebaseerd zijn op de stepwise regression. De vergelijking van 
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Tabel 6.1 tot en met Tabel 6.4 leert dat sommige overlappende variabelen, op basis van de 

stepwise regression, een hoog gewicht krijgen maar volgens de subjectieve beoordeling minder 

geschikt zijn om te koppelen. De bijbetaalde som van de afgerekende belastingen krijgt zowel op 

fiscaal eenhedenniveau als gezinsniveau een zeer hoog gewicht op basis van de stepwise 

regression, terwijl de subjectieve kwaliteit als koppelingsvariabele laag wordt ingeschat. Daarom 

zullen ook combinaties van beide factoren gebruikt worden. De combinaties zijn gebaseerd op 

volgende vergelijking: )()( l
i

ll stepwsubjw = , met i =1,...,10 waarbij i
lsubj )(  de subjectieve 

appreciatie tot de macht i  voorstelt en lstepw  het gewicht van die variabele op basis van de 

stepwise regression291. 

6.6. Minimeren van de afstandsfunctie 
Alle tot nu toe besproken wegingsprocedures zullen gebruikt worden om de afstand tussen 

respectievelijk HBE9798Fisc en FB99CFisc of HBE9798Gez en FB99CGez te minimeren. Aan de 

hand van vergelijking (3) en de inverse conditionele covariantiematrix berekenen we voor ieder 

van 2.378 fiscale eenheden in HBE9798Fisc de afstand met de 11.400 verschillende fiscale 

eenheden in FB99CFisc292. We combineren iedere fiscale eenheid uit HBE9798Fisc met de fiscale 

eenheid uit FB99CFisc waarvoor we de kleinste afstand bekomen. Als we meerdere eenheden uit 

FB99CFisc vinden, die dezelfde afstand hebben ten opzichte van het record uit HBE9798Fisc, dan 

wordt één van de kandidaten uit FB99CFisc random getrokken uit de set van mogelijke records 

met dezelfde afstand293. Het bestand dat we op die manier bekomen, noemen we 

HBE9798FB99(1). 

Voor dezelfde fiscale eenheden uit HBE9798Fisc berekenen we ook de afstand met 

vergelijking (2) en de gewichten op basis van de stepwise regression, de subjectieve gewichten en 

de 10 combinaties van deze laatste twee. De bekomen bestanden noemen we respectievelijk 

HBE9798FB99(2) tot en met HBE9798FB99(13). 

Op een gelijkaardige manier berekenen we voor 2.194 eenheden uit HBE9798Gez de afstand met 

de 8.767 eenheden in FB99CGez. Naar de bestanden die we op deze manier bekomen verwijzen 

we met HBE9798FB99(14) tot en met HBE9798FB99(26) voor respectievelijk de minimering aan de 

hand van de afstandsfunctie met de inverse conditionele matrix, vergelijking (2) met de 

gewichten op basis van de stepwise regression, vergelijking (2) met de subjectieve gewichten en 

de 10 combinaties van de stepwise en subjectieve gewichten. 

                                                           

291 De resultaten die we uiteindelijk bekomen voor fiscale eenheden en gezinseenheden staan in Bijlage 9. 
292 . De conditionele covariantiematrix werd berekend met de gegevens uit FB99CFisc. 
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In alle gevallen waar vergelijking (2) gebruikt wordt normaliseren we de overlappende 

variabelen aan de hand van de standaardafwijking. De gebruikte standaardafwijking voor iedere 

overlappende variabele is telkens de gewogen combinatie van de standaardafwijkingen die 

geschat werden op basis van de twee bestanden die gecombineerd worden, i.e. 

FBHBE

FBlFBHBElHBE

nn
nn

+
+ σσ

, met HBEn  en FBn  het aantal records in het respectievelijke HBE en FB 

bestand, en HBElσ  en FBlσ  de standaardafwijkingen van de overlappende variabele l  in 

respectievelijk de HBE en de FB bestanden294. 

6.7. De conditionele onafhankelijkheidsveronderstelling 
Alle bestanden die gekoppeld worden, met eender welke koppelingsmethode, gaan gebukt onder 

de conditionele onafhankelijkheidsveronderstelling. Deze veronderstelling zegt dat enkel de 

variatie in de niet overlappende variabelen, die samenhangt met de variatie in de overlappende 

variabelen, van het ene bestand naar het andere bestand overgedragen wordt. 

Stel dat de enige overlappende variabele in beide bestanden, de huwelijksstatus van het 

gezinshoofd is. We weten dus in beide bestanden enkel of het gezinshoofd gehuwd is of niet. 

Aan de hand van deze variabele kunnen we uit beide bestanden gezinnen met een gehuwd 

gezinshoofd aan elkaar koppelen. Gezinnen waarvan het gezinshoofd niet gehuwd is kunnen ook 

gekoppeld worden. De uiteindelijke selectie van de records die aan elkaar gekoppeld worden, 

binnen iedere groep van gelijken, is echter volledig willekeurig. Binnen de groep van gehuwden 

(of niet gehuwden) hebben we geen extra informatie om te beslissen welke records best aan 

elkaar gekoppeld zouden kunnen worden. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat, binnen de groep 

van gehuwden, gezinnen met een hoog bruto inkomen kunnen gekoppeld worden aan eenheden 

die weinig indirecte belastingen betalen of omgekeerd. Dit probleem kan enkel opgelost worden 

door extra informatie, over de samenhang van de niet overlappende variabelen uit beide 

bestanden, in de koppelingsmethode te integreren295. Deze extra informatie zou bijvoorbeeld uit 

een derde bestand kunnen komen, met zowel informatie over bestedingen als over bruto 

inkomens. 

                                                                                                                                                                             

293 Concreet gebeurt dit door random een getal tussen 0 en 1 te trekken met de NAG FTN90 subroutine 
G05CAF (zie NAG (2001)). Het bekomen getal wordt vermenigvuldigd met het aantal gelijke afstanden -1 
en bij dit product wordt 1 opgeteld. 
294 In Bijlage 10 geven we de precieze gegevens die voor de respectievelijke afstandsfuncties gebruikt 
werden. 
295 In Van Camp (2001) gaan we uitgebreider in op de conditionele onafhankelijkheidsveronderstelling. We 
stellen in die tekst ook een aantal technieken voor die het mogelijk maken om extra informatie te integreren 
in de koppelingsmethode. 
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In de koppeling die hier wordt uitgevoerd zijn we verplicht om de conditionele 

onafhankelijkheidsveronderstelling te maken, omdat we geen extra informatie hebben over de 

samenhang tussen de niet overlappende variabelen, gegeven de overlappende variabelen. We 

merken wel op dat de conditionele onafhankelijkheidsveronderstelling minder problematisch 

wordt naarmate er meer overlappende variabelen zijn. De hier uitgevoerde koppelingen houden 

zowel rekening met variatie in gezinssamenstelling als met verschillen in inkomen. Deze 

variabelen zijn allicht belangrijke determinanten voor verschillen in indirecte belastingen en 

personenbelastingen. 

6.8. Beoordeling van de kwaliteit van de koppeling? 
Uiteindelijk bekomen we i=1,...,26 verschillende gekoppelde bestanden HBE9798FB99(i). Om er 

één van deze 26 alternatieven uit te pikken als beste bestand heeft het geen zin de verschillende 

afstandsfuncties, of een aggregaat van de gerealiseerde afstanden, onderling te vergelijken. 

Iedere afstandsfunctie legt immers zijn eigen accenten. Een aantal andere kenmerken van de 

koppeling kunnen we wel gebruiken. 

We tellen voor iedere koppeling het aantal keer dat een record uit het FB99CFisc of FB99CGez 

random moest getrokken worden uit een set met gelijke afstanden. Naar dit aantal verwijzen we 

met aanequid. Hoe lager de waarde van deze variabele hoe beter, aangezien een lager aantal een 

groter aantal unieke koppelingen tussen records uit beide bestanden impliceert. We kijken ook 

direct naar het aantal keer dat een record uit FB99CFisc of FB99CGez slechts één keer 

geselecteerd werd. Deze variabele noemen we freq(1). Hoe hoger de waarde van freq(1) hoe beter. 

Verder kijken we ook naar het maximaal aantal keer dat hetzelfde record uit FB99CFisc of 

FB99CGez gekoppeld wordt aan verschillende records uit de HBE. Naar dit resultaat verwijzen 

we met maxfreq. Hoe lager maxfreq, hoe beter. 

Verder beschikken we in ieder bestand ook over fiscale informatie die we kunnen vergelijken met 

externe bronnen. In ieder bestand HBE9798FB99(i) observeren we namelijk een reeks fiscale 

formulieren die afkomstig zijn uit IPCAL. Voor ieder van die fiscale formulieren observeren we 

het totaal bedrag aan betaalde personenbelastingen en het belastbaar netto-inkomen (zie Tabel 

5.3). Zowel het totaal bedrag aan betaalde personenbelastingen als het totaal bedrag aan 

belastbaar netto-inkomen, voor alle eenheden in IPCAL, wordt jaarlijks gepubliceerd in de 

Financiële Statistieken van het NIS. Verder worden ook een aantal verdelingseigenschappen van 

deze concepten gepubliceerd296. 

                                                           

296 Zie voor gegevens over het aanslagjaar 1999 (inkomen 1998) in NIS (2000), p. 7 e.v.. De gegevens die hier 
gebruikt zullen worden om te vergelijken met de gekoppelde bestanden, werden overgenomen in Bijlage 11. 
De precieze inhoud van deze gegevens wordt omschreven in NIS (1998g), p. 5-6. 



koppeling van de Budgetenquête 1997-98 en   134 
het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998)   

 
 

We zullen zowel de totalen als de verdeling van de gegevens, op basis van de gekoppelde 

bestanden, vergelijken met de gegevens voor de totale populatie. Voor het toepassen van beide 

controlecriteria zullen we gebruik maken van extrapolatie-coëffciënten die per bestand 

HBE9798FB99(i) aangemaakt zullen worden. Alvorens we ingaan op de invulling van de 

controlecriteria zelf, verduidelijken we de aanmaak van deze extrapolatie-coëfficiënten. 

6.8.1. Extrapolatiecoëfficiënten voor HBE9798FB99(i) 

De fiscale gegevens, die geïmputeerd worden in de HBE9798, zouden in principe vergelijkbaar 

moeten zijn met gegevens uit IPCAL. Uit de controle van HBE9798Fisc bleek dat de 

samenstelling van de fiscale eenheden in dit bestand afweek van de verdeling van de fiscale 

eenheden in IPCAL. Het aantal kinderen ten laste werd zeer sterk overschat op basis van 

HBE9798Fisc (zie sectie 5.1.9). Ook de versies van de HBE9798, die op basis van de koppeling 

worden aangevuld met fiscale gegevens uit FB99C, zullen in principe op deze manier vertekend 

zijn. Het is immers de bedoeling om de meest vergelijkbare fiscale eenheden uit FB99C te 

transfereren naar de HBE9798. Daarom construeren we voor iedere "steekproef" HBE9798FB99(i) 

extrapolatie-coëfficiënten die de verdeling van de fiscale eenheden in HBE9798FB99(i) meer in 

overeenstemming brengen met deze in de totale populatie. 

We bepalen eerst vier afzonderlijke gewichten die de steekproefgegevens ophogen tot het niveau 

van de totale populatie. 

In iedere "steekproef" HBE9798FB99(i) observeren we telkens het totaal aantal 

belastingplichtigen, het totaal aantal gehuwde partners, het totaal aantal kinderen ten laste en het 

totaal aantal anderen ten laste. De steekproeftotalen die we op basis van deze variabelen 

bekomen noemen we 1,...,4imet =iSampTot  . Van deze vier variabelen kennen we ook de 

populatietotalen voor het aanslagjaar 1995297. Naar deze populatietotalen verwijzen we met 

1,...,4imet =iPopTot . Het gewicht n1,...,jen1,...,4imet ==ijweeg  bepalen we 

door voor iedere fiscale eenheid j  in de respectievelijke steekproeven, de waarde van de vier 

variabelen telkens met de verhouding 
i

i

SampTot
PopTot

 te vermenigvuldigen. De waarden voor 

1,...,4imet =ijweeg  voegen we samen per fiscale eenheid, i.e. 

njweegweeg
i

ijj ,...,1met
4

1
==∑

=

. De som ∑
=

n

j
jweeg

1
 is dus gelijk aan het totaal aantal 

                                                           

297 Zie Standaert en Valenduc (1998). We veronderstellen hier dat de populatietotalen voor deze variabelen 
niet veranderd zijn tussen het aanslagjaar 1995 en het aanslagjaar 1999. 
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personen in de fiscale populatie van het aanslagjaar 1995. In totaal ging het hier om 8.803.137 

personen. 

Omdat de gewichten de geobserveerde fiscale eenheden moeten extrapoleren naar de totale 

populatie van fiscale aangiften die opgenomen zijn in IPCAL, herschalen we alle wegingsfactoren 

jweeg  zodanig dat de totale som van de herschaalde factoren gelijk is aan het totaal aantal 

formulieren dat werd opgenomen voor een bepaald aanslagjaar. We willen de gegevens uit de 

steekproef ophogen tot het niveau van het aanslagjaar 1999 (inkomen 1998). Het totaal aantal 

fiscale aangiften bedroeg in dat aanslagjaar 4.546.244 eenheden298. 

Na het herschalen van jweeg  bekomen we voor iedere fiscale eenheid j  de extraplotie-

coëfficiënt jextr . 

6.8.2. Controle op basis van het totaal bedrag aan belastbare netto-inkomens en de 
bijhorende totale opbrengst aan personenbelasting 

Voor iedere steekproef HBE9798FB99(i) combineren we de bekomen extrapolatie-coëfficiënten 

jiextr )(  met het belastbaar netto-inkomen ( jibni )( ) en de betaalde personenbelasting ( jipb )( ). 

De twee gewogen sommen die we op deze manier bekomen, noemen we respectievelijk TotBNI, 

(belastbaar netto-inkomen) en TotPB (betaalde personenbelasting). Deze twee concepten 

vergelijken we met de gegevens die voor het aanslagjaar 1999 gepubliceerd worden in de 

Financiële Statistieken van het NIS, i.e. TotBNIFS en TotPBFS299. Hoe kleiner het absolute verschil 

tussen de geschatte en de gepubliceerde gegevens, hoe beter. 

6.8.3. Controle op basis van de verdeling van het belastbaar netto-inkomen en de 
verdeling van de personenbelasting 

Aan de hand van de extrapolatie-coëfficiënten, het belastbaar netto-inkomen en de betaalde 

personenbelasting kunnen we op basis van iedere steekproef HBE9798FB99(i) ook de Lorenz 

curve voor belastbaar netto inkomen en een concentratiecurve voor betaalde personenbelasting 

schatten. 

De ordinaat van een Lorenzcurve voor het kwantiel p  geven we als volgt weer, )(; pL XX . Het 

eerste subscript van )(.;. pL  verwijst naar de variabele die gebruikt wordt om de gegevens te 

ordenen in een stijgende volgorde. Het tweede subscript wordt gebruikt om naar de analyse-

variabele te verwijzen. Met )(xF  verwijzen we hier naar de cumulatieve verdelingsfunctie van 

de variabele X . Het p -de kwantiel, met bovengrens y , is dus gedefinieerd als p = )(yF . 

                                                           

298 Zie NIS (2000), p. 7. 
299 Zie NIS (2000), p. 7, Tabel 1 en Bijlage 11. 
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De ordinaat van de Lorenzcurve kan als volgt geschat worden: 

[ ]
)ˆ(ˆ10
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Met n  verwijzen we hier naar de omvang van de steekproef, jextrap  stelt de 

extrapolatiecoëffciënt voor observatie j  voor en [ ] )(ˆ,0 jI y  stelt een indicator-functie voor. 

Geschatte waarden worden weergegeven aan de hand van .̂ . Een gelijkaardige schatter voor de 

ordinaat van de concentratiecurve )(; pL TX  voor de variabele T  bekomt men door in 

vergelijking (5), jx  te vervangen door jt . 

Door jextrap  in vergelijking (5) te vervangen door jiextr )(  en jx  door jibni )(  of jipb )(  

kunnen we dus voor iedere steekproef HBE9798FB99(i) ordinaten van de Lorenzcurve voor het 

belastbaar netto-inkomen en de ordinaten van een concentratiecurve voor de bijhorende betaalde 

personenbelasting schatten. De combinatie van deze geschatte ordinaatpunten levert een 

schatting op van de Lorenz- en concentratiecurve. 

Davidson en Duclos (1997) toonden aan dat een vector van dergelijke ordinaatschatters 

asymptotisch multivariaat normaal verdeeld is. De in Davidson en Duclos (1997) gegeven 

asymptotische covariantiematrix kan gebruikt worden om de standaardfouten voor iedere 

geschatte ordinaat te bepalen300.  

Omdat in de Financiële Statistieken van het NIS de gegevens gerapporteerd worden per deciel, 

werden de ordinaatpunten van de Lorenz- en concentratiecurve, en de bijhorende 

standaardfouten, voor de punten 9,0;;2,0;1,0 K=p  geschat. Op basis van deze geschatte 

gegevens kunnen we toetsen of de curven, die op basis van een steekproef HBE9798FB99(i) 

geschat werden, al dan niet significant verschillen van de curven die in de Financiële Statistieken 

gerapporteerd worden. 

                                                           

300 De meeste elementen uit deze matrix kunnen direct geschat worden op basis van de geobserveerde 
gegevens (zie Davidson en Duclos (1997)). Het schatten van de kwantielwaarden zoals bijvoorbeeld 

)ˆ( yXTE = , i.e. de waarde voor betaalde personenbelasting gegeven dat het belastbaar inkomen de 

waarde ŷ  aanneemt, ligt minder voor de hand. Davidson en Duclos (1997) stellen voor om dit te doen aan 

de hand van Kernel schatters. Hier werd een Gaussian Kernel gebruikt. De bandbreedte werd bepaald op 
basis van uitdrukking 3.28 op pagina 45 van Silverman (1986). 
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De gezamenlijke hypothese, dat de geschatte curve niet verschilt van deze uit de Financiële 

Statistieken, toetsen we door op ieder geschat ordinaatpunt een subnulhypothese te toetsen. Als 

de subnulhypothese, van geen verschil, verworpen wordt, dan wordt ook de gezamenlijke 

hypothese verworpen. De kritische waarde die we voor iedere subnulhypothese gebruiken is 

daarom afkomstig uit de gezamenlijke verdeling van de geschatte ordinaatpunten, i.e. de Student 

Maximum Modulus verdeling met een ∞  aantal vrijheidsgraden. Bij een significantieniveau van 

5% en 9 subnulhypothesen is de kritische waarde gelijk aan 2.76301. 

Om te discrimineren tussen de resultaten op basis van de verschillende steekproeven zullen we 

tellen hoe dikwijls de subnulhypothese van geen verschil, niet verworpen wordt. Het resultaat 

voor de toetsen op basis van de Lorenzcurve voor belastbaar netto-inkomen noteren we onder 

signdifi. Voor de resultaten op basis van de concentratiecurve voor betaalde personenbelasting 

gebruiken we signdift. De maximale waarde van signdifi en signdift is 9.  

Om na te gaan of eventuele significante verschillen ook kwantitatief belangrijk zijn, berekenen 

we ook de som van de absolute verschillen tussen de curven, geschat op basis van de steekproef 

HBE9798FB99(i) en de gegevens uit de Financiële Statistieken. De resultaten worden genoteerd 

onder Totdifi (belastbaar netto-inkomen) en Totdift (betaalde personenbelasting). 

Tenslotte meten we ook de ongelijkheid in het belastbaar netto-inkomen en in de betaalde 

personenbelasting aan de hand van respectievelijk de Gini coëffciënt en een 

concentratiecoëfficiënt. Zowel de Gini index als de Concentratiemaatstaf worden geschat aan de 

hand van volgende vergelijking302: 

))()(( ;1
1

1;; jXXj

k

j
jXXjXX pLppLpI +

=
+∑ −=       (6). 

In (6) verwijst het eerste subscript van .;.I  opnieuw naar de ordeningsvariabele en het tweede 

subscript naar het analyseconcept. In vergelijking (6) is jp  het j -de kwantiel en k  het aantal 

geschatte kwantielen, i.e. 9 in dit geval. De concentratiemaatstaf voor T  bekomt men dus door 

in (6) het analyseconcept X  te vervangen door T . 

