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1. BODEMBEZETTING 

1.1 Bodembezetting: aantal percelen en oppervlakte 

De bodem is een term die toegepast kan worden op elk grondoppervlak dat menselijke 
bouwwerken draagt. De bodem is een grondstof en een koopwaar. Het is in de hoedanigheid 
van koopwaar dat hij gekadastreerd wordt. 

Het Belgisch Kadaster, tegenwoordig AKRED1 , was een van de eersten om een databank op 
te stellen over het bodemgebruik. 

De kadastrale legger bevat inlichtingen omtrent de aard, de oppervlakte en het kadastraal 
inkomen van alle percelen. De informatisering van deze gegevens heeft het mogelijk gemaakt 
een algemene statistiek “Bodem” op te stellen. Deze statistiek bestaat voor België, de 
gewesten, de provincies en de gemeenten en vermeldt, volgens aard, het aantal percelen, de 
belastbare en niet belastbare kadastrale oppervlakten evenals het belastbaar en vrijgesteld 
kadastraal inkomen. 

 

Deze statistiek dient evenwel met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, en dit om 
de volgende redenen: 

− De vermelde oppervlakten hebben enkel betrekking op de gekadastreerde percelen; 
met de niet gekadastreerde oppervlakten (openbare wegen, pleinen, waterlopen ...) 
werd enkel globaal rekening gehouden. 

− De gegevens werden verzameld op basis van de kadastrale aard vermeld in de 
kadastrale legger.  Wanneer de eigenaar nalaat belangrijke veranderingen van 
grond of verbouwingen van gebouwen te melden, kunnen de gegevens niet 
bijgewerkt worden. 

− De bebouwde percelen kunnen een belangrijk niet bebouwd gedeelte bevatten (tuin, 
weide ...). 

 

De FOD Economie – Algemene Directie Statistiek heeft een beknopte versie van de algemene 
statistiek “Bodem” van het Kadaster opgesteld, waarbij het aantal kadastrale aarden werd 
gereduceerd tot 37. In deze tabellen werden die 37 kadastrale aarden verder teruggebracht tot 
19 categorieën. 

  

                                                
1 Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen 
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In de rubriek “Niet Bebouwde Percelen” werden weerhouden: 

1. het bouwland nergens anders vermeld, dat de akker bouwlanden voorstelt met inbegrip 
van landbouwgronden voor groenteteelt, 

2. de weiden en hooilanden, gegroepeerd met de rubriek boomgaarden, 

3. de tuinen en parken, 

4. de bossen, 

5. de woeste gronden (het betreft hier percelen gaande van moerassen, venen, heiden, 
rotsen, over duinen en dijken tot slakkenbergen), 

6. de recreatieterreinen (sportterreinen, renbanen, speelpleinen, kampeerterreinen), 

7. de gekadastreerde waters (poelen, meren, vijvers, greppels, viskwekerijen, kanalen, 
bassins), 

8. de gekadastreerde wegen (wegen, pleinen), 

9. de “Andere” die bouwgronden, parkings, vliegvelden, militaire domeinen, kerkhoven en 
koeren groepeert. 

 
Als “Bebouwde percelen” werden weerhouden de percelen met volgende gebouwen getypeerd 
naar kadastrale aarden: 

 
10. de appartementsgebouwen: dit zijn de percelen van appartementen met kadastraal 

inkomen en zonder oppervlakte, de fictieve percelen van appartementsgebouwen 
zonder kadastraal inkomen en met oppervlakte en de buildings, 

11. .de huizen, hoeven en bijgebouwen (bergplaatsen, garages, afdaken, toiletten), 

12. de ambachts-, industriële gebouwen: zoals wasserijen, zuivelfabrieken, bakkerijen, 
vleeswarenfabrieken, slachterijen, drank- en tabaksfabrieken, textielfabrieken, meubel- 
en speelgoedfabrieken, papierfabrieken, cementfabrieken, zagerijen, cokes- en 
chemische fabrieken, glas- of gasfabrieken, elektrische centrales...) en de 
opslaggebouwen (hangars, magazijnen), 

13. de kantoorgebouwen (banken, beurzen, kantoorruimten), 

14. de handelsgebouwen: horeca en andere handelsinrichtingen zoals grootwarenhuizen 
tankstations, toonzalen, parkeergebouwen, kiosken, … 

15. de openbare gebouwen (gemeentehuizen, Koninklijke paleizen, gerechtsgebouwen en 
strafinrichtingen, militaire en administratieve gebouwen, rijkswachtkazernes) en de 
uitrustingen van openbaar nut (telefooncellen, vliegvelden, watertorens, 
waterzuiverings- en afvalverwerkingsinstallaties), 

16. gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg zoals weeshuizen, crèches, rusthuizen, 
verpleeginrichtingen en welzijnsgebouwen, 
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17. de gebouwen voor onderwijs, onderzoek, cultuur (schoolgebouwen, universiteiten, 
musea, bibliotheken) en voor erediensten (kerken, kapellen, kloosters, synagogen, 
tempels, moskeeën), 

18. de gebouwen voor recreatie en sport (feestzalen, jeugdhuizen, theater, spektakelzalen, 
culturele centra, bioscopen, casino’s), 

19. “Andere” groepeert de monumenten, ruïnes, tunnels, alsook alle bebouwde percelen die 
niet voorkomen in de vermelde categorieën. 

1.2 Bodembezetting: Kadastraal inkomen 

Aan alle percelen met een belastbare oppervlakte wordt een kadastraal inkomen toegekend dat 
ofwel belastbaar is in de onroerende voorheffing (bv. de meeste woningen), ofwel vrijgesteld is 
van de onroerende voorheffing (bv. zekere gebouwen bestemd voor onderwijs, woningen die 
genieten van de tienjaarlijkse vrijstelling, inrichtingen die van vrijstelling genieten wegens 
economische doeleinden). Aan de percelen met een onbelastbare oppervlakte, bv. zekere 
percelen die toebehoren aan openbare instellingen (gemeentehuizen, gerechtshoven, militaire 
gebouwen, bossen toebehorend aan Openbare Domeinen) is geen kadastraal inkomen 
toegekend. 
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