Met vergelijking (6) schatten we XXI ;  en TXI ;  op basis van de Financiële Statistieken en op basis 

van de gegevens in HBE9798FB99(i). Op basis van deze geschatte waarden, leiden we voor beide 

bestanden ook de Kakwani index af, i.e. XXTX II ;; − 303. Met de Kakwani index meten we de 

disproportionaliteit van de betaalde personenbelasting. 

                                                           

301 Zie Stoline and Ury (1979), p. 89. We bekomen deze waarde na interpolatie tussen de kritische waarden 
voor de punten 6 en 10 die in Stoline and Ury (1979) gerapporteerd worden. 
302 Zie Van Rompuy en Verhelst (1989), p. I.46. 
303 Zie Lambert (1993), p. 175. 
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De mate waarin de maatstaven, die we bekomen op basis van HBE9798FB99(i), afwijken van de 

waarden die we bekomen op basis van de Financiële Statistieken, gebruiken we als indicator voor 

de kwaliteit van de koppeling. 

6.8.4. Selectie van een bestand HBE9798FB99(i) 

In Tabel 6.5 geven we een overzicht van alle elementen die we per gekoppelde steekproef zullen 

rapporteren. 



koppeling van de Budgetenquête 1997-98 en   139 
het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998)   

 
 

Tabel 6.5: Resultaten die per gekoppeld bestand HBE9798FB99(i) gerapporteerd worden 

Nr. Afkorting Omschrijving 
1 Aanequid Aantal keer dat een record uit FB99C random getrokken wordt uit 

de set van records met een gelijke afstand 
2 Freq1 Aantal keer dat een record uit FB99C slechts één keer aan een 

record uit de HBE gekoppeld wordt 
3 Maxfreq Maximaal aantal keer dat hetzelfde record uit FB99C gebruikt 

wordt om te koppelen aan records uit de HBE 
4 TotBNI Het totaal bedrag aan belastbaar netto-inkomen, in miljard BEF, 

dat op basis van HBE9798FB99(i) geschat wordt 
5 TotBNIFS Het totaal bedrag aan belastbaar netto-inkomen, in miljard BEF, 

volgens de Financiële Statistieken van het NIS 
6 TotPB Het totaal bedrag aan betaalde personenbelasting, in miljard BEF, 

dat op basis van HBE9798FB99(i) geschat wordt 
7 TotPBFS Het totaal bedrag aan betaalde personenbelasting, in miljard BEF, 

volgens de Financiële Statistieken van het NIS 
8 Signdifi Het aantal keer dat de subnulhypothese van geen verschil tussen 

de Lorenzcurve voor belastbaar netto-inkomen, geschat op basis 
van HBE9798FB99(i) en deze uit de Financiële Statistieken van het 
NIS, niet verworpen wordt 

9 Signdift Het aantal keer dat de subnulhypothese van geen verschil tussen 
de concentratiecurve voor betaalde personenbelasting, geschat op 
basis van HBE9798FB99(i) en deze uit de Financiële Statistieken 
van het NIS, niet verworpen wordt 

10 Totdifi Som van absolute verschillen tussen de ordinaten van de 
Lorenzcurve voor belastbaar netto-inkomen, geschat op basis van 
HBE9798FB99(i), en deze uit de Financiële Statistieken van het 
NIS. 

11 Totdift Som van absolute verschillen tussen de ordinaten van de 
concentratiecurve voor betaalde personenbelasting, geschat op 
basis van HBE9798FB99(i), en deze uit de Financiële Statistieken 
van het NIS. 

12 MAT
XXI ;  Waarde Gini index op basis van het belastbaar netto-inkomen 

(gegevens uit HBE9798FB99(i) en waarde index berekend met 
vergelijking (6)) 

13 MAT
TXI ;  Waarde Concentratiemaatstaf voor betaalde personenbelasting 

(gegevens uit HBE9798FB99(i) en waarde index berekend met 
vergelijking (6)) 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  Kakwani index (gegevens uit HBE9798FB99(i)) 

15 FS
XXI ;  Waarde Gini index op basis van het belastbaar netto-inkomen 

(gegevens uit Financiële Statistieken van het NIS en waarde index 
berekend met vergelijking (6)) 

16 FS
TXI ;  Waarde Concentratiemaatstaf voor betaalde personenbelasting 

(gegevens uit Financiële Statistieken NIS en waarde index 
berekend met vergelijking (6)) 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  Kakwani index (gegevens uit Financiële Statistieken van het NIS) 

Op basis van al deze gegevens bekomen we 12 verschillende criteria waarmee we de koppeling 

kunnen beoordelen. Om de verschillende gekoppelde bestanden HBE9798FB99(i) te ordenen naar 

kwaliteit van de koppeling, zullen we voor ieder van de 12 mogelijke items punten toekennen 
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aan de 26 verschillende gekoppelde bestanden. Het bestand dat het beste scoort op één van de 

vooropgestelde criteria krijgt voor dat criterium een 26, het tweede beste een 25, enzovoort. 

Gelijke scores krijgen hetzelfde punt. Vervolgens maken we voor ieder van de 26 bestanden de 

som van alle scores over de 12 verschillende criteria. De totale score die behaald wordt door een 

bestand HBE9798FB99(i) kan dan aanzien worden als een kwaliteitsindicator van dat bestand, in 

vergelijking met de 25 andere bestanden. 

Voor latere analyses met de gekoppelde bestanden is het niet noodzakelijk dat er één bestand 

wordt uitgepikt. Alle 26 bestanden kunnen in principe gebruikt worden om simulaties uit te 

voeren. De resultaten van deze simulaties moeten dan wel samengevoegd worden om tot een 

eindoordeel te komen. De gesimuleerde betaalde personenbelasting zou bijvoorbeeld kunnen 

berekend worden als de gewogen som van de personenbelasting, die op basis van ieder 

afzonderlijk bestand HBE9798FB99(i) berekend wordt. De weging van de verschillende 

gesimuleerde belastingen zou men kunnen baseren op de score die het betreffende bestand 

haalde, bij het uitvoeren van de koppeling. 

In Tabel 6.6 en Tabel 6.7 geven we respectievelijk de basisresultaten voor de 13 koppelingen op 

basis van de fiscale eenheden en op basis van de 13 koppelingen met gezinsgegevens, i.e. 

HBE9798FB99(i), i=1,..,13 en HBE9798FB99(i), i=14,...,26. 
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Tabel 6.6: Resultaten voor koppelingen tussen HBE9798Fisc en FB99CFisc 

 Nr.match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Aanequid 3 12 1 10 6 8 10 10 9 9 9 9 9 
2 Freq1 819 1288 1119 1193 1023 953 919 888 863 879 881 879 878 
3 Maxfreq 151 36 31 120 87 178 222 218 230 242 241 284 283 
4 TotBNI 6921 4968 5194 5073 5440 5688 5926 6122 6312 6326 6570 6868 6997 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 2061 1275 1370 1329 1509 1652 1771 1847 1975 2035 2178 2317 2371 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Signdift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totdifi 8,6 16,3 15,2 19,6 27,0 30,4 35,0 39,0 33,4 32,0 27,4 27,3 22,6 
11 Totdift 42,6 26,8 24,8 30,8 45,7 54,8 58,4 65,6 59,4 58,8 55,3 63,6 61,9 
12 MAT

XXI ;  0,3618 0,3436 0,3457 0,3369 0,3222 0,3153 0,3061 0,2983 0,3094 0,3122 0,3215 0,3216 0,3311 

13 MAT
TXI ;  0,4856 0,5172 0,5212 0,5093 0,4794 0,4612 0,4541 0,4396 0,4521 0,4533 0,4602 0,4435 0,4470 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1238 0,1736 0,1754 0,1724 0,1572 0,1459 0,1480 0,1413 0,1427 0,1411 0,1387 0,1219 0,1159 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 207 291 293 277 236 189 171 143 148 144 151 124 141 

Tabel 6.7: Resultaten voor koppelingen tussen HBE9798Gez en FB99CGez 

 Nr.match 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 Aanequid 6 60 6 61 61 59 59 60 59 60 59 59 58 
2 Freq1 812 1344 1037 1267 1072 904 898 896 908 882 865 862 879 
3 Maxfreq 152 121 34 124 83 177 212 232 246 252 235 290 291 
4 TotBNI 6945 4906 5019 4943 5150 5389 5748 6142 6316 6407 6448 6755 6829 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 2147 1264 1294 1284 1383 1522 1731 1941 2060 2121 2153 2283 2333 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Signdift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totdifi 5,1 28,3 24,6 29,3 29,3 28,1 27,2 25,4 24,5 22,8 23,1 26,7 24,4 
11 Totdift 32,1 44,4 38,6 46,0 52,0 54,2 53,9 45,3 46,4 46,4 47,8 62,0 61,6 
12 MAT

XXI ;  0,3787 0,3196 0,3269 0,3176 0,3175 0,3199 0,3217 0,3254 0,3271 0,3306 0,3299 0,3228 0,3274 

13 MAT
TXI ;  0,5066 0,4821 0,4936 0,4788 0,4668 0,4624 0,4629 0,4801 0,4781 0,4781 0,4753 0,4468 0,4475 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1279 0,1625 0,1666 0,1613 0,1493 0,1424 0,1412 0,1547 0,1510 0,1475 0,1454 0,1241 0,1201 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 209 245 266 229 211 191 189 205 197 189 181 128 138 

In de onderste lijn van Tabel 6.6 en Tabel 6.7, onder TotScore, geven we de totale score die door 

iedere koppeling behaald werd over alle 12 vooropgestelde criteria. Op basis van deze score 
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komt de HBE9798FB99(3), (zie kolom (3) in Tabel 6.6) er als beste uit, in vergelijking met de 

andere 25. Dit bestand werd aangemaakt door de afstandsfunctie, uit vergelijking (3), te 

minimeren over fiscale eenheden met de subjectieve gewichten. Eén van de twee 

koppelingsniveau's komt er niet stelselmatig beter uit dan het andere. Zowel op het niveau van 

de fiscale eenheden als op gezinsniveau observeren we relatief hoge en lage scores. De stepwise 

gewichten en de subjectieve gewichten afzonderlijk, resulteren in redelijk hoge scores (zie 

kolommen (2) en (3) van Tabel 6.6 en Tabel 6.7). Het valt echter op dat een combinatie van de 

subjectieve gewichten en de stepwise regression de kwaliteit van de koppeling bijna stelselmatig 

doet dalen naarmate het subjectieve gewicht groter wordt (van koppeling 4 tot 13 in Tabel 6.6 en 

van 17 tot 26 in Tabel 6.7). 

Het dient tenslotte opgemerkt te worden dat geen van de geproduceerde bestanden echt goed is. 

In het bestand met de hoogste score, i.e. HBE9798FB99(3), is er een verschil van ongeveer 260 

miljard BEF aan betaalde personenbelasting (vergelijk lijn 6 en 7 in Tabel 6.6), is er geen enkel 

punt waarop de geschatte curven niet significant van de gepubliceerde gegevens verschillen (lijn 

8 en 9 in Tabel 6.6), en is er een absoluut verschil van respectievelijk 15,2 en 24,8 tussen de 

Lorenzcurve voor belastbaar netto-inkomen en de concentratiecurve voor betaalde 

personenbelasting (lijn 10 en 11 in Tabel 6.6). Ook de berekende indexwaarden wijken aanzienlijk 

af van de werkelijke waarden. Daar waar de Gini en concentratiecoëfficiënt op basis van de 

Financiële Statistieken respectievelijk 0,3771 en 0,5708 bedraagt, zijn de waarden op basis van de 

gegevens in HBE9798FB99(3), respectievelijk 0,3457 en 0,5212 (vergelijk lijnen 12 en 13 met lijnen 

15 en 16 in Tabel 6.6). 

Omdat zelfs de beste koppeling nog redelijk bedenkelijke resultaten opleverde, werd verder 

gezocht naar andere mogelijke combinaties van de overlappende variabelen. Om de gegevens op 

een andere manier te combineren werd de afstandsfunctie in vergelijking (2) opnieuw gebruikt 

maar dan in combinatie met andere gewichten en andere variabelen. Welke koppelingen precies 

werden uitgevoerd, bespreken we in de volgende sectie. 

6.8.5. Bijkomende koppelingen na vergelijking van HBE9798FB99(1) tot en met 
HBE9798FB99(26) 

In het voorgaande werd niet uitgesloten dat fiscale eenheden of gezinnen met verschillende karakteristieken 
aan elkaar gekoppeld werden.  

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een fiscaal koppel uit de HBE gekoppeld wordt aan een fiscaal 

alleenstaande uit het FB. Om dergelijke wissels te vermijden, werd het aantal mogelijke 

koppelingskandidaten voor een record uit de HBE beperkt. Voor de volgende koppelingen 

tussen fiscale eenheden werd de beperking opgelegd dat fiscale koppels uit de HBE enkel aan 

fiscale koppels uit het FB gekoppeld kunnen worden. Verder moeten de gekoppelde fiscale 
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eenheden ook evenveel kinderen ten laste hebben. Voor koppelingen tussen HBE9798Gez en 

FB99CGez werd de beperking opgelegd dat er binnen het gezin evenveel fiscale koppels moesten 

zijn, evenveel kinderen ten laste en evenveel fiscale formulieren. 

In de voorgaande koppelingen werden verschillende inkomensvariabelen zoals inkomen uit arbeid, inkomen 
uit een zelfstandige activiteit, pensioenen ... per partner gebruikt. 

Het onderscheid tussen deze verschillende inkomensitems was noodzakelijk voor de aanmaak 

van vergelijkbare variabelen tussen beide bestanden. Vanuit fiscaal oogpunt is dit onderscheid 

minder belangrijk. De meeste inkomens worden immers samengevoegd in een gezamenlijk 

belastbaar inkomensconcept. Een aantal vervangingsinkomens resulteren wel in een 

belastingvermindering. Daarom werden per partner nog maar twee inkomens overgehouden: 

arbeidsinkomen enerzijds en vervangingsinkomen anderzijds. Het arbeidsinkomen per partner is 

samengesteld uit het voorheen gebruikte inkomen uit arbeid en het inkomen uit een zelfstandige 

activiteit. Het vervangingsinkomen is de som van pensioenen, kapitalen, werkloosheids-

vergoedingen en uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. 

Hoewel in de voorgaande koppelingen, de beste resultaten bekomen werden met subjectieve 

gewichten was het verschil met de koppeling op basis van de stepwise regression in het geval 

van fiscale eenheden zeer beperkt (vergelijk kolom 2 en 3 in Tabel 6.6). Daarom werden de 

gewichten voor de afstandsfunctie uit vergelijking (2) opnieuw bepaald aan de hand van 

stepwise regressions, uitgevoerd tussen de betaalde personenbelasting enerzijds en de variabelen 

die niet exact gekoppeld worden anderzijds304. Het toepassen van de afstandsfunctie uit 

vergelijking (2) met respectievelijk de fiscale eenheden en gezinnen, levert de resultaten op die in 

Tabel 6.8 in kolom 1 en 2 staan. 

Voor de resultaten in kolom 3 en 4 van Tabel 6.8 werd een gewicht nul aan de variabelen 

terugbetaalde en bijbetaalde som bij de eindafrekening van de belasting gegeven305. Alle andere 

koppelings-elementen zijn vergelijkbaar met de koppelingen die aan de grondslag liggen van de 

resultaten in kolom 1 en 2 van Tabel 6.8. 

De variabelen terugbetaalde en bijbetaalde som bij de eindafrekening van de belasting krijgen 

telkens een hoog gewicht op basis van de stepwise regression. De subjectieve appreciatie van de 

vergelijkbaarheid van deze variabelen was echter laag omdat ze in de HBE9798 enkel op 

gezinsniveau genoteerd werden terwijl er in één gezin meerdere fiscale eenheden kunnen 

voorkomen in het gezin. Daarom werden nieuwe gewichten bepaald op basis van stepwise 

                                                           

304 De gewichten en de gegevens waarop deze gewichten gebaseerd zijn staan in Bijlage 12, tabellen 1 en 2 
voor repsectievelijk de gegevens uit FB99CFisc en FB99CGez. 
305 De gewichten en de gegevens waarop deze gewichten gebaseerd zijn staan in Bijlage 12, tabellen 3 en 4 
voor respectievelijk de gegevens uit FB99CFisc en FB99CGez. 
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regressions waarin deze variabelen bijbetaalde en terugbetaalde som voor de eindafrekening in 

de personenbelasting niet werden opgenomen. 

Tabel 6.8: Resultaten van koppeling binnen gelijke groepen (fiscale koppels, kinderen ten laste en aantal 
fiscale formulieren in het gezin), na samenvoeging inkomensvariabelen met en zonder eindafrekening 

belastingen 

 Nr.match 1 2 3 4 
  HBE9798Fisc en 

FB99CFisc 
HBE9798Gez en 

FB99CGez 
HBE9798Fisc en 

FB99CFisc 
HBE9798Gez en 

FB99CGez 
  Met 

eindafrekening 
personenbelasting 

Met 
eindafrekening 

personenbelasting 

Zonder 
eindafrekening 

personenbelasting 

Zonder 
eindafrekening 

personenbelasting 
1 Aanequid 0 11 0 3 
2 Freq1 1194 1061 1492 1245 
3 Maxfreq 122 118 10 95 
4 TotBNI 5084 5185 5070 5042 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 1235 1285 1230 1208 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 0 0 
9 Signdift 0 0 0 0 
10 Totdifi 19,6 23,3 5,4 7,1 
11 Totdift 41,7 42,7 23,8 27,2 
12 MAT

XXI ;  0,3369 0,3295 0,3662 0,3621 

13 MAT
TXI ;  0,4873 0,4853 0,5231 0,5164 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1504 0,1558 0,1570 0,1543 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 28 22 46 39 

Uit de resultaten in Tabel 6.8 blijkt dat de koppelingen zonder de eindafrekening in de 

personenbelasting betere resultaten opleveren dan deze met de eindafrekening. De resultaten 

zonder de eindafrekening zijn doorgaans ook beter dan het beste resultaat dat op basis van 

de 26 voorgaande koppelingen bekomen werd (vergelijk kolom 3 en 4 uit Tabel 6.8 met kolom 3 

uit Tabel 6.6).  

Hoewel de resultaten in kolom 3 en 4 uit Tabel 6.8 beter zijn dan de voorgaande koppelingen, 

springen een aantal afwijkingen tussen de Financiële Statistieken en het gekoppelde bestand nog 

steeds in het oog. Zowel het totaal bedrag aan belastbaar netto-inkomen als de betaalde 

personenbelasting worden in kolom 3 en 4 van Tabel 6.8 overschat met respectievelijk 

800 miljard BEF en 100 miljard BEF. Het verschil tussen de concentratiemaatstaven voor de 

betaalde personenbelasting is veel groter dan het verschil tussen de Gini indexen op basis van het 
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belastbaar netto-inkomen (vergelijk het verschil tussen lijn 13 en 16 met het verschil tussen lijn 12 

en 15). We beschouwen deze afwijkingen als problematisch. 

Dat teveel belastbaar netto-inkomen geïmputeerd wordt, kan een gevolg zijn van systematische 

afwijkingen in de gebruikte inkomensconcepten van de HBE en het FB. We hebben geen 

aanwijzingen dat dit aan één specifiek item zou kunnen liggen. De constructie van de 

verschillende inkomensconcepten werd voorheen (in sectie 5) verantwoord op basis van de 

beschikbare informatie. Uiteraard hebben we nu geen aanwijzingen om deze verantwoording op 

specifieke punten aan te passen. Anderzijds stellen we wel de systematische overschatting vast 

van het belastbaar netto-inkomen dat in de HBE, op basis van de koppeling, geïmputeerd wordt. 

Om een lager belastbaar netto-inkomen te imputeren zullen we daarom de inkomens in de HBE 

herschalen. Voor een inkomen x zoeken we, bijvoorbeeld, slechts een inkomen 0,9*x in het FB. De 

schalingsfactoren die we zullen gebruiken zijn gebaseerd op de resultaten van de voorgaande 

koppelingen. 

De inkomens zullen in de eerste plaats herschaald worden met de verhouding van het totaal 

belastbaar netto-inkomen ( 1fraq ) en het totaal bedrag aan betaalde personenbelasting ( 2fraq ) 

uit respectievelijk een gekoppeld bestand en de Financiële Statistieken. Om een zekere spreiding 

te hebben van de mate waarin de inkomens herschaald worden, gebruiken we daarnaast ook nog 

twee bijkomende factoren. In 3fraq  en 4fraq  steken we respectievelijk het minimum van 1fraq  

en 2fraq  plus en min het absolute verschil tussen van 1fraq  en 2fraq  gedeeld door 2, i.e. 

2
)21(/)2,1min( fraqfraqabsfraqfraq −

−+ . 

Omdat we verder koppelingen uitvoeren met afstandsfuncties waarin de eindafrekening van de 

personenbelasting een gewicht nul krijgt, hebben we de gegevens uit kolom 3 en 4 van Tabel 6.8 

gebruikt. Concreet betekent dit dat we de inkomens uit de HBE9798 met ongeveer 20%, 15%, 10% 

en 5% naar beneden toe herschaald hebben306.  

Inkomens zoals onroerend inkomen en onderhoudsgeld zijn in de HBE relatief goed, i.e. 

éénduidig, gedefinieerd. Daarom herschalen we, in vergelijking met de koppeling voor kolom 3 

en 4 uit Tabel 6.8, enkel de arbeidsinkomens en de vervangingsinkomens uit de HBE. We delen 

deze twee inkomensconcepten dus respectievelijk door 1fraq , 2fraq , 3fraq  en 4fraq . De 

resultaten op basis van fiscale eenheden en gezinseenheden staan respectievelijk in  

                                                           

306 Voor koppelingen met fiscale eenheden hebben we de schalingsfactoren gebaseerd op de gegevens in 
kolom 3 van Tabel 6.8. Het gaat om volgende factoren: 199,11=fraq , 110,12 =fraq , 155,13 =fraq , 

066,14 =fraq . Voor koppelingen met gezinseenheden werden volgende factoren gebruikt: 
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Naast de eerste 4 koppelingen, werden per koppelingsniveau (i.e. fiscale eenheden of gezinnen) 

ook nog 8 andere koppelingen uitgevoerd. Het basisopzet van de afstandfuncties is vergelijkbaar 

met deze die gebruikt werden voor de resultaten uit kolom 1 tot en met 4 van de respectievelijke 

tabellen, alleen werden bijkomende aggregaties van inkomensconcepten uitgevoerd. 

De resultaten in kolom 5 tot en met 8 van Tabel 6.9 en Tabel 6.10 zijn gebaseerd op koppelingen 

met afstandsfuncties waarin arbeidsinkomens en vervangingsinkomens per partner 

geaggregeerd werden. Voor iedere partner van een fiscaal koppel wordt dus enkel rekening 

gehouden met de hoogte van het inkomen, maar niet met de inkomensbron. Het gewicht van 

deze nieuwe aggregaten, in de afstandsfunctie, is de som van de overeenkomstige gewichten uit 

de stepwise regression. De herschalingsfactoren werden in dezelfde volgorde als voorheen 

gebruikt, i.e. voor kolom 5 tot en met 8 werden respectievelijk 1fraq  tot en met 4fraq  gebruikt. 

Voor de resultaten uit kolom 9 tot en met 12 werd een aggregaat van alle arbeidsinkomens en 

vervangingsinkomens per fiscale eenheid of gezin gebruikt. Met de verdeling van het inkomen 

tussen man en vrouw wordt in deze gevallen dus geen rekening gehouden. Enkel de hoogte van 

het inkomen telt. Het gewicht voor deze variabele, in de afstandsfunctie, is opnieuw de som van 

de gewichten uit de stepwise regression, die corresponderen met de geaggregeerde elementen. 

Alle andere aspecten van de gebruikte afstandsfuncties, zijn vergelijkbaar met deze die gebruikt 

werden om de resultaten in kolommen 1 tot en met 4 of 5 tot en met 8 te produceren. 

De in totaal 24 koppelingen die werden uitgevoerd, werden opnieuw gerangschikt volgens het 

puntensysteem dat ook voor de eerste 26 koppelingen gebruikt werd. Het valt op dat de 

koppelingen met fiscale eenheden nu doorgaans beter scoren dan koppelingen op gezinsniveau. 

De behaalde scores van koppelingen in Tabel 6.9 zijn relatief hoog in vergelijking met deze in 

Tabel 6.10. 

                                                                                                                                                                             

193,11 =fraq , 090,12 =fraq , 142,13 =fraq , 039,14 =fraq . Deze berekeningen zijn gebaseerd op de 

gegevens in kolom 4 van Tabel 6.8. 



koppeling van de Budgetenquête 1997-98 en   147 
het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998)   

 
 

Tabel 6.9: Resultaten voor koppelingen tussen HBE9798Fisc en FB99CFisc, binnen gelijke groepen (fiscale 
koppels, kinderen ten laste), na samenvoeging inkomensvariabelen, zonder eindafrekening belastingen en 

met herschaalde inkomens 

 Nr.match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  20% 10% 15% 5% 20% 10% 15% 5% 20% 10% 15% 5% 
1 Aanequid 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 
2 Freq1 1316 1402 1347 1434 1330 1387 1346 1490 1377 1438 1409 1489 
3 Maxfreq 10 9 10 9 10 7 7 6 7 7 6 6 
4 TotBNI 4237 4532 4415 4725 4036 4445 4247 4669 4207 4533 4393 4742 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 881 972 949 1084 819 941 888 1026 952 1013 993 1127 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 Signdift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totdifi 8,7 8,0 6,7 7,0 7,2 6,5 6,1 6,1 6,3 5,4 5,5 6,0 
11 Totdift 10,5 21,9 12,5 18,1 11,2 15,2 8,6 18,6 14,4 7,9 4,5 15,8 
12 MAT

XXI ;  0,3609 0,3607 0,3662 0,3623 0,3656 0,3647 0,3683 0,3640 0,3704 0,3684 0,3722 0,3641 

13 MAT
TXI ;  0,5498 0,5271 0,5458 0,5346 0,5757 0,5403 0,5584 0,5336 0,5906 0,5549 0,5661 0,5391 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1889 0,1664 0,1796 0,1723 0,2100 0,1756 0,1901 0,1695 0,2202 0,1865 0,1939 0,1750 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 206 172 218 197 206 211 241 206 225 251 262 222 

Tabel 6.10: Resultaten voor koppelingen tussen HBE9798Gez en FB99CGez, binnen gelijke groepen (fiscale 
koppels, kinderen ten laste, aantal fiscale formulieren), na samenvoeging inkomensvariabelen, zonder 

eindafrekening belastingen en met herschaalde inkomens 

 Nr.match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  20% 10% 15% 5% 20% 10% 15% 5% 20% 10% 15% 5% 
1 Aanequid 3 4 2 2 8 3 5 9 8 3 5 9 
2 Freq1 1083 1121 1103 1202 1168 1328 1236 1316 1075 1198 1133 1193 
3 Maxfreq 54 80 70 95 13 13 13 14 14 15 14 11 
4 TotBNI 4193 4527 4333 4760 4053 4463 4233 4734 4225 4584 4363 4849 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 847 989 894 1099 813 966 887 1074 994 1136 1000 1221 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Signdift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totdifi 10,0 12,6 11,2 12,7 6,9 9,1 6,8 7,7 6,6 6,2 5,7 7,3 
11 Totdift 17,2 23,0 24,8 28,3 9,6 25,9 16,5 29,1 8,6 16,5 16,8 23,2 
12 MAT

XXI ;  0,3575 0,3509 0,3541 0,3509 0,3657 0,3579 0,3637 0,3608 0,3718 0,3641 0,3670 0,3617 

13 MAT
TXI ;  0,5364 0,5247 0,5212 0,5143 0,5523 0,5190 0,5379 0,5126 0,5757 0,5379 0,5372 0,5244 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1788 0,1738 0,1671 0,1634 0,1866 0,1611 0,1742 0,1518 0,2040 0,1738 0,1702 0,1627 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 160 143 140 136 199 147 191 143 227 195 201 147 
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De koppeling op basis van fiscale eenheden, met enkel het volledig geaggregeerde inkomen van 

de fiscale eenheid (i.e. som arbeidsinkomen en vervangingsinkomens), herschaald met de factor 

155,13 =fraq  levert in dit geval de beste resultaten op (zie kolom 11 van Tabel 6.9). In 

vergelijking met de koppelingen die voorheen besproken werden is er uiteraard een betere 

aansluiting tussen het totaal bedrag aan belastbaar netto-inkomen dat geïmputeerd wordt. De 

koppeling in kolom 11 van Tabel 6.9 scoort ook op een aantal andere criteria beter dan de 

koppelingen die voorheen besproken werden. Dit blijkt uit de vergelijking van de drie kolommen 

in Tabel 6.11. In kolom 1 van Tabel 6.11 staan de resultaten van de beste koppeling op basis van 

de eerste 24 alternatieven (i.e. kolom 3 uit Tabel 6.6), in kolom 2 staat de niet herschaalde 

koppeling tussen fiscale eenheden, binnen gelijke groepen maar zonder de eindafrekening (i.e. 

kolom 3 uit Tabel 6.8) en kolom 3 van Tabel 6.11 bevat tenslotte de resultaten van de beste 

koppeling op basis van de herschaalde gegevens (i.e. kolom 11 uit Tabel 6.9). 

De vergelijking van de resultaten in Tabel 6.11 leert dat de koppeling op basis van de herschaalde 

gegevens betere resultaten oplevert voor het totaal bedrag aan belastbaar netto-inkomen 

(vergelijk lijnen 4 en 5 in Tabel 6.11) en de verdelingseigenschappen in termen van de gebruikte 

ongelijkheidsmaatstaven (vergelijk lijnen 12 tot en met 17 in Tabel 6.11) . De geschatte curves zijn 

weliswaar nog steeds significant verschillend van het resultaat uit de Financiële Statistieken 

(lijnen 8 en 9 in Tabel 6.11) maar de som van de absolute verschillen in kolom 3 is voor beide 

curves relatief beperkt. Per geschat punt is de gemiddelde afwijking kleiner dan 1 procentpunt, 

i.e. Totdifi en Totdift zijn kleiner dan 9. De afwijking in termen van geïmputeerde totale 

opbrengst wordt niet spectaculair veel kleiner als gevolg van de herschaling van de gegevens 

(vergelijk kolom 2 en 3 in in Tabel 6.11). In procentuele termen van het beoogde bedrag (i.e. lijn 7 

in Tabel 6.11) is deze resterende afwijking overigens veel groter dan deze die overblijft voor het 

belastbaar netto-inkomen. Wanneer het gekoppelde bestand gebruikt zou worden voor eventuele 

simulaties is dus, zeker voor de totale opbrengst van de gesimuleerde oefening, voorzichtigheid 

geboden. 
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Tabel 6.11: Vergelijking koppelingsresultaten uit verschillende ronden 

 Nr.match 1 2 3 
  kolom 3 uit Tabel 6.6 kolom 3 uit Tabel 6.8 kolom 11 uit Tabel 6.9 
1 Aanequid 1 0 2 
2 Freq1 1119 1492 1409 
3 Maxfreq 31 10 6 
4 TotBNI 5194 5070 4393 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 
6 TotPB 1370 1230 993 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 0 
9 Signdift 0 0 0 
10 Totdifi 15,2 5,4 5,5 
11 Totdift 24,8 23,8 4,5 
12 MAT

XXI ;  0,3457 0,3662 0,3722 

13 MAT
TXI ;  0,5212 0,5231 0,5661 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1754 0,1570 0,1939 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 

6.8.6. Een nieuwe evaluatie van alle gekoppelde bestanden 

Op basis van voorgaande evaluatie zouden we dus kiezen voor het bestand, op basis waarvan de 

resultaten in kolom 11 van Tabel 6.9, geproduceerd werden. We hebben de evaluatie van alle 

koppelingen echter herdaan met andere wegingsfactoren. De extrapolatiecoëfficiënten, die tot nu 

toe gebruikt werden, zijn gebaseerd op vier variabelen: het aantal belastingplichtigen, het aantal 

gehuwde partners, het aantal kinderen ten laste en het aantal anderen ten laste (zie sectie 6.8.1). 

Voor de nieuwe evaluatie werden de gewichten verder aangepast zodanig dat de som van de 

belastbare netto inkomens gelijk is aan het totaal bedrag in de Financiële Statistieken en 

bovendien gelijk is voor ieder van de 24 vaste klassen waarvoor gegevens gerapporteerd 

worden307. 

Door gebruik te maken van deze nieuwe gewichten, worden lijn 4 en 5 uit de voorgaande 

tabellen gelijk, en verliezen we dus één evaluatiecriterium. De andere items in de verschillende 

tabellen veranderen echter ook en leveren andere inzichten op over de te selecteren koppeling. 

De nieuwe resultaten staan in de vijf volgende tabellen. Tussen deze tabellen respecteren we de 

volgorde waarin de voorgaande resultaten gerapporteerd werden. 

                                                           

307  Zie NIS (2000a). Deze vaste klassen worden ook hernomen in Bijlage 11: Tabel 2. 
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Tabel 6.12: Resultaten voor koppelingen tussen HBE9798Fisc en FB99CFisc (gewichten inclusief de vast 
inkomklassen uit de Financiële Statistieken) 

 Nr.match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Aanequid 3 12 1 10 6 8 10 10 9 9 9 9 9 
2 Freq1 819 1288 1119 1193 1023 953 919 888 863 879 881 879 878 
3 Maxfreq 151 36 31 120 87 178 222 218 230 242 241 284 283 
4 TotBNI 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 1008 1010 1009 1029 1051 1043 1063 1065 1086 1111 1130 1138 1132 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Signdift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totdifi 1,2 2,0 0,9 0,8 1,0 2,7 2,3 2,3 2,1 2,7 1,7 1,8 2,2 
11 Totdift 3,2 4,0 9,4 5,3 4,3 6,2 7,1 7,0 6,1 5,9 7,9 9,4 9,6 
12 MAT

XXI ;  0,3742 0,3721 0,3744 0,3745 0,3782 0,3814 0,3805 0,3802 0,3795 0,3816 0,3795 0,3798 0,3805 

13 MAT
TXI ;  0,5695 0,5762 0,5883 0,5789 0,5724 0,5585 0,5650 0,5641 0,5680 0,5696 0,5675 0,5587 0,5561 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1954 0,2041 0,2139 0,2044 0,1941 0,1770 0,1845 0,1839 0,1885 0,1880 0,1880 0,1789 0,1755 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 237 228 207 234 272 192 208 207 228 223 222 187 174 

Tabel 6.13: Resultaten voor koppelingen tussen HBE9798Gez en FB99CGez (gewichten inclusief de vast 
inkomklassen uit de Financiële Statistieken) 

 Nr.match 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 Aanequid 6 60 6 61 61 59 59 60 59 60 59 59 58 
2 Freq1 812 1344 1037 1267 1072 904 898 896 908 882 865 862 879 
3 Maxfreq 152 121 34 124 83 177 212 232 246 252 235 290 291 
4 TotBNI 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 1027 1041 1008 1045 1050 1045 1078 1123 1143 1154 1161 1158 1167 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Signdift 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totdifi 1,9 0,9 0,9 1,4 4,8 9,7 10,1 6,4 5,2 7,4 4,5 2,9 3,6 
11 Totdift 5,4 5,9 4,4 4,5 4,6 5,6 3,8 7,4 6,4 6,7 5,8 7,6 8,9 
12 MAT

XXI ;  0,3739 0,3774 0,3761 0,3772 0,3859 0,3956 0,3964 0,3890 0,3863 0,3911 0,3851 0,3820 0,3834 

13 MAT
TXI ;  0,5703 0,5638 0,5683 0,5686 0,5725 0,5595 0,5671 0,5812 0,5777 0,5792 0,5734 0,5611 0,5575 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1964 0,1865 0,1921 0,1914 0,1866 0,1640 0,1707 0,1922 0,1914 0,1881 0,1882 0,1790 0,1741 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 225 238 262 258 224 169 194 194 196 175 197 165 151 
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Tabel 6.14: Resultaten van koppeling binnen gelijke groepen (fiscale koppels, kinderen ten laste en aantal 
fiscale formulieren in het gezin), na samenvoeging inkomensvariabelen met en zonder eindafrekening 

belastingen (gewichten inclusief de vast inkomklassen uit de Financiële Statistieken) 

 Nr.match 1 2 3 4 
  HBE9798Fisc en 

FB99CFisc 
HBE9798Gez en 

FB99CGez 
HBE9798Fisc en 

FB99CFisc 
HBE9798Gez en 

FB99CGez 
  Met 

eindafrekening 
personenbelasting 

Met 
eindafrekening 

personenbelasting 

Zonder 
eindafrekening 

personenbelasting 

Zonder 
eindafrekening 

personenbelasting 
1 Aanequid 0 11 0 3 
2 Freq1 1194 1061 1492 1245 
3 Maxfreq 122 118 10 95 
4 TotBNI 4228 4228 4228 4228 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 957 973 958 955 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 0 0 
9 Signdift 0 0 0 0 
10 Totdifi 3,6 6,4 2,2 5,5 
11 Totdift 8,2 4,7 8,8 6,7 
12 MAT

XXI ;  0,3834 0,3890 0,3801 0,3873 

13 MAT
TXI ;  0,5743 0,5759 0,5567 0,5625 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1909 0,1869 0,1766 0,1752 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 37 33 39 32 
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Tabel 6.15: Resultaten voor koppelingen tussen HBE9798Fisc en FB99CFisc, binnen gelijke groepen (fiscale koppels, 
kinderen ten laste), na samenvoeging inkomensvariabelen, zonder eindafrekening belastingen en met herschaalde 

inkomens (gewichten inclusief de vast inkomklassen uit de Financiële Statistieken) 

 Nr.match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  20% 10% 15% 5% 20% 10% 15% 5% 20% 10% 15% 5% 
1 Aanequid 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 
2 Freq1 1316 1402 1347 1434 1330 1387 1346 1490 1377 1438 1409 1489 
3 Maxfreq 10 9 10 9 10 7 7 6 7 7 6 6 
4 TotBNI 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 933 906 920 941 924 898 901 904 984 936 961 971 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 
9 Signdift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totdifi 0,4 1,5 0,8 1,6 0,5 0,3 1,7 0,6 1,6 0,8 1,5 0,8 
11 Totdift 7,8 11,3 11,8 6,4 7,4 9,9 11,2 9,0 8,4 6,5 7,1 6,7 
12 MAT

XXI ;  0,3757 0,3777 0,3776 0,3771 0,3763 0,3760 0,3728 0,3758 0,3730 0,3751 0,3732 0,3747 

13 MAT
TXI ;  0,5552 0,5481 0,5471 0,5598 0,5639 0,5524 0,5516 0,5570 0,5754 0,5626 0,5608 0,5659 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1794 0,1705 0,1696 0,1827 0,1876 0,1764 0,1788 0,1812 0,2024 0,1875 0,1877 0,1913 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 222 206 204 249 242 215 195 228 242 250 245 261 

Tabel 6.16: Resultaten voor koppelingen tussen HBE9798Gez en FB99CGez, binnen gelijke groepen (fiscale koppels, 
kinderen ten laste, aantal fiscale formulieren), na samenvoeging inkomensvariabelen, zonder eindafrekening 

belastingen en met herschaalde inkomens (gewichten inclusief de vast inkomklassen uit de Financiële Statistieken) 

 Nr.match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  20% 10% 15% 5% 20% 10% 15% 5% 20% 10% 15% 5% 
1 Aanequid 3 4 2 2 8 3 5 9 8 3 5 9 
2 Freq1 1083 1121 1103 1202 1168 1328 1236 1316 1075 1198 1133 1193 
3 Maxfreq 54 80 70 95 13 13 13 14 14 15 14 11 
4 TotBNI 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 
6 TotPB 900 926 901 948 902 915 911 928 1026 1028 982 1021 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
9 Signdift 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totdifi 12,9 4,2 10,2 3,8 12,9 3,5 5,9 4,5 5,5 4,8 4,7 4,0 
11 Totdift 5,0 7,1 10,6 6,7 7,7 12,6 12,6 12,3 5,0 6,3 11,4 4,2 
12 MAT

XXI ;  0,4021 0,3847 0,3967 0,3839 0,4020 0,3833 0,3874 0,3848 0,3872 0,3859 0,3855 0,3841 

13 MAT
TXI ;  0,5619 0,5580 0,5514 0,5578 0,5571 0,5455 0,5456 0,5462 0,5729 0,5583 0,5481 0,5636 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1598 0,1733 0,1547 0,1739 0,1551 0,1623 0,1581 0,1614 0,1857 0,1724 0,1626 0,1795 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 0,1937 

 Tot Score 163 185 143 201 156 172 149 164 211 203 171 221 
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Na de aanpassing van de wegingsfactoren leveren de pure subjectieve gewichten een relatief 

slecht resultaat op (zie kolom 2 van Tabel 6.12 en Tabel 6.13 ). De combinatie van de subjectieve 

gewichten en de stepwise gewichten levert niet noodzakelijk slechte resultaten op in vergelijking 

met de niet gecombineerde gewichten (vergelijk kolom 1 tot en met 3 met de daaropvolgende 

kolommen in Tabel 6.12 en Tabel 6.13). Het al dan niet weglaten van de personenbelasting blijkt 

nu minder belangrijk. In Tabel 6.14 zijn de verschillende tussen de 4 voorgestelde kolommen 

relatief beperkt. 

In het algemeen, over de verschillende tabellen, valt het op dat de resultaten zeker niet op een 

eenduidige manier verbeteren als gevolg van de bijkomende aanpassingen die worden 

aangebracht aan de afstandsfuncties. In Tabel 6.17 hernemen we de beste resultaten van 

respectievelijk Tabel 6.12 en Tabel 6.13 in kolom 1, van Tabel 6.14 in kolom 2 en van Tabel 6.15 en 

Tabel 6.16 in kolom 3. Zowel wat de verdelingseigenschappen betreft als voor de totale opbrengst 

is het bestand dat in ronde 1 (i.e. op basis van de eerste 26 koppelingen) aangemaakt wordt, het 

beste. Vergelijk kolom 1 uit Tabel 6.17 met de twee volgende. Uiteindelijk kiezen we dus voor het 

bestand waarmee de resultaten uit kolom 5 geproduceerd werden. 

Tabel 6.17: Vergelijking koppelingsresultaten uit verschillende ronden nadat de gewichten werden 
aangepast op basis van de vaste inkomensklassen uit de Financiële Statistieken van het NIS 

 Nr.match 1 2 3 
  Kolom 5 uit Tabel 6.12 Kolom 3 uit Tabel 6.14 Kolom 12 uit Tabel 6.15 
1 Aanequid 6 0 1 
2 Freq1 1023 1492 1489 
3 Maxfreq 87 10 6 
4 TotBNI 4228 4228 4228 
5 TotBNIFS 4228 4228 4228 
6 TotPB 1051 958 971 
7 TotPBFS 1108 1108 1108 
8 Signdifi 0 0 2 
9 Signdift 0 0 0 
10 Totdifi 1,0 2,2 0,8 
11 Totdift 4,3 8,8 6,7 
12 MAT

XXI ;  0,3782 0,3801 0,3747 

13 MAT
TXI ;  0,5724 0,5567 0,5659 

14 MAT
XX

MAT
TX II ;; −  0,1941 0,1766 0,1913 

15 FS
XXI ;  0,3771 0,3771 0,3771 

16 FS
TXI ;  0,5708 0,5708 0,5708 

17 FS
XX

FS
TX II ;; −  0,1937 0,1937 0,1937 

6.9. Besluit 
In deze sectie werd besproken hoe de koppeling tussen hetzij HBE9798Fisc en FB99CFisc of 

HBE9798Gez en FB99CGez, concreet werd uitgevoerd. 
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Voor het uitvoeren van de koppeling zelf werden twee basisopties voorgesteld. Ofwel kan een 

model geschat worden waarin de niet overlappende variabelen conditioneel op de overlappende 

variabelen verklaard worden. Ofwel wordt de afstand, in termen van de overlappende variabelen 

geminimeerd. In beide bestanden zitten een groot aantal niet overlappende variabelen. Het is 

moeilijk om, in geval van veel niet overlappende variabelen, alle parameters van een model 

accuraat te schatten. Alle koppelingen werden daarom uitgevoerd met behulp van 

afstandsfuncties. 

Diverse vormen voor de afstandsfuncties werden voorgesteld en toegepast. Alle afstandsfuncties 

maken gebruik van dezelfde set van overlappende variabelen maar verschillen in het gewicht dat 

ze aan deze variabelen geven. Eén criterium, om de weging van de overlappende variabelen in te 

vullen, was hun samenhang met de niet overlappende variabelen. Concreet werden hiervoor een 

inverse conditionele covariantiematrix of een stapsgewijze regressie gebruikt. Een tweede 

criterium, om de gewichten te bepalen, was de mate van vergelijkbaarheid van de overlappende 

variabelen. Voor alle overlappende variabelen werden immers constructies uitgevoerd om ze 

vergelijkbaar te maken. In sommige gevallen werd er veel gemanipuleerd, in andere gevallen 

weinig. Deze constructie-veronderstellingen werden vertaald in de vorm van subjectieve 

gewichten. Een derde wegingprocedure maakte gebruik van een combinatie van gewichten op 

basis van de stapsgewijze regressie en de subjectieve gewichten. 

Er werden afstandsfuncties gebruikt om de afstand tussen fiscale eenheden (i.e. HBE9798Fisc en 

FB99CFisc) te minimeren en om de afstand tussen sociologische gezinnen te minimeren (i.e. 

HBE9798Gez en FB99CGez). In alle gevallen werd de afstand zonder meer geminimeerd. Er werd 

dus geen restrictie opgelegd dat bepaalde records uit de te koppelen bestanden maar een beperkt 

aantal keer mochten gebruikt worden. Bij een eventuele gelijke afstand voor meerdere records, 

werd één record random getrokken uit de set met gelijke afstanden. Na het minimeren van de 

afstandsfunctie werd de niet overlappende informatie telkens van FB99C naar HBE9798 

getransfereerd. De HuishoudBudgetEnquête werd dus telkens aangevuld met fiscale gegevens. 

Om de omgekeerde route te kunnen volgen zouden de bestedingen, die op gezinsniveau 

genoteerd werden, moeten verdeeld worden over de verschillende fiscale eenheden binnen het 

gezin. Het verdelen van deze uitgaven over fiscale eenheden ligt niet voor de hand. 

Door gebruik te maken van één afstandsfunctie ontstaat een volledig aangevuld bestand. In 

totaal werden 54 verschillende afstandsfuncties gebruikt om bestedingsgegevens en fiscale 

inkomensgegevens samen te brengen. Om de resultaten van deze 54 procedures onderling te 

vergelijken werden 12 verschillende beoordelingscriteria voorgesteld. Er werd onder andere 

geschat in welke mate het totaal belastbaar netto inkomen en de totale opbrengst aan 

personenbelasting, op basis van een gekoppeld bestand, afweek van de gegevens in de Financiële 
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Statistieken. Er werd ook rekening gehouden met het verschil in verdeling van het belastbaar 

netto inkomen en de betaalde personenbelasting, in het gekoppelde bestand, en de Financiële 

Statistieken van het NIS. 

Om de resultaten van de iedere koppeling te evalueren werden extrapolatiecoëfficiënten 

aangemaakt die iedere steekproef ophogen tot het niveau van de totale fiscale populatie. In eerste 

instantie werden de resultaten van iedere koppeling geëvalueerd met gewichten die enkel 

corrigeerden voor de samenstelling van de fiscale eenheden. Zo werd rekening gehouden met het 

al dan niet gehuwd zijn (fiscaal koppel ja of nee), aantal kinderen ten laste en andere personen 

ten laste. 

Uit de evaluatie bleek dat de afstandsfunctie met subjectieve gewichten relatief goed presteerde 

in vergelijking met andere alternatieven. De combinatie van subjectieve en stapsgewijze 

regressie-gewichten leverde relatief slechte resultaten op. De koppelingsresultaten verbeterden 

door de overlappende inkomensvariabelen te aggregeren, een aantal karakteristieken exact te 

koppelen en geen rekening meer te houden met de afrekening van de personenbelasting, die 

genoteerd werd in de HBE9798. De beste koppelingsresultaten werden tenslotte bekomen door 

alle beroepsinkomens per fiscale eenheid te aggregeren en deze inkomens in de HBE9798 met 

ongeveer 15% naar beneden toe te herschalen. 

In tweede instantie werden de extrapolatiecoëfficiënten verder aangepast zodanig dat de totalen 

voor het belastbaar netto inkomen gelijk werden aan deze die geobserveerd worden in de vaste 

klassen uit de Financiële Statistieken van het NIS. 

Deze aanpassing heeft gevolgen voor de keuze van de uiteindelijke koppeling. De 

afstandsfuncties met subjectieve gewichten leveren nu relatief slechte resultaten op in 

vergelijking met een aantal andere alternatieven. De combinatie van subjectieve en stapsgewijze 

regressie-gewichten, levert relatief goede resultaten op. Bovendien verbeteren de 

koppelingsresultaten niet meer door bepaalde karakteristieken exact te koppelen of de inkomens 

uit de HBE9798 naar beneden toe te herschalen. Uiteindelijk kiezen we voor een koppeling op 

basis van fiscale eenheden met niet voor de hand liggende gewichten, i.e. een combinatie van 

subjectieve gewichten en gewichten op basis van een stapsgewijze regressie. 

Er is dus geen enkele afstandsfunctie die, onafhankelijk van het evaluatiecriterium, goede 

resultaten oplevert. Op basis van deze oefening kunnen we dus weinig richtlijnen afleiden over 

de te gebruiken afstandsfunctie voor andere oefeningen. Het dringt zich eerder op om veel 

afstandsfuncties op hetzelfde probleem toe te passen en de resultaten met elkaar te vergelijken 

aan de hand van een reeks evaluatiecriteria. Het ligt voor de hand dat deze evaluatiecriteria de 

koppeling vooral beoordelen op elementen die voor later gebruik van het bestand van belang 

zijn. Met de evaluatiecriteria die we hier gebruikt hebben, hebben we vooral gekeken naar de 
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betrouwbaarheid van de aangevulde gegevens over personenbelastingen in een bestand met 

bestedingsgegevens. 

Bij het uitvoeren van de koppeling hebben we geen extra informatie gebruikt over de samenhang 

tussen de niet overlappende variabelen, conditioneel op de overlappende variabelen. Het 

gekoppelde bestand kan daarom enkel zinvol gebruikt worden voor verdere analyses van de niet 

overlappende variabelen, in relatie tot de overlappende variabelen. Aangezien er een hele reeks 

overlappende gebruikt werden, zijn echter heel wat analyses mogelijk. Zo kan met het 

gekoppelde bestand bestudeerd worden hoe zowel indirecte belastingen als de 

personenbelastingen variëren over verschillende gezinstypes of hoe deze verschillende 

belastingen samenhangen met inkomen. Het heeft geen zin om met het gekoppelde bestand de 

samenhang in de niet overlappende variabelen van gezinnen, die volledig gelijk zijn in termen 

van de overlappende variabelen, te bestuderen. We kunnen niet zeggen welk gezin er, binnen de 

groep van gezinnen met dezelfde gezinssamenstelling en dezelfde omvang, veel indirecte 

belastingen betaalt en welk gezin weinig. 
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7. Besluit 
We beschikken in België niet over één bestand met zowel bestedingsgegevens als bruto- 

inkomens. Een dergelijk bestand is wenselijk om zowel hervormingen in de indirecte belastingen 

als hervormingen in de personenbelasting te kunnen simuleren. 

In België is er enerzijds wel een bestand met bestedingsgegevens en netto-inkomens, i.e. de 

HuishoudBudgetEnquête van het NIS (HBE), en anderzijds een bestand met onder andere netto- 

inkomens en bruto-inkomens, i.e. het Fiscaal Bestand van het Ministerie van Financiën (FB). Het 

objectief was om op basis van beide bestanden één samengesteld bestand te construeren. We 

hebben dit gedaan door gebruik te maken van de overlappende informatie uit beide bestanden 

en met behulp van statistische koppelingstechnieken. 

Heel de koppelingsoefening bestond in feite uit drie belangrijke stappen: 

• De constructie van overlappende gegevens in beide bestanden 
• De keuze van een techniek waarmee deze overlappende gegevens gecombineerd konden 

worden 
• De keuze van evaluatiecriteria waarmee het gekoppelde resultaat geëvalueerd kon worden 

Constructie van overlappende gegevens 

De HBE is een niet toevallige steekproef van sociologische gezinnen. Het FB is eveneens een niet 

toevallige steekproef van sociologische gezinnen. Voor de gezinsleden in het FB observeren we 

het fiscaal formulier dat ze voor een bepaald aanslagjaar hebben ingediend. Daarom werden de 

gezinnen uit de HBE eerst opgedeeld in fiscale eenheden, i.e. een koppel of een alleenstaande met 

mogelijk kinderen of andere personen die fiscaal ten laste zijn. Om fiscaal ten laste te zijn van 

iemand anders moet men deel uitmaken van hetzelfde gezin, een beperkt eigen inkomen hebben 

en verbonden zijn door een familieband. Aan de fiscale eenheden in de HBE en het FB worden 

vervolgens een aantal netto-inkomens toegewezen. Onder netto-inkomens verstaan we hier 

bruto-inkomen min de bedrijfsvoorheffing die op het betreffende inkomensitem werd 

ingehouden. Op deze manier ontstonden fiscale eenheden met variabelen die vergelijkbaar zijn 

over beide bestanden. Door de vergelijkbare variabelen van alle fiscale eenheden per sociologisch 

gezin samen te voegen onstonden ook overlappende variabelen op het niveau van het 

sociologisch gezin. 

De keuze van een koppelingstechniek 

Om de koppeling zelf uit te voeren hebben we afstandsfuncties gebruikt waarmee de afstand, in 

termen van de overlappende variabelen, geminimeerd kon worden. Er werden zowel 

afstandsfuncties gebruikt om de afstand tussen fiscale eenheden te minimeren als om de afstand 

tussen sociologische gezinnen te minimeren. Er werden zeer veel afstandsfuncties toegepast om 

de afstand tussen dezelfde gegevens te minimeren. De afstandsfuncties verschillen onderling 
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voornamelijk in het gewicht dat ze aan de verschillende overlappende variabelen geven. Uit de 

evaluatie bleek dat er geen enkele vorm, of wegingsprocedure, was die systematisch beter 

presteerde dan de andere alternatieven. We hebben daarom besloten dat het ook voor andere 

toepassingen allicht aangewezen is om veel specificaties van afstandsfuncties te gebruiken en de 

resultaten van iedere oefening onderling te vergelijken. 

De keuze van evaluatiecriteria 

In het algemeen ligt het voor de hand om de koppeling te beoordelen aan de hand van evaluatie- 

criteria die betrekking hebben op eigenschappen die voor het latere gebruik van het gekoppelde 

bestand van belang zijn. De hier uitgevoerde koppeling zorgt voor een aanvulling van de HBE 

met gegevens die gebruikt kunnen worden om de personenbelasting te berekenen. De gebruikte 

evaluatiecriteria hadden daarom, in dit concrete geval, vooral betrekking op de totale opbrengst 

en verdeling van de personenbelasting of van variabelen die relevant zijn om deze belasting te 

berekenen. 

Beperking van het bestand 

Het heeft enkel zin om met het gekoppelde bestand te kijken naar de variatie in de niet 

overlappende variabelen, conditioneel op de overlappende variabelen. Als overlappende 

variabelen werden onder andere gezinssamenstelling en verschillende soorten inkomens 

gebruikt. Het is dus mogelijk om met het gekoppelde bestand te kijken naar de variatie in 

indirecte belastingen en personenbelasting, conditioneel op gezinssamenstelling of inkomen. Het 

gekoppelde bestand kan niet gebruikt worden om te kijken naar de samenhang tussen indirecte 

belastingen en personenbelasting binnen een set van volledig gelijke observatie-eenheden, i.e. 

gezinnen met dezelfde samenstelling en hetzelfde inkomen. 

Topics voor verder onderzoek 

De hier beschreven procedure vult een bestaande leemte in. Na het uitvoeren van deze procedure 

ontstond er immers een versie van de HBE die aangevuld werd met gegevens over de 

personenbelasting van een bepaald aanslagjaar. 

Bij het uitvoeren van deze oefening sprong één data-probleem in het oog. Nadat de sociologische 

gezinnen in de HBE werden onderverdeeld in fiscale gezinnen, bleek het totaal aantal kinderen 

ten laste van deze geconstrueerde fiscale eenheden veel groter te zijn dan het aantal kinderen ten 

laste dat door de fiscale administratie zelf geregistreerd werd. Eén mogelijke verklaring voor 

deze afwijking is eventueel de manier waarop de inkomensgegevens in de HBE genoteerd 

werden. Het zou kunnen dat individuele inkomens van gezinsleden (bijvoorbeeld een inwonend 

kind) niet altijd onder naam van het betreffende gezinslid zelf genoteerd werden, maar onder 

naam van een ander gezinslid (bijvoorbeeld één van de ouders). Dit is echter een hypothese die 
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we niet verder konden onderzoeken met de beschikbare gegevens. Alleen een bestand dat 

representatief is voor de populatie van sociologische gezinnen, en fiscale informatie bevat zou 

kunnen reveleren of dit een realistische hypothese is. 
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BIJLAGE 1: AANGIFTEFORMULIER VOOR DE PERSONENBELASTING VOOR 

HET AANSLAGJAAR 1999 (INKOMEN 1998). 
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BIJLAGE 2: TABELLEN OP BASIS VAN HET NIET GECLEANDE FB99308 

Bijlage 2: Tabel 1: Gezinnen naar aantal huishoudleden in het FB99 voor cleaning en de 
Bevolkingsstatistieken (01/01/1999) 

 FB99 Bevolkingsstatistieken  
 som percent som Percent dif som dif percent 
Aantal (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 911.474 21,7 1.300.520 30,9 -389.046 -9,2 
2 1.299.128 30,9 1.301.546 30,9 -2.418 0,0 
3 828.766 19,7 709.858 16,9 118.908 2,8 
4 707.729 16,8 587.652 14,0 120.077 2,8 
5 283.428 6,7 215.655 5,1 67.773 1,6 
6 103.217 2,5 63.024 1,5 40.193 1,0 
7 39.673 0,9 18.137 0,4 21.536 0,5 
8 35.639 0,8 12.662 0,3 22.977 0,5 
       
Totaal 4.209.054 100,0 4.209.054 100,0 0 0,0 

Bijlage 2: Tabel 2: Personen naar leeftijdsklasse in het FB99 voor cleaning en de Bevolkingsstatistieken 
(01/01/1999) 

 FB99 Bevolkingsstatistieken  
 som percent som percent dif som dif percent 
Klasse (1) (2) (3) (4) (1)-(3) (2)-(4) 
<5 jaar 647.789 6,3 579.081 5,7 68.708 0,6 
>=5 jaar en <10 jaar 578.340 5,7 626.853 6,1 -48.513 -0,4 
>=10 jaar en <15 jaar 516.076 5,1 599.316 5,9 -83.240 -0,8 
>=15 jaar en <20 jaar 594.206 5,8 620.367 6,1 -26.161 -0,3 
>=20 jaar en <25 jaar 771.120 7,4 627.528 6,1 143.592 1,3 
>=25 jaar en <30 jaar 866.313 8,0 713.773 7,0 152.540 1,0 
>=30 jaar en <35 jaar 803.749 7,6 779.035 7,6 24.714 0,0 
>=35 jaar en <40 jaar 786.088 7,6 807.285 7,9 -21.197 -0,3 
>=40 jaar en <45 jaar 738.491 7,2 764.720 7,5 -26.229 -0,3 
>=45 jaar en <50 jaar 680.717 6,7 706.277 6,9 -25.560 -0,2 
>=50 jaar en <55 jaar 645.394 6,3 655.611 6,4 -10.217 -0,1 
>=55 jaar en <60 jaar 503.204 5,0 509.194 5,0 -5.990 0,0 
>=60 jaar en <65 jaar 500.809 4,9 527.259 5,2 -26.450 -0,3 
>=65 jaar en <70 jaar 483.746 4,9 524.913 5,1 -41.167 -0,2 
>=70 jaar en <75 jaar 413.400 4,4 458.225 4,5 -44.825 -0,1 
>=75 jaar en <80 jaar 334.671 3,4 360.816 3,5 -26.145 -0,1 
>=80 jaar en <85 jaar 162.845 1,7 171.243 1,7 -8.398 0,0 
>=85 jaar en <90 jaar 125.127 1,3 126.291 1,2 -1.164 0,1 
>=90 jaar en <95 jaar 45.800 0,4 45.984 0,5 -184 -0,1 
>=95 jaar 15.865 0,2 9.981 0,1 5.884 0,1 
       
Totaal 10.213.750 100,0 10.213.752 100,0 -2 0,0 

                                                           

308 De gegevens uit de Bevolkingsstatistieken in Bijlage 2: Tabel 1 en Bijlage 2: Tabel 2 komen respectievelijk 
uit NIS (1999c) en NIS (1999d) 
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BIJLAGE 3: CODES DIE KUNNEN INGEVULD WORDEN OP HET 

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE PERSONENBELASTING MAAR DIE NIET 

GEOBSERVEERD WORDEN IN FB99 

Bijlage 3: Tabel 1: Invulbare codes van aangifteformulier voor de personenbelasting die niet geobserveerd 
worden in FB99 

Nr. Code Nr. Code Nr. Code 
1 570 21 385 41 712 
2 124 22 427 42 757 
3 125 23 428 43 767 
4 172 24 601 44 770 
5 173 25 609 45 771 
6 174 26 612   
7 175 27 626   
8 176 28 634   
9 177 29 635   
10 178 30 637   
11 179 31 638   
12 202 32 643   
13 205 33 667   
14 206 34 678   
15 207 35 679   
16 208 36 680   
17 333 37 686   
18 334 38 688   
19 350 39 691   
20 370 40 692   
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BIJLAGE 4: BEREKENING VAN DE LIMIETBEDRAGEN OM KAPITALEN EN 

RENTEN TE ONDERSCHEIDEN 

In deze Bijlage bespreken we hoe we de limietbedragen, die gebruikt worden om kapitalen 

(éénmalige uitbetalingen) en renten te onderscheiden, berekend hebben. We hebben vier 

verschillende concepten berekend. 

1. Een bruto bedrag dat uitbetaald wordt als gevolg van rechten die opgebouwd werden in het 

kader van de tweede of de derde pensioenpijler (BKAP). 

2. Een nettobedrag dat uitbetaald wordt als gevolg van rechten die opgebouwd zijn in het 

kader van de tweede of de derde pensioenpijler (NKAP). Het gaat hier om het netto 

equivalent van BKAP. Met netto bedoelen we hier dat de bijhorende bedrijfsvoorheffingen er 

werden afgetrokken. 

3. De achterstallige onderhoudsuitkeringen die uitbetaald worden ingevolge een gerechtelijke 

beslissing (KAPON) 

4. Andere onderhoudsuitkeringen (BEDON) 

Het vertrekpunt voor de berekening van deze vier concepten was de set van alle fiscale 

formulieren in het FB99C. 

Voor de berekening van BKAP werden eerst alle bedragen opgeteld die genoteerd werden onder 

de codes 213, 214, 215, 220, 221, 222, 233, 234, 235, 240, 241 en 242 van het fiscaal formulier. Over 

de 11.400 fiscale formulieren werd 230 keer een waarde geobserveerd. Vervolgens werd aan deze 

som ook nog de teruggerekende waarde van de omzettingsrente onder code 216 en 236 

toegevoegd. Deze waarde werd teruggerekend door gebruik te maken van de leeftijd van de man 

(code 216) of de leeftijd van de vrouw (code 236) en het bijhorende percentage dat gebruikt werd 

om de ingevulde omzettingsrente te bepalen. De leeftijden en percentages werden in Tabel 3.6 

van de hoofdtekst gegeven. Met terugrekenen bedoelen we hier dat de geïnverteerde percentages 

werden toegepast op de geobserveerde omzettingsrente om op die manier het kapitaal te 

bekomen dat aan de basis lag van het ingevulde bedrag. In totaal werd 30 keer een bedrag 

teruggerekend, 28 keer voor een man, 2 keer voor een vrouw309. 

De gegevens die we bekomen voor BKAP staan in de eerste lijn van Bijlage 4: Tabel 1. Het 

gemiddelde van de variabele BKAP werd gebruikt om de bedragen die op het fiscaal formulier 

                                                           

309 Deze terugrekenoperatie kan niet uitgevoerd worden voor de codes 218 en 238 van het fiscaal formulier 
omdat voor deze laatste twee codes niet kan bepaald worden op welke moment (voor welke leeftijd) het 
kapitaal werd omgezet naar een omzettingsrente. 
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onder Vak III A.1.a) en Vak III A.2.a) genoteerd werden, uit elkaar te halen in renten enerzijds en 

kapitalen en afkoopwaarden anderzijds. 

De berekening van NKAP is volledig analoog aan deze van BKAP. Alleen trekken we van ieder 

bedrag dat we optellen bij de totale som eerst de bijhorende bedrijfsvoorheffing af. Omdat we op 

het fiscaal formulier voor het volledige vak III, per kolom, slechts één gecodeerde waarde voor 

bedrijfsvoorheffing observeren (i.e. codes 225 en 245) hebben we de bedrijfsvoorheffing 

proportioneel verdeeld over de verschillende items. 

Eerst werd per kolom de som van alle items onder vak III genomen (behalve codes 223 en 243, de 

niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen). Voor codes 216 en 236 werd het teruggerekende 

bedrag genomen en niet de genoteerde waarde. De bekomen waarde voor de man (i.e. de waarde 

uit de eerste kolom) noemen we TOTPENSM. Vervolgens werd van ieder bedrag in de som, 

volgende waarde afgetrokken: (waarde onder pensioencode*waarde onder 

code 225)/TOTPENSM. Voor de waarden in de tweede kolom werden gelijkaardige 

berekeningen uitgevoerd. 

De gegevens voor de variabele NKAP staan in de tweede lijn van Bijlage 4: Tabel 1. Het 

gemiddelde van de variabele NKAP werd gebruikt om de uitgekeerde kapitalen en renten als 

gevolg van levensverzekeringen in de HBE9798 uit elkaar te halen. Zowel kapitalen als renten 

kwamen terecht onder de code 421. 

Voor de ontvangen onderhoudsgelden berekenen we twee verschillende waarden. De waarden 

die genoteerd worden onder code 193 op het fiscaal formulier, i.e. de achterstallige 

onderhoudsuitkeringen die betaald worden als gevolg van een gerechtelijke beslissing, werden 

gebruikt om de variabele KAPON te bereken. De variabele BEDON is gebaseerd op de 

samenvoeging van de waarden die onder code 192 en code 194 van het fiscaal formulier 

genoteerd worden. Onder code 192 treffen we de regelmatig uitbetaalde onderhoudsuitkeringen 

aan. Onder code 194 de omzettingsrente die gebaseerd is op een éénmalig kapitaal. Het 

onderscheid tussen code 193 enerzijds, en 192 en 194 anderzijds, werd gemaakt in de 

veronderstelling dat de erg hoge uitkeringen allicht te vinden zouden zijn onder code 193. De 

gegevens over de variabelen KAPON en BEDON staan respectievelijk in lijnen 3 en 4 van Bijlage 

4: Tabel 1. Het gemiddelde bedrag van KAPON werd gebruikt om de betaalde 

onderhoudsuitkeringen in de HBE9798 te ontbinden in een "gewoon" ontvangen bedrag en een 

éénmalig uitbetaald kapitaal omdat dit het hoogste gemiddelde van KAPON en BEDON was. 
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Bijlage 4: Tabel 1: limietbedragen om kapitalen en renten te onderscheiden op basis van FB99C 

Type MIN MAX SOM AANTAL GEMID 
BKAP 262 43.406.197 150.605.298 262 574.829 
NKAP 173 36.151.628 126.544.599 262 482.994 
KAPON 139.200 209.698 348.898 2 174.449 
BEDON 16.000 722.772 15.994.066 92 173.848 

Om na te gaan of de cleaning van de sample een grote invloed had op de bepaling van deze 

limieten werd de berekening overgedaan op de volledige set van 22.672 fiscale formulieren die in 

het FB99 zitten. Het nadeel van deze dataset is dat sommige formulieren identiek zijn, i.e. als we 

zowel voor de man als de vrouw van een wettelijk gehuwd koppel het fiscaal formulier 

observeren. De analoge gegevens staan in Bijlage 4: Tabel 2. Uit de vergelijking van Bijlage 4: 

Tabel 1 en Bijlage 4: Tabel 2 volgt dat er geen grote verschillen tussen de resultaten voor deze 

variabelen in FB99 en FB99C zijn. 

Bijlage 4: Tabel 2: limietbedragen om kapitalen en renten te onderscheiden op basis van FB99 

Type MIN MAX SOM AANTAL GEMID 
BKAP 262 43.406.197 390.508.956 628 621.829 
NKAP 173 36.151.628 327.714.191 628 521.837 
KAPON 18.000 336.000 1.081.698 6 180.283 
BEDON 4.500 1.140.000 36.798.620 203 181.273 
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BIJLAGE 5: VERDELING VAN DE VARIABELEN IN HBE9798FISC EN FB99CFISC 

Bijlage 5: Tabel 1: Verdeling van de variabelen in HBE9798Fisc 
 Minimum Maximum Gemiddelde Stand. afw. Percent 

Variabelen die per partner genoteerd worden op het fiscaal formulier en die aangemaakt werden voor een ffHBE (enkel genoteerde bedragen) 
Arbeidsinkomen man 320 3.609.379 572.903 388.673 59,6 
Zelfstandig inkomen man -223.513 13.917.553 231.204 943.062 81,4 
Pensioen man 185 8.480.832 408.762 250.359 34,1 
Kapitaal man 624.723 624.723 624.723 0 0,0 
Werkloosheidsvergoeding man 942 434.551 191.124 146.170 14,4 
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 386 607.958 154.279 157.398 7,1 
Arbeidsinkomen vrouw 4 1.495.438 407.717 231.012 24,0 
Zelfstandig inkomen vrouw -78.520 3.406.441 262.276 500.113 7,6 
Pensioen vrouw 828 732.452 219.549 171.363 7,2 
Kapitaal vrouw 516.988 5.432.611 2.116.821 1.547.262 0,1 
Werkloosheidsvergoeding vrouw 4.480 382.319 128.067 86.791 6,4 
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 1.856 546.267 111.512 95.971 4,1 

Variabelen die per fiscale eenheid genoteerd worden op het fiscaal formulier of verband houden met de eindafrekening van de belastingen en die aangemaakt 
werden voor een ffHBE(enkel genoteerde bedragen) 

Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 3.169 224.000 36.317 23.467 65,7 
Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 442 2.629.948 240.123 352.190 11,4 
Ontvangen onderhoudsgeld 1.500 167.320 67.661 45.350 4,8 
Betaald onderhoudsgeld 5.000 347.094 88.200 76.368 3,3 
Onroerende voorheffing 2.000 265.908 19.931 21.150 57,5 
Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 334 351.137 40.190 43.727 25,5 
Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 210 1.897.289 58.661 99.512 32,4 

Variabelen die door de administratie in het vak DIENST worden ingevuld en die aangemaakt werden voor een ffHBE 
Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0 1 0,57 0,49 100,0 
Aantal kinderen ten laste 0 7 0,77 1,09 100,0 
Aantal anderen ten laste 0 3 0,01 0,12 100,0 
Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0 2 0,06 0,26 100,0 

Leeftijd van de belastingplichtige en zijn gehuwde partner (indien gehuwd) 
Leeftijd belastingplichtige 19 97 51 16 100,0 
Leeftijd partner belastingplichtige 21 91 48 14 57,4 
 



koppeling van de Budgetenquête 1997-98 en     181 
het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998)        

 
 

Bijlage 5: Tabel 2: Verdeling van de variabelen in FB99CFisc 

 Minimum Maximum Gemiddelde Stand. afw. Percent 
Variabelen die per partner genoteerd worden op het fiscaal formulier en die aangemaakt werden voor een ffFB (enkel genoteerde bedragen) 

Arbeidsinkomen man 33 40.114.073 603.075 603.561 59,4 
Zelfstandig inkomen man -500.800 25.500.087 697.284 1.193.670 12,6 
Pensioen man 5 1.541.112 344.768 185.434 24,4 
Kapitaal man 472 37.417.774 675.140 1.109.834 11,8 
Werkloosheidsvergoeding man 129 911.807 123.483 139.526 17,4 
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 74 1.654.024 116.914 189.608 14,8 
Arbeidsinkomen vrouw 3 2.382.606 459.024 257.066 17,8 
Zelfstandig inkomen vrouw -35.740 7.239.453 495.814 735.520 2,5 
Pensioen vrouw 9 674.982 169.609 149.918 8,1 
Kapitaal vrouw 173 2.393.587 467.846 380.340 1,0 
Werkloosheidsvergoeding vrouw 167 420.046 128.604 95.120 5,6 
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 81 1.628.623 132.513 153.750 5,9 

Variabelen die per fiscale eenheid genoteerd worden op het fiscaal formulier of verband houden met de eindafrekening van de belastingen en die aangemaakt 
werden voor een ffFB (enkel genoteerde bedragen) 

Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 1 430.000 34.520 23.400 54,9 
Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 100 6.361.742 217.905 442.303 4,8 
Ontvangen onderhoudsgeld 2.087 722.772 172.047 144.199 0,8 
Betaald onderhoudsgeld 200 1.129.382 104.479 103.195 3,4 
Onroerende voorheffing 1 32.238 4.176 3.030 20,1 
Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 17 1.583.914 30.769 48.451 37,4 
Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 103 19.598.535 49.009 298.294 44,0 

Variabelen die door de administratie in het vak DIENST worden ingevuld en die aangemaakt werden voor een ffFB 
Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0 1 0,47 0,50 100,0 
Aantal kinderen ten laste 0 11 0,47 0,92 100,0 
Aantal anderen ten laste 0 3 0,00 0,04 100,0 
Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0 3 0,04 0,21 100,0 

Leeftijd van de belastingplichtige en zijn gehuwde partner (indien gehuwd) 
Leeftijd belastingplichtige 12 101 48 18 100,0 
Leeftijd partner belastingplichtige 20 91 50 14 47,1 
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BIJLAGE 6: VERDELING VAN DE VARIABELEN IN HBE9798GEZ EN FB99CGEZ 

Bijlage 6: Tabel 1: Verdeling van de variabelen in HBE9798Gez 
 Minimum Maximum Gemiddelde Stand. afw. Percent 

Aggregaat van de variabelen die per partner genoteerd worden op het fiscaal formulier en die aangemaakt werden voor een ffHBE (enkel genoteerde bedragen) 
Arbeidsinkomen man 320 3.609.379 628.988 408.553 58,0 
Zelfstandig inkomen man -22.3513 13.917.553 232.111 945.177 86,6 
Pensioen man 185 8.480.832 410.237 250.081 36,3 
Kapitaal man 624.723 624.723 624.723 0 0,0 
Werkloosheidsvergoeding man 942 434.551 194.108 145.562 15,1 
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 386 607.958 154.279 157.398 7,5 
Arbeidsinkomen vrouw 4 1.495.438 407.717 231.012 25,6 
Zelfstandig inkomen vrouw -78.520 3.406.441 262.276 500.113 8,2 
Pensioen vrouw 828 732.452 219.549 171.363 7,7 
Kapitaal vrouw 516.988 5.432.611 2.116.821 1.547.262 0,2 
Werkloosheidsvergoeding vrouw 4.480 382.319 128.067 86.791 6,8 
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 1.856 546.267 111.512 95.971 4,4 
Aggregaat van de variabelen die per fiscale eenheid genoteerd worden op het fiscaal formulier of verband houden met de eindafrekening van de belastingen en die 

aangemaakt werden voor een ffHBE(enkel genoteerde bedragen) 
Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 3.169 224.000 36.317 23.467 70,2 
Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 442 2.629.948 240.123 352.190 12,2 
Ontvangen onderhoudsgeld 1.500 167.320 67.661 45.350 5,1 
Betaald onderhoudsgeld 5.000 347.094 88.200 76.368 3,5 
Onroerende voorheffing 2.000 265.908 19.931 21.150 61,4 
Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 334 351.137 40.190 43.727 27,2 
Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 210 1.897.289 58.661 99.512 34,6 

Aggregaat van de variabelen die door de administratie in het vak DIENST worden ingevuld en die aangemaakt werden voor een ffHBE 
Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0 2 0,61 0,49 100,0 
Aantal kinderen ten laste 0 7 0,82 1,11 100,0 
Aantal anderen ten laste 0 3 0,01 0,12 100,0 
Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0 2 0,07 0,27 100,0 

Extra gezinskarakteristieken 
Totaal aantal gezinsleden 1 9 2,58 1,38 100,0 
Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin 0 3 1,07 0,29 100,0 
Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin 0 2 0,62 0,49 100,0 
Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt 0 9 2,51 1,38 100,0 
Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin 0 5 0,44 0,85 100,0 
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Bijlage 6: Tabel 2: Verdeling van de variabelen in FB99CGez 

 Minimum Maximum Gemiddelde Stand. afw. Percent 
Aggregaat van de variabelen die per partner genoteerd worden op het fiscaal formulier en die aangemaakt werden voor een ffFB (enkel genoteerde bedragen) 

Arbeidsinkomen man 33 40.114.073 779.475 726.419 50,2 
Zelfstandig inkomen man -500.800 25.692.851 736.850 1.234.514 13,0 
Pensioen man 5 1.541.112 353.539 194.848 26,0 
Kapitaal man 472 37.417.774 678.672 1.112.922 12,8 
Werkloosheidsvergoeding man 129 966.864 137.566 150.287 17,0 
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 74 1.654.024 127.962 197.846 14,8 
Arbeidsinkomen vrouw 3 2.382.606 459.476 257.919 19,4 
Zelfstandig inkomen vrouw -35.740 7.239.453 495.814 735.520 2,7 
Pensioen vrouw 9 674.982 169.609 149.918 8,9 
Kapitaal vrouw 173 2.393.587 467.846 380.340 1,1 
Werkloosheidsvergoeding vrouw 167 420.046 128.604 95.120 6,2 
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 81 1.628.623 132.710 154.221 6,4 
Aggregaat van de variabelen die per fiscale eenheid genoteerd worden op het fiscaal formulier of verband houden met de eindafrekening van de belastingen en die 

aangemaakt werden voor een ffFB (enkel genoteerde bedragen) 
Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 1 430.000 36.184 24.144 57,2 
Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 100 6.361.742 221.993 457.710 5,1 
Ontvangen onderhoudsgeld 2.087 1.228.000 181.822 181.410 0,8 
Betaald onderhoudsgeld 200 1.129.382 105.836 104.138 3,7 
Onroerende voorheffing 1 32.238 4.365 3.071 21,0 
Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 17 1.583.914 35.623 53.512 35,3 
Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 103 19.598.535 55.959 319.106 42,1 

Aggregaat van de variabelen die door de administratie in het vak DIENST worden ingevuld en die aangemaakt werden voor een ffFB 
Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0 3 0,51 0,50 100,0 
Aantal kinderen ten laste 0 11 0,52 0,96 100,0 
Aantal anderen ten laste 0 3 0,00 0,04 100,0 
Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0 3 0,04 0,22 100,0 

Extra gezinskarakteristieken 
Totaal aantal gezinsleden 1 16 2,55 1,44 100,0 
Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin 0 6 1,09 0,71 100,0 
Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin 0 4 0,57 0,50 100,0 
Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt 0 13 2,12 1,54 100,0 
Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin 0 9 0,40 0,85 100,0 
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BIJLAGE 7: INVERSE CONDITIONELE COVARIANTIEMATRIX OP BASIS VAN DE BETAALDE PERSONENBELASTING EN DE 

OVERLAPPENDE VARIABELEN IN FB99CFISC EN FB99CGEZ 

Bijlage 7: Tabel  1: Gebruikte afkortingen 

1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) FISCKOP 
2 Aantal kinderen ten laste KTL 
3 Aantal anderen ten laste ATL 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar KJ3 
5 Totaal aantal gezinsleden AANLID 
6 Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin AANFF 
7 Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin HUWKOP 
8 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt AANPOPF 
9 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin PERSJ14 
10 Arbeidsinkomen man ARBM 
11 Zelfstandig inkomen man ZELFM 
12 Pensioen man PENSM 
13 Kapitaal man KAPITM 
14 Werkloosheidsvergoeding man WERKLM 
15 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man ARBONM 
16 Arbeidsinkomen vrouw ARBV 
17 Zelfstandig inkomen vrouw ZELFV 
18 Pensioen vrouw PENSV 
19 Kapitaal vrouw KAPITV 
20 Werkloosheidsvergoeding vrouw WERKLV 
21 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw ARBONV 
22 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) ONINEIG 
23 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen ONINAND 
24 Ontvangen onderhoudsgeld ONTONDER 
25 Betaald onderhoudsgeld BETONDER 
26 Onroerende voorheffing ONROEVH 
27 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting TERUG 
28 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting BETAAL 
29 Leeftijd belastingplichtige LEEFP1 
30 Leeftijd partner belastingplichtige LEEFP2 
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Bijlage 7: Tabel  2: Inverse conditionele covariantiematrix op basis van gegevens in FB99CFisc (deel 1)  

Bij
 FISCKOP KTL ATL KJ3 ARBM ZELFM PENSM 

1 FISCKOP 74,772826959000000 -5,462521231000000 0,183573903500000 -6,587371159000000 -0,000003222029000 -0,000001900545000 0,000000531032660 
2 KTL -5,462521231000000 2,219125036100000 -0,896425865000000 -1,446135690000000 -0,000000778614400 -0,000000436596100 0,000000151673630 
3 ATL 0,183573903500000 -0,896425865000000 545,307526390000000 2,015966078000000 0,000001052920300 -0,000000351954800 0,000002385604300 
4 KJ3 -6,587371159000000 -1,446135690000000 2,015966078000000 26,774788007000000 0,000000309757450 0,000000450342450 -0,000000606887700 
5 ARBM -0,000003222029000 -0,000000778614400 0,000001052920300 0,000000309757450 0,000000000013217 0,000000000003719 0,000000000004943 
6 ZELFM -0,000001900545000 -0,000000436596100 -0,000000351954800 0,000000450342450 0,000000000003719 0,000000000005852 0,000000000001745 
7 PENSM 0,000000531032660 0,000000151673630 0,000002385604300 -0,000000606887700 0,000000000004943 0,000000000001745 0,000000000059082 
8 KAPITM 0,000000413176660 -0,000000018258900 0,000000270617420 -0,000000312469700 0,000000000002009 0,000000000000781 0,000000000005008 
9 WERKLM -0,000001980783000 -0,000001273683000 0,000000614927260 0,000000420634620 0,000000000010627 0,000000000004107 0,000000000018882 
10 ARBONM -0,000005927782000 -0,000000011819180 0,000001717690200 0,000001651033600 0,000000000006377 0,000000000002685 0,000000000013984 
11 ARBV -0,000022735000000 -0,000000395188100 0,000000800837530 0,000003088716200 0,000000000002810 0,000000000002542 0,000000000000066 
12 ZELFV -0,000006809111000 -0,000000755037300 0,000001223198700 0,000001222404800 0,000000000002601 0,000000000000457 0,000000000000418 
13 PENSV 0,000019465500000 0,000000043293734 -0,000000068589660 -0,000003878181000 0,000000000005497 0,000000000002774 -0,000000000012447 
14 KAPITV 0,000001591227100 0,000000084563756 -0,000007960182000 -0,000001015903000 0,000000000005479 0,000000000002585 -0,000000000000064 
15 WERKLV -0,000054011000000 0,000001935424000 0,000005116665700 -0,000008943301000 0,000000000002855 0,000000000003805 -0,000000000002053 
16 ARBONV -0,000026284000000 0,000001581611400 -0,000012153000000 -0,000010923000000 0,000000000001533 0,000000000001812 -0,000000000002825 
17 ONINEIG 0,000007755241100 -0,000002758106000 0,000003198580100 0,000003125041700 -0,000000000020073 -0,000000000029724 -0,000000000000190 
18 ONINAND -0,000003702105000 -0,000000175319900 0,000001433845100 -0,000000581557700 0,000000000006874 0,000000000001543 0,000000000003318 
19 ONTONDER 0,000000984357850 -0,000000039469420 0,000002386293700 0,000000911429780 0,000000000009489 0,000000000003271 0,000000000014598 
20 BETONDER 0,000004276357500 0,000002544701400 -0,000030483000000 -0,000006793152000 -0,000000000010154 -0,000000000005558 0,000000000003477 
21 ONROEVH -0,000581917000000 -0,000057511000000 0,000011652000000 0,000052071100000 0,000000000007891 0,000000000152197 -0,000000000022231 
22 TERUG -0,000001764351000 -0,000002540547000 0,000008763937300 -0,000001975171000 0,000000000009453 0,000000000003372 0,000000000008472 
23 BETAAL -0,000003345288000 -0,000000260900000 -0,000002057935000 -0,000001841065000 -0,000000000002541 0,000000000001795 -0,000000000014319 
24 LEEFP1 0,111507360500000 -0,002107796000000 -0,001521938000000 0,019172594900000 0,000000071535284 0,000000028514719 -0,000000283253500 
25 LEEFP2 -1,251593771000000 0,081339705200000 -0,011392447000000 0,116838252000000 0,000000046833837 0,000000026977385 0,000000014035951 
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Bijlage 7: Tabel  2: Inverse conditionele covariantiematrix op basis van gegevens in FB99CFisc (deel 2) 

  KAPITM WERKLM ARBONM ARBV ZELFV PENSV KAPITV 
1 FISCKOP 0,000000413176660 -0,000001980783000 -0,000005927782000 -0,000022735000000 -0,000006809111000 0,000019465500000 0,000001591227100 
2 KTL -0,000000018258900 -0,000001273683000 -0,000000011819180 -0,000000395188100 -0,000000755037300 0,000000043293734 0,000000084563756 
3 ATL 0,000000270617420 0,000000614927260 0,000001717690200 0,000000800837530 0,000001223198700 -0,000000068589660 -0,000007960182000 
4 KJ3 -0,000000312469700 0,000000420634620 0,000001651033600 0,000003088716200 0,000001222404800 -0,000003878181000 -0,000001015903000 
5 ARBM 0,000000000002009 0,000000000010627 0,000000000006377 0,000000000002810 0,000000000002601 0,000000000005497 0,000000000005479 
6 ZELFM 0,000000000000781 0,000000000004107 0,000000000002685 0,000000000002542 0,000000000000457 0,000000000002774 0,000000000002585 
7 PENSM 0,000000000005008 0,000000000018882 0,000000000013984 0,000000000000066 0,000000000000418 -0,000000000012447 -0,000000000000064 
8 KAPITM 0,000000000006258 0,000000000003683 0,000000000002721 0,000000000001270 0,000000000000820 0,000000000001963 0,000000000000415 
9 WERKLM 0,000000000003683 0,000000000197966 0,000000000012831 0,000000000004261 0,000000000002824 0,000000000004697 0,000000000002899 
10 ARBONM 0,000000000002721 0,000000000012831 0,000000000150355 0,000000000003979 0,000000000000993 0,000000000006757 -0,000000000002490 
11 ARBV 0,000000000001270 0,000000000004261 0,000000000003979 0,000000000042774 0,000000000007931 0,000000000008214 0,000000000007414 
12 ZELFV 0,000000000000820 0,000000000002824 0,000000000000993 0,000000000007931 0,000000000055255 0,000000000003833 0,000000000004144 
13 PENSV 0,000000000001963 0,000000000004697 0,000000000006757 0,000000000008214 0,000000000003833 0,000000000322512 0,000000000013619 
14 KAPITV 0,000000000000415 0,000000000002899 -0,000000000002490 0,000000000007414 0,000000000004144 0,000000000013619 0,000000000298648 
15 WERKLV 0,000000000002223 0,000000000001765 -0,000000000006300 0,000000000038364 0,000000000015067 0,000000000036006 0,000000000012021 
16 ARBONV 0,000000000000971 0,000000000002430 -0,000000000010637 0,000000000009694 0,000000000006622 0,000000000019844 0,000000000006241 
17 ONINEIG -0,000000000015150 -0,000000000008315 -0,000000000019800 -0,000000000033034 -0,000000000022616 -0,000000000004524 -0,000000000059368 
18 ONINAND 0,000000000001967 0,000000000007913 0,000000000004161 0,000000000003521 0,000000000000959 0,000000000006967 0,000000000003468 
19 ONTONDER 0,000000000003723 0,000000000003793 0,000000000009570 0,000000000000640 -0,000000000000459 0,000000000002451 0,000000000002526 
20 BETONDER -0,000000000000195 -0,000000000014404 -0,000000000007465 -0,000000000006010 0,000000000000052 -0,000000000008963 -0,000000000000898 
21 ONROEVH 0,000000000102732 0,000000000242808 0,000000000161103 0,000000000007566 0,000000000352999 0,000000000078114 0,000000000556076 
22 TERUG 0,000000000003791 0,000000000010484 0,000000000012517 0,000000000031068 0,000000000014571 0,000000000023110 0,000000000016508 
23 BETAAL -0,000000000000389 -0,000000000018094 -0,000000000009532 0,000000000017720 0,000000000008734 -0,000000000002231 0,000000000013120 
24 LEEFP1 -0,000000027516010 0,000000043254401 -0,000000014563440 0,000000034338512 0,000000024503754 0,000000106174820 0,000000057447224 
25 LEEFP2 -0,000000015641430 0,000000016987685 0,000000052996154 0,000000304250290 0,000000087200528 -0,000000656173100 -0,000000115136600 
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Bijlage 7: Tabel  2: Inverse conditionele covariantiematrix op basis van gegevens in FB99CFisc (deel 3) 

  WERKLV ARBONV ONINEIG ONINAND ONTONDER BETONDER ONROEVH 
1 FISCKOP -0,000054011000000 -0,000026284000000 0,000007755241100 -0,000003702105000 0,000000984357850 0,000004276357500 -0,000581917000000 
2 KTL 0,000001935424000 0,000001581611400 -0,000002758106000 -0,000000175319900 -0,000000039469420 0,000002544701400 -0,000057511000000 
3 ATL 0,000005116665700 -0,000012153000000 0,000003198580100 0,000001433845100 0,000002386293700 -0,000030483000000 0,000011652000000 
4 KJ3 -0,000008943301000 -0,000010923000000 0,000003125041700 -0,000000581557700 0,000000911429780 -0,000006793152000 0,000052071100000 
5 ARBM 0,000000000002855 0,000000000001533 -0,000000000020073 0,000000000006874 0,000000000009489 -0,000000000010154 0,000000000007891 
6 ZELFM 0,000000000003805 0,000000000001812 -0,000000000029724 0,000000000001543 0,000000000003271 -0,000000000005558 0,000000000152197 
7 PENSM -0,000000000002053 -0,000000000002825 -0,000000000000190 0,000000000003318 0,000000000014598 0,000000000003477 -0,000000000022231 
8 KAPITM 0,000000000002223 0,000000000000971 -0,000000000015150 0,000000000001967 0,000000000003723 -0,000000000000195 0,000000000102732 
9 WERKLM 0,000000000001765 0,000000000002430 -0,000000000008315 0,000000000007913 0,000000000003793 -0,000000000014404 0,000000000242808 
10 ARBONM -0,000000000006300 -0,000000000010637 -0,000000000019800 0,000000000004161 0,000000000009570 -0,000000000007465 0,000000000161103 
11 ARBV 0,000000000038364 0,000000000009694 -0,000000000033034 0,000000000003521 0,000000000000640 -0,000000000006010 0,000000000007566 
12 ZELFV 0,000000000015067 0,000000000006622 -0,000000000022616 0,000000000000959 -0,000000000000459 0,000000000000052 0,000000000352999 
13 PENSV 0,000000000036006 0,000000000019844 -0,000000000004524 0,000000000006967 0,000000000002451 -0,000000000008963 0,000000000078114 
14 KAPITV 0,000000000012021 0,000000000006241 -0,000000000059368 0,000000000003468 0,000000000002526 -0,000000000000898 0,000000000556076 
15 WERKLV 0,000000000812890 0,000000000046170 -0,000000000024618 0,000000000009704 0,000000000001631 -0,000000000032893 0,000000000351480 
16 ARBONV 0,000000000046170 0,000000000452547 -0,000000000059050 0,000000000006108 0,000000000001363 0,000000000001398 0,000000000661091 
17 ONINEIG -0,000000000024618 -0,000000000059050 0,000000002937571 -0,000000000075482 -0,000000000124518 -0,000000000038185 -0,000000012779750 
18 ONINAND 0,000000000009704 0,000000000006108 -0,000000000075482 0,000000000094124 0,000000000008428 -0,000000000018263 0,000000000435467 
19 ONTONDER 0,000000000001631 0,000000000001363 -0,000000000124518 0,000000000008428 0,000000002473303 0,000000000005640 -0,000000000586051 
20 BETONDER -0,000000000032893 0,000000000001398 -0,000000000038185 -0,000000000018263 0,000000000005640 0,000000001443678 0,000000000314477 
21 ONROEVH 0,000000000351480 0,000000000661091 -0,000000012779750 0,000000000435467 -0,000000000586051 0,000000000314477 0,000000338309670 
22 TERUG 0,000000000037770 -0,000000000007557 0,000000000002821 0,000000000003227 0,000000000022706 -0,000000000170687 -0,000000001203281 
23 BETAAL 0,000000000008499 0,000000000005024 0,000000000002715 -0,000000000005581 -0,000000000022620 0,000000000021072 0,000000001295029 
24 LEEFP1 0,000000056285081 0,000000039902932 -0,000001018395000 0,000000027668812 -0,000000061712910 -0,000000166808000 0,000004511392200 
25 LEEFP2 0,000000627965530 0,000000311590480 -0,000000678966100 0,000000051834176 0,000000122833630 0,000000035816073 0,000011294900000 
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Bijlage 7: Tabel  2: Inverse conditionele covariantiematrix op basis van gegevens in FB99CFisc (deel 4)  

  TERUG BETAAL LEEFP1 LEEFP2 
1 FISCKOP -0,000001764351000 -0,000003345288000 0,111507360500000 -1,251593771000000 
2 KTL -0,000002540547000 -0,000000260900000 -0,002107796000000 0,081339705200000 
3 ATL 0,000008763937300 -0,000002057935000 -0,001521938000000 -0,011392447000000 
4 KJ3 -0,000001975171000 -0,000001841065000 0,019172594900000 0,116838252000000 
5 ARBM 0,000000000009453 -0,000000000002541 0,000000071535284 0,000000046833837 
6 ZELFM 0,000000000003372 0,000000000001795 0,000000028514719 0,000000026977385 
7 PENSM 0,000000000008472 -0,000000000014319 -0,000000283253500 0,000000014035951 
8 KAPITM 0,000000000003791 -0,000000000000389 -0,000000027516010 -0,000000015641430 
9 WERKLM 0,000000000010484 -0,000000000018094 0,000000043254401 0,000000016987685 
10 ARBONM 0,000000000012517 -0,000000000009532 -0,000000014563440 0,000000052996154 
11 ARBV 0,000000000031068 0,000000000017720 0,000000034338512 0,000000304250290 
12 ZELFV 0,000000000014571 0,000000000008734 0,000000024503754 0,000000087200528 
13 PENSV 0,000000000023110 -0,000000000002231 0,000000106174820 -0,000000656173100 
14 KAPITV 0,000000000016508 0,000000000013120 0,000000057447224 -0,000000115136600 
15 WERKLV 0,000000000037770 0,000000000008499 0,000000056285081 0,000000627965530 
16 ARBONV -0,000000000007557 0,000000000005024 0,000000039902932 0,000000311590480 
17 ONINEIG 0,000000000002821 0,000000000002715 -0,000001018395000 -0,000000678966100 
18 ONINAND 0,000000000003227 -0,000000000005581 0,000000027668812 0,000000051834176 
19 ONTONDER 0,000000000022706 -0,000000000022620 -0,000000061712910 0,000000122833630 
20 BETONDER -0,000000000170687 0,000000000021072 -0,000000166808000 0,000000035816073 
21 ONROEVH -0,000000001203281 0,000000001295029 0,000004511392200 0,000011294900000 
22 TERUG 0,000000001053275 0,000000000079139 0,000000143797640 -0,000000041391560 
23 BETAAL 0,000000000079139 0,000000000111919 0,000000026812861 0,000000056226997 
24 LEEFP1 0,000000143797640 0,000000026812861 0,006800549300000 -0,003203274000000 
25 LEEFP2 -0,000000041391560 0,000000056226997 -0,003203274000000 0,023533827300000 
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Bijlage 7: Tabel  3: Inverse conditionele covariantiematrix op basis van gegevens in FB99CGez (deel 1) 

  FISCKOP KTL ATL KJ3 AANLID AANFF HUWKOP 
1 FISCKOP 68,556572330000000 -6,162152989000000 -6,958462006000000 0,985634719400000 6,177097793200000 -6,370312453000000 -69,838051280000000 
2 KTL -6,162152989000000 6,871153549500000 3,695605463800000 -0,304183851000000 -4,014659720000000 4,631471768900000 9,112060727500000 
3 ATL -6,958462006000000 3,695605463800000 424,434187680000000 1,267853949000000 -4,832500833000000 4,127403994900000 11,151923134000000 
4 KJ3 0,985634719400000 -0,304183851000000 1,267853949000000 21,166809977000000 0,566613847300000 -0,682529717000000 -1,508627797000000 
5 AANLID 6,177097793200000 -4,014659720000000 -4,832500833000000 0,566613847300000 4,749675909500000 -4,914851155000000 -10,447254550000000 
6 AANFF -6,370312453000000 4,631471768900000 4,127403994900000 -0,682529717000000 -4,914851155000000 9,904306669200000 10,735568690000000 
7 HUWKOP -69,838051280000000 9,112060727500000 11,151923134000000 -1,508627797000000 -10,447254550000000 10,735568690000000 81,661458365000000 
8 AANPOPF 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
9 PERSJ14 -1,009641961000000 -2,050166776000000 0,749898076200000 -2,558289035000000 -1,109160026000000 1,225159114500000 2,002586754100000 
10 ARBM -0,000000155218800 -0,000000901996600 0,000001069737100 -0,000000385473600 0,000000014701530 -0,000003406876000 -0,000000252109200 
11 ZELFM -0,000000354714900 -0,000000348659400 -0,000000081355650 0,000000118119820 -0,000000077592290 -0,000000933937200 0,000000118916630 
12 PENSM 0,000000366536220 -0,000000019691480 0,000001773579900 0,000000664974110 0,000000544792060 -0,000003538794000 -0,000000657455100 
13 KAPITM -0,000000785870100 0,000000293243940 0,000000411037560 0,000000050214623 -0,000000126238000 -0,000000457516600 0,000000365545530 
14 WERKLM -0,000000420666900 0,000000510817700 0,000002674005200 -0,000000169964400 -0,000001775285000 -0,000005253889000 0,000002065317300 
15 ARBONM -0,000003164549000 -0,000000087925610 0,000002483120400 0,000000317467250 -0,000000492525100 -0,000003493016000 0,000001587042500 
16 ARBV -0,000004164865000 -0,000001189458000 0,000000544236880 0,000000921324510 0,000000121545980 0,000000658373190 -0,000000595990900 
17 ZELFV -0,000001659136000 -0,000000782125100 0,000001130690100 0,000000347979510 -0,000000214974300 0,000000176632490 0,000000375538830 
18 PENSV -0,000011643000000 0,000001728313200 -0,000000792747200 -0,000000493591000 0,000000409720650 -0,000000090859580 -0,000001162634000 
19 KAPITV -0,000002607495000 0,000000178052150 -0,000006389958000 -0,000000270060100 0,000000337021440 -0,000000811100000 -0,000001204221000 
20 WERKLV -0,000015512000000 0,000000724736090 0,000004265362400 -0,000009098613000 0,000000044384342 0,000000911502360 0,000000680423330 
21 ARBONV -0,000006630575000 0,000000582838410 -0,000009771442000 -0,000009909979000 0,000000510493840 -0,000000303755400 -0,000000687481700 
22 ONINEIG -0,000029720000000 -0,000006304367000 0,000000797609230 0,000004620986200 0,000001395611800 -0,000002425141000 0,000005034255400 
23 ONINAND 0,000001464846900 0,000000249723640 0,000001643677000 -0,000000479216200 -0,000000333794800 -0,000001350486000 -0,000001963909000 
24 ONTONDER 0,000004223369900 0,000001077801500 0,000004182887700 0,000001351197700 -0,000000102211800 -0,000007089656000 0,000002420801600 
25 BETONDER -0,000001994096000 0,000003992401300 -0,000020944000000 -0,000002808704000 -0,000001328963000 0,000003251656900 0,000008475022100 
26 ONROEVH 0,000022811800000 -0,000024625000000 -0,000011158000000 0,000022958900000 0,000003966460900 0,000041230400000 0,000037652800000 
27 TERUG -0,000003916771000 -0,000001425512000 0,000009055557600 -0,000001664520000 -0,000000610711000 -0,000008534702000 0,000001450087000 
28 BETAAL -0,000000044577830 0,000000493145500 -0,000001675187000 -0,000001286152000 -0,000000334789900 0,000004398782300 -0,000000119401300 
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Bijlage 7: Tabel  3: Inverse conditionele covariantiematrix op basis van gegevens in FB99CGez (deel 2) 

  AANPOPF PERSJ14 ARBM ZELFM PENSM KAPITM WERKLM 
1 FISCKOP 0,000000000000000 -1,009641961000000 -0,000000155218800 -0,000000354714900 0,000000366536220 -0,000000785870100 -0,000000420666900 
2 KTL 0,000000000000000 -2,050166776000000 -0,000000901996600 -0,000000348659400 -0,000000019691480 0,000000293243940 0,000000510817700 
3 ATL 0,000000000000000 0,749898076200000 0,000001069737100 -0,000000081355650 0,000001773579900 0,000000411037560 0,000002674005200 
4 KJ3 0,000000000000000 -2,558289035000000 -0,000000385473600 0,000000118119820 0,000000664974110 0,000000050214623 -0,000000169964400 
5 AANLID 0,000000000000000 -1,109160026000000 0,000000014701530 -0,000000077592290 0,000000544792060 -0,000000126238000 -0,000001775285000 
6 AANFF 0,000000000000000 1,225159114500000 -0,000003406876000 -0,000000933937200 -0,000003538794000 -0,000000457516600 -0,000005253889000 
7 HUWKOP 0,000000000000000 2,002586754100000 -0,000000252109200 0,000000118916630 -0,000000657455100 0,000000365545530 0,000002065317300 
8 AANPOPF 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
9 PERSJ14 0,000000000000000 4,800508543600000 0,000000109496450 -0,000000027041000 0,000000150844730 -0,000000133965100 0,000000329491690 
10 ARBM 0,000000000000000 0,000000109496450 0,000000000009379 0,000000000002624 0,000000000005879 0,000000000001774 0,000000000007737 
11 ZELFM 0,000000000000000 -0,000000027041000 0,000000000002624 0,000000000004358 0,000000000002295 0,000000000000754 0,000000000003053 
12 PENSM 0,000000000000000 0,000000150844730 0,000000000005879 0,000000000002295 0,000000000036809 0,000000000002823 0,000000000016211 
13 KAPITM 0,000000000000000 -0,000000133965100 0,000000000001774 0,000000000000754 0,000000000002823 0,000000000004723 0,000000000003094 
14 WERKLM 0,000000000000000 0,000000329491690 0,000000000007737 0,000000000003053 0,000000000016211 0,000000000003094 0,000000000150421 
15 ARBONM 0,000000000000000 0,000000605243500 0,000000000005003 0,000000000002185 0,000000000010639 0,000000000002088 0,000000000010079 
16 ARBV 0,000000000000000 -0,000000092622870 0,000000000000966 0,000000000001314 0,000000000002516 0,000000000001542 0,000000000002589 
17 ZELFV 0,000000000000000 0,000000200465720 0,000000000001501 0,000000000000080 0,000000000001154 0,000000000000519 0,000000000001830 
18 PENSV 0,000000000000000 -0,000000482749600 0,000000000005141 0,000000000002729 -0,000000000009435 0,000000000001392 0,000000000003202 
19 KAPITV 0,000000000000000 -0,000000343070000 0,000000000004425 0,000000000002026 0,000000000001547 0,000000000000528 0,000000000002467 
20 WERKLV 0,000000000000000 -0,000001612473000 -0,000000000000414 0,000000000001912 0,000000000003217 0,000000000002778 0,000000000002272 
21 ARBONV 0,000000000000000 -0,000001215595000 0,000000000000060 0,000000000000899 0,000000000000625 0,000000000001353 0,000000000001828 
22 ONINEIG 0,000000000000000 0,000009614784200 -0,000000000005249 -0,000000000018093 -0,000000000028421 -0,000000000015028 0,000000000012535 
23 ONINAND 0,000000000000000 -0,000000396898000 0,000000000005099 0,000000000001050 0,000000000003662 0,000000000001704 0,000000000005938 
24 ONTONDER 0,000000000000000 -0,000001901522000 0,000000000007534 0,000000000002822 0,000000000011222 0,000000000002966 0,000000000002828 
25 BETONDER 0,000000000000000 -0,000001764464000 -0,000000000006004 -0,000000000003118 0,000000000000046 -0,000000000000489 -0,000000000006863 
26 ONROEVH 0,000000000000000 -0,000092989000000 -0,000000000070077 0,000000000087429 0,000000000191332 0,000000000115066 0,000000000138474 
27 TERUG 0,000000000000000 -0,000000139335200 0,000000000006128 0,000000000001104 0,000000000009997 0,000000000003469 0,000000000004481 
28 BETAAL 0,000000000000000 -0,000000940487500 -0,000000000002004 0,000000000001070 -0,000000000009400 0,000000000000302 -0,000000000015426 
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Bijlage 7: Tabel  3: Inverse conditionele covariantiematrix op basis van gegevens in FB99CGez (deel 3) 

  ARBONM ARBV ZELFV PENSV KAPITV WERKLV ARBONV 
1 FISCKOP -0,000003164549000 -0,000004164865000 -0,000001659136000 -0,000011643000000 -0,000002607495000 -0,000015512000000 -0,000006630575000 
2 KTL -0,000000087925610 -0,000001189458000 -0,000000782125100 0,000001728313200 0,000000178052150 0,000000724736090 0,000000582838410 
3 ATL 0,000002483120400 0,000000544236880 0,000001130690100 -0,000000792747200 -0,000006389958000 0,000004265362400 -0,000009771442000 
4 KJ3 0,000000317467250 0,000000921324510 0,000000347979510 -0,000000493591000 -0,000000270060100 -0,000009098613000 -0,000009909979000 
5 AANLID -0,000000492525100 0,000000121545980 -0,000000214974300 0,000000409720650 0,000000337021440 0,000000044384342 0,000000510493840 
6 AANFF -0,000003493016000 0,000000658373190 0,000000176632490 -0,000000090859580 -0,000000811100000 0,000000911502360 -0,000000303755400 
7 HUWKOP 0,000001587042500 -0,000000595990900 0,000000375538830 -0,000001162634000 -0,000001204221000 0,000000680423330 -0,000000687481700 
8 AANPOPF 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
9 PERSJ14 0,000000605243500 -0,000000092622870 0,000000200465720 -0,000000482749600 -0,000000343070000 -0,000001612473000 -0,000001215595000 
10 ARBM 0,000000000005003 0,000000000000966 0,000000000001501 0,000000000005141 0,000000000004425 -0,000000000000414 0,000000000000060 
11 ZELFM 0,000000000002185 0,000000000001314 0,000000000000080 0,000000000002729 0,000000000002026 0,000000000001912 0,000000000000899 
12 PENSM 0,000000000010639 0,000000000002516 0,000000000001154 -0,000000000009435 0,000000000001547 0,000000000003217 0,000000000000625 
13 KAPITM 0,000000000002088 0,000000000001542 0,000000000000519 0,000000000001392 0,000000000000528 0,000000000002778 0,000000000001353 
14 WERKLM 0,000000000010079 0,000000000002589 0,000000000001830 0,000000000003202 0,000000000002467 0,000000000002272 0,000000000001828 
15 ARBONM 0,000000000115237 0,000000000002674 0,000000000000605 0,000000000005351 -0,000000000001886 -0,000000000005580 -0,000000000009206 
16 ARBV 0,000000000002674 0,000000000029200 0,000000000004774 0,000000000013387 0,000000000006410 0,000000000022254 0,000000000003614 
17 ZELFV 0,000000000000605 0,000000000004774 0,000000000042032 0,000000000005021 0,000000000003360 0,000000000009009 0,000000000003729 
18 PENSV 0,000000000005351 0,000000000013387 0,000000000005021 0,000000000235660 0,000000000008579 0,000000000041840 0,000000000021910 
19 KAPITV -0,000000000001886 0,000000000006410 0,000000000003360 0,000000000008579 0,000000000229524 0,000000000010758 0,000000000005830 
20 WERKLV -0,000000000005580 0,000000000022254 0,000000000009009 0,000000000041840 0,000000000010758 0,000000000612092 0,000000000027743 
21 ARBONV -0,000000000009206 0,000000000003614 0,000000000003729 0,000000000021910 0,000000000005830 0,000000000027743 0,000000000344278 
22 ONINEIG -0,000000000007924 -0,000000000007716 -0,000000000010529 -0,000000000022421 -0,000000000047041 0,000000000012327 -0,000000000029465 
23 ONINAND 0,000000000002881 0,000000000001949 0,000000000000503 0,000000000006743 0,000000000003235 0,000000000006014 0,000000000004032 
24 ONTONDER 0,000000000007616 -0,000000000000941 -0,000000000000415 0,000000000002388 0,000000000003718 0,000000000000697 -0,000000000000460 
25 BETONDER -0,000000000005848 -0,000000000002869 0,000000000001203 -0,000000000011536 -0,000000000007268 -0,000000000022415 0,000000000002892 
26 ONROEVH 0,000000000065060 -0,000000000159874 0,000000000200747 0,000000000322701 0,000000000473198 0,000000000013651 0,000000000392989 
27 TERUG 0,000000000012751 0,000000000022543 0,000000000010849 0,000000000018136 0,000000000007463 0,000000000028899 -0,000000000008320 
28 BETAAL -0,000000000007414 0,000000000012643 0,000000000006163 0,000000000000845 0,000000000009599 0,000000000005789 0,000000000003716 
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Bijlage 7: Tabel  3: Inverse conditionele covariantiematrix op basis van gegevens in FB99CGez (deel 4) 

  ONINEIG ONINAND ONTONDER BETONDER ONROEVH TERUG BETAAL 
1 FISCKOP -0,000029720000000 0,000001464846900 0,000004223369900 -0,000001994096000 0,000022811800000 -0,000003916771000 -0,000000044577830 
2 KTL -0,000006304367000 0,000000249723640 0,000001077801500 0,000003992401300 -0,000024625000000 -0,000001425512000 0,000000493145500 
3 ATL 0,000000797609230 0,000001643677000 0,000004182887700 -0,000020944000000 -0,000011158000000 0,000009055557600 -0,000001675187000 
4 KJ3 0,000004620986200 -0,000000479216200 0,000001351197700 -0,000002808704000 0,000022958900000 -0,000001664520000 -0,000001286152000 
5 AANLID 0,000001395611800 -0,000000333794800 -0,000000102211800 -0,000001328963000 0,000003966460900 -0,000000610711000 -0,000000334789900 
6 AANFF -0,000002425141000 -0,000001350486000 -0,000007089656000 0,000003251656900 0,000041230400000 -0,000008534702000 0,000004398782300 
7 HUWKOP 0,000005034255400 -0,000001963909000 0,000002420801600 0,000008475022100 0,000037652800000 0,000001450087000 -0,000000119401300 
8 AANPOPF 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
9 PERSJ14 0,000009614784200 -0,000000396898000 -0,000001901522000 -0,000001764464000 -0,000092989000000 -0,000000139335200 -0,000000940487500 
10 ARBM -0,000000000005249 0,000000000005099 0,000000000007534 -0,000000000006004 -0,000000000070077 0,000000000006128 -0,000000000002004 
11 ZELFM -0,000000000018093 0,000000000001050 0,000000000002822 -0,000000000003118 0,000000000087429 0,000000000001104 0,000000000001070 
12 PENSM -0,000000000028421 0,000000000003662 0,000000000011222 0,000000000000046 0,000000000191332 0,000000000009997 -0,000000000009400 
13 KAPITM -0,000000000015028 0,000000000001704 0,000000000002966 -0,000000000000489 0,000000000115066 0,000000000003469 0,000000000000302 
14 WERKLM 0,000000000012535 0,000000000005938 0,000000000002828 -0,000000000006863 0,000000000138474 0,000000000004481 -0,000000000015426 
15 ARBONM -0,000000000007924 0,000000000002881 0,000000000007616 -0,000000000005848 0,000000000065060 0,000000000012751 -0,000000000007414 
16 ARBV -0,000000000007716 0,000000000001949 -0,000000000000941 -0,000000000002869 -0,000000000159874 0,000000000022543 0,000000000012643 
17 ZELFV -0,000000000010529 0,000000000000503 -0,000000000000415 0,000000000001203 0,000000000200747 0,000000000010849 0,000000000006163 
18 PENSV -0,000000000022421 0,000000000006743 0,000000000002388 -0,000000000011536 0,000000000322701 0,000000000018136 0,000000000000845 
19 KAPITV -0,000000000047041 0,000000000003235 0,000000000003718 -0,000000000007268 0,000000000473198 0,000000000007463 0,000000000009599 
20 WERKLV 0,000000000012327 0,000000000006014 0,000000000000697 -0,000000000022415 0,000000000013651 0,000000000028899 0,000000000005789 
21 ARBONV -0,000000000029465 0,000000000004032 -0,000000000000460 0,000000000002892 0,000000000392989 -0,000000000008320 0,000000000003716 
22 ONINEIG 0,000000002163816 -0,000000000053275 -0,000000000119361 -0,000000000055564 -0,000000008851051 0,000000000008804 0,000000000007199 
23 ONINAND -0,000000000053275 0,000000000069754 0,000000000007328 -0,000000000012546 0,000000000286447 0,000000000002523 -0,000000000004711 
24 ONTONDER -0,000000000119361 0,000000000007328 0,000000001549153 -0,000000000038667 -0,000000000297863 0,000000000027003 -0,000000000015285 
25 BETONDER -0,000000000055564 -0,000000000012546 -0,000000000038667 0,000000001109370 0,000000000526813 -0,000000000132041 0,000000000016410 
26 ONROEVH -0,000000008851051 0,000000000286447 -0,000000000297863 0,000000000526813 0,000000252570600 -0,000000001073626 0,000000000929726 
27 TERUG 0,000000000008804 0,000000000002523 0,000000000027003 -0,000000000132041 -0,000000001073626 0,000000000810619 0,000000000062154 
28 BETAAL 0,000000000007199 -0,000000000004711 -0,000000000015285 0,000000000016410 0,000000000929726 0,000000000062154 0,000000000084305 
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BIJLAGE 8: GEWICHTEN BEPAALD OP BASIS VAN STEPWISE REGRESSIONS MET DE BETAALDE PERSONENBELASTING 

EN DE OVERLAPPENDE VARIABELEN IN FB99CFISC EN FB99CGEZ 

Bijlage 8: Tabel 1: Gewichten op basis van stepwise regression met gegevens uit FB99CFisc 

Nr Omschrijving 2R  2RΔ  2
21

2 / RRΔ  
  (i,1) (i,1)-(i-1,1) ((i,1)-(i-1,1))/(21,1) 

1 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0,684884560 0,684884560 0,800612215 
2 Arbeidsinkomen man 0,775319670 0,090435110 0,105716289 
3 Zelfstandig inkomen man 0,796744740 0,021425070 0,025045349 
4 Arbeidsinkomen vrouw 0,811435610 0,014690870 0,017173244 
5 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0,823624600 0,012188990 0,014248612 
6 Leeftijd belastingplichtige 0,832794240 0,009169640 0,010719070 
7 Onroerende voorheffing 0,837600590 0,004806350 0,005618498 
8 Aantal kinderen ten laste 0,841972920 0,004372330 0,005111140 
9 Zelfstandig inkomen vrouw 0,845408880 0,003435960 0,004016548 
10 Kapitaal man 0,848886550 0,003477670 0,004065306 
11 Kapitaal vrouw 0,851173170 0,002286620 0,002672999 
12 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 0,852524460 0,001351290 0,001579623 
13 Pensioen man 0,853051790 0,000527330 0,000616435 
14 Pensioen vrouw 0,853485410 0,000433620 0,000506890 
15 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0,853972110 0,000486700 0,000568940 
16 Leeftijd partner belastingplichtige 0,854832560 0,000860450 0,001005844 
17 Werkloosheidsvergoeding vrouw 0,855075680 0,000243120 0,000284201 
18 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 0,855210330 0,000134650 0,000157402 
19 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 0,855329980 0,000119650 0,000139868 
20 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0,855407240 0,000077260 0,000090315 
21 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 0,855451050 0,000043810 0,000051213 
22 Aantal anderen ten laste 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
23 Werkloosheidsvergoeding man 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
24 Ontvangen onderhoudsgeld 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
25 Betaald onderhoudsgeld 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
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Bijlage 8: Tabel 2: Gewichten op basis van stepwise regression met gegevens uit FB99CGez 

Nr Omschrijving 2R  2RΔ  2
20

2 / RRΔ  
  (i,1) (i,1)-(i-1,1) ((i,1)-(i-1,1))/(20,1) 

1 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0,670941030 0,670941030 0,786230580 
2 Arbeidsinkomen man 0,782916370 0,111975340 0,131216355 
3 Zelfstandig inkomen man 0,803462010 0,020545640 0,024076051 
4 Arbeidsinkomen vrouw 0,814650300 0,011188290 0,013110803 
5 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0,827010080 0,012359780 0,014483593 
6 Kapitaal man 0,832883200 0,005873120 0,006882314 
7 Totaal aantal gezinsleden 0,837952040 0,005068840 0,005939832 
8 Onroerende voorheffing 0,842870220 0,004918180 0,005763284 
9 Zelfstandig inkomen vrouw 0,845807840 0,002937620 0,003442399 
10 Kapitaal vrouw 0,848450150 0,002642310 0,003096345 
11 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 0,850014390 0,001564240 0,001833027 
12 Pensioen vrouw 0,851376620 0,001362230 0,001596306 
13 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin 0,852382970 0,001006350 0,001179274 
14 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt 0,852754670 0,000371700 0,000435570 
15 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0,852996110 0,000241440 0,000282927 
16 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 0,853091920 0,000095810 0,000112273 
17 Werkloosheidsvergoeding vrouw 0,853179260 0,000087340 0,000102348 
18 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 0,853262490 0,000083230 0,000097532 
19 Werkloosheidsvergoeding man 0,853316600 0,000054110 0,000063408 
20 Betaald onderhoudsgeld 0,853364200 0,000047600 0,000055779 
21 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
22 Aantal kinderen ten laste 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
23 Aantal anderen ten laste 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
24 Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
25 Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
26 Pensioen man 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
27 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
28 Ontvangen onderhoudsgeld 0,000000000 0,000000000 0,000000000 
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BIJLAGE 9: COMBINATIE VAN DE SUBJECTIEVE GEWICHTEN EN GEWICHTEN OP BASIS VAN STEPWISE REGRESSIONS 

Bijlage 9: Tabel 1: Combinatie van subjectieve gewichten met gewichten op basis van  stepwise regression voor koppeling met fiscale eenheden 

  
lstepw  lsubj

 
)(*)( l

i
ll stepwsubjw =  

  Step subje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0,000568940 1,06 0,000989 0,001549 0,002113 0,002480 0,002548 0,002359 0,002020 0,001628 0,001249 0,000922 
2 Aantal kinderen ten laste 0,005111140 0,53 0,004441 0,003479 0,002373 0,001393 0,000715 0,000331 0,000142 0,000057 0,000022 0,000008 
3 Aantal anderen ten laste 0,000000000 0,53 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0,000090315 0,53 0,000078 0,000061 0,000042 0,000025 0,000013 0,000006 0,000003 0,000001 0,000000 0,000000 
5 Arbeidsinkomen man 0,105716289 1,06 0,183696 0,287842 0,392651 0,460848 0,473378 0,438310 0,375309 0,302436 0,232152 0,171394 
6 Zelfstandig inkomen man 0,025045349 0,53 0,021760 0,017048 0,011628 0,006824 0,003505 0,001623 0,000695 0,000280 0,000107 0,000040 
7 Pensioen man 0,000616435 0,53 0,000536 0,000420 0,000286 0,000168 0,000086 0,000040 0,000017 0,000007 0,000003 0,000001 
8 Kapitaal man 0,004065306 0,53 0,003532 0,002767 0,001887 0,001108 0,000569 0,000263 0,000113 0,000045 0,000017 0,000006 
9 Werkloosheidsvergoeding man 0,000000000 1,60 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
10 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 0,000051213 1,60 0,000134 0,000318 0,000654 0,001159 0,001797 0,002511 0,003246 0,003948 0,004574 0,005098 
11 Arbeidsinkomen vrouw 0,017173244 1,06 0,029841 0,046759 0,063785 0,074863 0,076899 0,071202 0,060968 0,049130 0,037712 0,027842 
12 Zelfstandig inkomen vrouw 0,004016548 0,53 0,003490 0,002734 0,001865 0,001094 0,000562 0,000260 0,000111 0,000045 0,000017 0,000006 
13 Pensioen vrouw 0,000506890 0,53 0,000440 0,000345 0,000235 0,000138 0,000071 0,000033 0,000014 0,000006 0,000002 0,000001 
14 Kapitaal vrouw 0,002672999 0,53 0,002322 0,001819 0,001241 0,000728 0,000374 0,000173 0,000074 0,000030 0,000011 0,000004 
15 Werkloosheidsvergoeding vrouw 0,000284201 1,60 0,000745 0,001763 0,003630 0,006431 0,009972 0,013936 0,018012 0,021909 0,025385 0,028289 
16 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid 

vrouw 
0,000157402 1,60 0,000413 0,000976 0,002011 0,003562 0,005523 0,007719 0,009976 0,012134 0,014059 0,015668 

17 Onroerend inkomen van de eigen woning (het 
niet geïndexeerd KI) 

0,000139868 1,60 0,000367 0,000868 0,001787 0,003165 0,004907 0,006859 0,008865 0,010783 0,012493 0,013922 

18 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, 
onroerende goederen 

0,001579623 1,60 0,004143 0,009799 0,020177 0,035746 0,055423 0,077460 0,100115 0,121775 0,141095 0,157235 

19 Ontvangen onderhoudsgeld 0,000000000 1,06 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
20 Betaald onderhoudsgeld 0,000000000 1,60 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
21 Onroerende voorheffing 0,005618498 1,60 0,014736 0,034855 0,071767 0,127143 0,197132 0,275514 0,356095 0,433137 0,501855 0,559263 
22 Terugbetaalde som eindafrekening in de 

personenbelasting 
0,014248612 0,53 0,012379 0,009699 0,006615 0,003882 0,001994 0,000923 0,000395 0,000159 0,000061 0,000023 

23 Bijbetaalde som eindafrekening in de 
personenbelasting 

0,800612215 0,53 0,695584 0,544973 0,371704 0,218131 0,112031 0,051866 0,022205 0,008947 0,003434 0,001268 

24 Leeftijd belastingplichtige 0,010719070 1,06 0,018626 0,029186 0,039813 0,046728 0,047998 0,044442 0,038054 0,030665 0,023539 0,017378 
25 Leeftijd partner belastingplichtige 0,001005844 1,06 0,001748 0,002739 0,003736 0,004385 0,004504 0,004170 0,003571 0,002878 0,002209 0,001631 
 Totaal 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Bijlage 9: Tabel 2: Combinatie van subjectieve gewichten met gewichten op basis van stepwise regression voor koppeling met gezinseenheden 

  
lstepw  lsubj

 
)(*)( l

i
ll stepwsubjw =  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0,000000000 1,04 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
2 Aantal kinderen ten laste 0,000000000 0,52 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
3 Aantal anderen ten laste 0,000000000 0,52 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0,000282927 0,52 0,000242 0,000186 0,000125 0,000072 0,000037 0,000017 0,000007 0,000003 0,000001 0,000000 
5 Totaal aantal gezinsleden 0,005939832 1,04 0,010175 0,015646 0,020944 0,024282 0,024887 0,023201 0,020123 0,016478 0,012865 0,009655 
6 Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin 0,000000000 1,56 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
7 Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin 0,000000000 1,56 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
8 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal 

formulier voorkomt 
0,000435570 0,52 0,000373 0,000287 0,000192 0,000111 0,000057 0,000027 0,000012 0,000005 0,000002 0,000001 

9 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het 
gezin 

0,001179274 1,04 0,002020 0,003106 0,004158 0,004821 0,004941 0,004606 0,003995 0,003271 0,002554 0,001917 

10 Arbeidsinkomen man 0,131216355 1,04 0,224781 0,345634 0,462672 0,536411 0,549775 0,512525 0,444541 0,364015 0,284204 0,213297 
11 Zelfstandig inkomen man 0,024076051 0,52 0,020622 0,015855 0,010612 0,006151 0,003152 0,001469 0,000637 0,000261 0,000102 0,000038 
12 Pensioen man 0,000000000 0,52 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
13 Kapitaal man 0,006882314 0,52 0,005895 0,004532 0,003033 0,001758 0,000901 0,000420 0,000182 0,000075 0,000029 0,000011 
14 Werkloosheidsvergoeding man 0,000063408 1,56 0,000163 0,000376 0,000755 0,001312 0,002017 0,002821 0,003670 0,004508 0,005280 0,005944 
15 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 0,000000000 1,56 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
16 Arbeidsinkomen vrouw 0,013110803 1,04 0,022460 0,034535 0,046229 0,053597 0,054932 0,051210 0,044417 0,036371 0,028397 0,021312 
17 Zelfstandig inkomen vrouw 0,003442399 0,52 0,002949 0,002267 0,001517 0,000880 0,000451 0,000210 0,000091 0,000037 0,000015 0,000005 
18 Pensioen vrouw 0,001596306 0,52 0,001367 0,001051 0,000704 0,000408 0,000209 0,000097 0,000042 0,000017 0,000007 0,000003 
19 Kapitaal vrouw 0,003096345 0,52 0,002652 0,002039 0,001365 0,000791 0,000405 0,000189 0,000082 0,000034 0,000013 0,000005 
20 Werkloosheidsvergoeding vrouw 0,000102348 1,56 0,000263 0,000607 0,001218 0,002118 0,003256 0,004554 0,005924 0,007277 0,008522 0,009594 
21 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid 

vrouw 
0,000097532 1,56 0,000251 0,000578 0,001161 0,002018 0,003103 0,004339 0,005646 0,006934 0,008121 0,009142 

22 Onroerend inkomen van de eigen woning (het 
niet geïndexeerd KI) 

0,000112273 1,56 0,000288 0,000665 0,001336 0,002324 0,003572 0,004995 0,006499 0,007982 0,009348 0,010524 

23 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, 
onroerende goederen 

0,001833027 1,56 0,004710 0,010864 0,021814 0,037935 0,058321 0,081554 0,106104 0,130326 0,152627 0,171822 

24 Ontvangen onderhoudsgeld 0,000000000 1,04 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
25 Betaald onderhoudsgeld 0,000055779 1,56 0,000143 0,000331 0,000664 0,001154 0,001775 0,002482 0,003229 0,003966 0,004644 0,005229 
26 Onroerende voorheffing 0,005763284 1,56 0,014809 0,034157 0,068585 0,119274 0,183368 0,256416 0,333605 0,409762 0,479881 0,540230 
27 Terugbetaalde som eindafrekening in de 

personenbelasting 
0,014483593 0,52 0,012406 0,009538 0,006384 0,003701 0,001896 0,000884 0,000383 0,000157 0,000061 0,000023 

28 Bijbetaalde som eindafrekening in de 
personenbelasting 

0,786230580 0,52 0,673430 0,517747 0,346534 0,200881 0,102943 0,047984 0,020810 0,008520 0,003326 0,001248 

  1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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BIJLAGE 10: STANDAARDAFWIJKINGEN DIE GEBRUIKT WORDEN OM OVERLAPPENDE VARIABELEN TE 

NORMALISEREN 

Bijlage 10: Tabel 1: Gemiddelden en Standaardafwijkingen op basis van records uit FB99CFisc en HBE9798Fisc die gekoppeld worden 

Nr. Omschrijving FB99CFisc HBE9798Fisc 
  400.11=FBn  378.2=HBEn  
  Gemiddelde Stdv. Gemiddelde Stdv. 
1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0,47 0,50 0,57 0,49 
2 Aantal kinderen ten laste 0,47 0,92 0,77 1,09 
3 Aantal anderen ten laste 0,00 0,04 0,01 0,12 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0,04 0,21 0,06 0,26 
5 Arbeidsinkomen man 358.354 551.506 341.563 411.197 
6 Zelfstandig inkomen man 87.711 482.387 188.192 855.576 
7 Pensioen man 84.105 174.102 139.363 242.722 
8 Kapitaal man 79.655 439.040 206 11.343 
9 Werkloosheidsvergoeding man 21.480 74.682 27.470 86.985 
10 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 17.342 84.021 10.906 57.576 
11 Arbeidsinkomen vrouw 81.738 206.412 97.656 207.513 
12 Zelfstandig inkomen vrouw 12.308 139.216 20.021 154.736 
13 Pensioen vrouw 13.822 63.125 15.886 73.214 
14 Kapitaal vrouw 4.514 59.055 3.134 100.838 
15 Werkloosheidsvergoeding vrouw 7.265 37.318 8.190 38.257 
16 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 7.823 48.693 4.548 29.361 
17 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 18.965 24.410 23.867 25.672 
18 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 10.379 107.108 27.408 141.378 
19 Ontvangen onderhoudsgeld 1.404 20.227 3.231 17.505 
20 Betaald onderhoudsgeld 3.574 26.925 2.926 21.046 
21 Onroerende voorheffing 838 2.154 11.469 18.827 
22 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 11.509 33.162 10.247 28.184 
23 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 21.564 199.355 19.004 62.942 
24 Leeftijd belastingplichtige 48 18 51 16 
25 Leeftijd partner belastingplichtige 23 27 28 26 
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Bijlage 10: Tabel 2: Gemiddelden en Standaardafwijkingen op basis van records uit FB99CGez en HBE9798Gez die gekoppel worden 

Nr. Omschrijving FB99CGez HBE9798Gez 
  767.8=FBn  194.2=HBEn  
  Gemiddelde Stdv. Gemiddelde Stdv. 
1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0,61 0,49 0,62 0,49 
2 Aantal kinderen ten laste 0,61 1,02 0,82 1,11 
3 Aantal anderen ten laste 0,00 0,05 0,01 0,12 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0,05 0,24 0,07 0,27 
5 Totaal aantal gezinsleden 2,70 1,41 2,59 1,37 
6 Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin 1,30 0,58 1,08 0,28 
7 Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin 0,63 0,49 0,62 0,49 
8 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt 2,53 1,34 2,53 1,37 
9 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin 0,43 0,87 0,44 0,85 
10 Arbeidsinkomen man 465.978 679.366 368.008 440.116 
11 Zelfstandig inkomen man 114.053 554.011 202.763 886.766 
12 Pensioen man 109.365 196.083 150.153 248.884 
13 Kapitaal man 103.577 498.596 222 11.773 
14 Werkloosheidsvergoeding man 27.931 87.453 29.597 89.998 
15 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid man 22.551 96.308 11.751 59.680 
16 Arbeidsinkomen vrouw 106.287 230.060 105.217 213.542 
17 Zelfstandig inkomen vrouw 16.005 158.564 21.572 160.511 
18 Pensioen vrouw 17.973 71.463 17.116 75.857 
19 Kapitaal vrouw 5.870 67.327 3.377 104.665 
20 Werkloosheidsvergoeding vrouw 9.447 42.312 8.824 39.640 
21 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vrouw 10.172 55.404 4.900 30.449 
22 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 24.660 26.105 25.714 25.741 
23 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 13.496 124.702 29.530 146.535 
24 Ontvangen onderhoudsgeld 1.825 25.668 3.481 18.146 
25 Betaald onderhoudsgeld 4.648 30.766 3.152 21.829 
26 Onroerende voorheffing 1.090 2.434 12.357 19.260 
27 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 14.965 38.886 11.040 29.105 
28 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 28.040 227.613 20.475 65.102 
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BIJLAGE 11: FISCALE STATISTIEK VAN DE INKOMENS, AANSLAGJAAR 1999-INKOMENS VAN 1998 

Bijlage 11: Tabel 1: Decielenverdeling van het totaal belastbaar netto-inkomen en de overeenstemmende totale belasting: België310 

Deciel Bovengrens Som Belastbaar netto inkomen Inkomensaandeel Som Belasting Belastingaandeel 
1 292.870 73.403.701 1,7 934.455 0,1 
2 428.954 168.546.553 4,0 7.565.948 0,7 
3 523.708 216.296.006 5,1 19.677.249 1,8 
4 621.327 260.076.628 6,2 34.397.287 3,1 
5 728.698 306.570.351 7,3 55.822.828 5,0 
6 854.569 358.712.817 8,5 77.724.668 7,0 
7 1.032.497 426.252.174 10,1 105.770.470 9,5 
8 1.296.692 525.490.794 12,4 145.924.411 13,2 
9 1.746.607 679.956.062 16,1 210.245.143 19,0 
10  1.212.684.111 28,7 450.318.567 40,6 
      
Totaal  4.227.989.197 100,1 1.108.381.026 100,0 
 

                                                           

310 Zie NIS (2000), p. 7. 
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Bijlage 11: Tabel 2: Bedrag en onderverdeling in percent van de hoofdbestanddelen van het totaal belastbaar netto-inkomen (1000 BEF)311 

Klasse Ondergrens in BEF Bovengrens in BEF + 
1 BEF 

% aangiften in de klasse Totaal belastbaar inkomen in 1000 BEF 

1  100000 2.9 6360463 
2 100000 150000 1.4 7969516 
3 150000 200000 1.6 12431399 
4 200000 250000 1.9 19644926 
5 250000 300000 2.6 32401605 
6 300000 350000 2.8 41254938 
7 350000 400000 3.8 64512246 
8 400000 450000 5.3 102004060 
9 450000 500000 5.4 115771961 
10 500000 550000 5.1 121375486 
11 550000 600000 5.2 136658603 
12 600000 650000 4.8 137179753 
13 650000 700000 4.7 143082794 
14 700000 750000 4.5 147195991 
15 750000 800000 4.1 144233024 
16 800000 850000 3.7 139460174 
17 850000 900000 3.3 129252018 
18 900000 950000 2.9 122915192 
19 950000 1000000 2.6 114894142 
20 1000000 1250000 10.0 509404225 
21 1250000 1500000 6.9 428070604 
22 1500000 2000000 7.8 610849206 
23 2000000 3000000 5.0 535317547 
24 3000000  1.8 405749325 
 

                                                           

311 Zie NIS (2000a), p. 8. 
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BIJLAGE 12: GEWICHTEN BEPAALD OP BASIS VAN STEPWISE REGRESSIONS MET DE BETAALDE PERSONENBELASTING 

EN EEN SUBSET VAN DE OVERLAPPENDE VARIABELEN IN FB99CFISC EN FB99CGEZ 

Bijlage 12: Tabel 1: Stepwise regression met gegevens uit FB99CFisc na samenvoeging van inkomensvariabelen en met eindafrekening personenbelasting 
Nr Omschrijving 2R  2RΔ  2

14
2 / RRΔ  

  (i,1) (i,1)-(i-1,1) ((i,1)-(i-1,1))/(14,1) 
15 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0.684884560 0.684884560 0.828450089 
5 Arbeidsinkomen man 0.773252470 0.088367910 0.106891595 
7 Arbeidsinkomen vrouw 0.794467600 0.021215130 0.025662246 
14 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0.809108410 0.014640810 0.017709817 
13 Onroerende voorheffing 0.818333300 0.009224890 0.011158612 
16 Leeftijd belastingplichtige 0.822054460 0.003721160 0.004501190 
8 Vervangingsinkomen vrouw 0.823248220 0.001193760 0.001443996 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0.824482840 0.001234620 0.001493421 
6 Vervangingsinkomen man 0.825387690 0.000904850 0.001094525 
17 Leeftijd partner belastingplichtige 0.825788430 0.000400740 0.000484743 
10 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 0.826127650 0.000339220 0.000410327 
9 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 0.826490370 0.000362720 0.000438753 
12 Betaald onderhoudsgeld 0.826656800 0.000166430 0.000201317 
11 Ontvangen onderhoudsgeld 0.826705880 0.000049080 0.000059368 
1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
2 Aantal kinderen ten laste 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
3 Aantal anderen ten laste 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
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Bijlage 12: Tabel 2: Stepwise regression met gegevens uit FB99CGez na samenvoeging van inkomensvariabelen en met eindafrekening personenbelasting 

Nr Omschrijving 2R  2RΔ  2
14

2 / RRΔ  
  (i,1) (i,1)-(i-1,1) ((i,1)-(i-1,1))/(14,1) 
20 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0.670941030 0.670941030 0.807349415 
10 Arbeidsinkomen man 0.778461380 0.107520350 0.129380210 
18 Onroerende voorheffing 0.794606970 0.016145590 0.019428135 
12 Arbeidsinkomen vrouw 0.805826360 0.011219390 0.013500394 
19 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0.818450040 0.012623680 0.015190188 
9 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin 0.825094320 0.006644280 0.007995122 
11 Vervangingsinkomen man 0.827699880 0.002605560 0.003135294 
13 Vervangingsinkomen vrouw 0.829542470 0.001842590 0.002217205 
7 Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin 0.830029500 0.000487030 0.000586048 
15 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 0.830473420 0.000443920 0.000534173 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0.830661430 0.000188010 0.000226234 
17 Betaald onderhoudsgeld 0.830825490 0.000164060 0.000197415 
5 Totaal aantal gezinsleden 0.830983440 0.000157950 0.000190063 
14 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 0.831041700 0.000058260 0.000070105 
1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
2 Aantal kinderen ten laste 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
3 Aantal anderen ten laste 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
6 Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
8 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
16 Ontvangen onderhoudsgeld 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
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Bijlage 12: Tabel 3: Stepwise regression met gegevens uit FB99CFisc na samenvoeging van inkomensvariabelen maar zonder eindafrekening personenbelasting 

Nr Omschrijving 2R  2RΔ  2
10

2 / RRΔ  
  (i,1) (i,1)-(i-1,1) ((i,1)-(i-1,1))/(10,1) 
5 Arbeidsinkomen man 0.465572820 0.465572820 0.884379325 
16 Leeftijd belastingplichtige 0.490197000 0.024624180 0.046774886 
6 Vervangingsinkomen man 0.498633760 0.008436760 0.016026056 
7 Arbeidsinkomen vrouw 0.506306470 0.007672710 0.014574704 
10 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 0.511957090 0.005650620 0.010733641 
13 Onroerende voorheffing 0.515471420 0.003514330 0.006675649 
9 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 0.520491780 0.005020360 0.009536430 
8 Vervangingsinkomen vrouw 0.524626630 0.004134850 0.007854359 
17 Leeftijd partner belastingplichtige 0.526292930 0.001666300 0.003165222 
11 Ontvangen onderhoudsgeld 0.526440190 0.000147260 0.000279728 
1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
2 Aantal kinderen ten laste 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
3 Aantal anderen ten laste 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
12 Betaald onderhoudsgeld 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
14 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
15 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
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Bijlage 12: Tabel 4: Stepwise regression met gegevens uit FB99CGez na samenvoeging van inkomensvariabelen maar zonder eindafrekening personenbelasting 

Nr Omschrijving 2R  2RΔ  2
11

2 / RRΔ  
  (i,1) (i,1)-(i-1,1) ((i,1)-(i-1,1))/(11,1) 
10 Arbeidsinkomen man 0.480660490 0.480660490 0.877547521 
11 Vervangingsinkomen man 0.497343080 0.016682590 0.030457601 
12 Arbeidsinkomen vrouw 0.522743680 0.025400600 0.046374175 
15 Onroerend inkomen van andere, verhuurde, onroerende goederen 0.530108330 0.007364650 0.013445728 
13 Vervangingsinkomen vrouw 0.536208010 0.006099680 0.011136258 
18 Onroerende voorheffing 0.541760160 0.005552150 0.010136626 
8 Totaal aantal gezinsleden dat op een fiscaal formulier voorkomt 0.545024650 0.003264490 0.005960018 
14 Onroerend inkomen van de eigen woning (het niet geïndexeerd KI) 0.545963460 0.000938810 0.001713996 
6 Totaal aantal fiscale formulieren in het gezin 0.546582940 0.000619480 0.001130992 
9 Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het gezin 0.547621790 0.001038850 0.001896641 
16 Ontvangen onderhoudsgeld 0.547731580 0.000109790 0.000200445 
1 Fiscaal koppel (ja=1,nee=0) 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
2 Aantal kinderen ten laste 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
3 Aantal anderen ten laste 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
4 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
5 Totaal aantal gezinsleden 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
7 Totaal aantal gehuwde koppels in het gezin 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
17 Betaald onderhoudsgeld 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
19 Terugbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
20 Bijbetaalde som eindafrekening in de personenbelasting 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
 


