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Beheer en dienstverlening

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste cijfers voor 2012 op het vlak van beheer en dienstverlening.

U vindt al deze cijfers via het navigatiemenu bovenaan de pagina.

Beheer en dienstverlening door Fiscaliteit

I.1.1 Aantal belastingplichtigen

 I.1.2 Evolutie van het aantal ingediende aangiften en niet-indieners

http://5046.lcl.fedimbo.be
http://5046.lcl.fedimbo.be/fr


Downloaden als pdf

I.1.3 Evolutie van de ingediende aangiften per kanaal (a)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/1.1.2_Evolutie_ingediende_aangiften_en_niet_indieners.pdf


 

 Downloaden als pdf

I.1.4 Voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) in de 
personenbelasting (PB)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/1.1.3_Evolutie_ingediende_aangiften_per_kanaal.pdf


I.1.5 Beheer van de ingediende aangiften (toestand op 31/12)

I.1.6 Dienstverlening aan andere federale overheidsdiensten, ministeries 
en instanties

I.1.7 Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden 
geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte 
moeten indienen



I.1.8 Aantal ingediende btw-aangiften (situatie op 31/12)

1.9 Aantal ingediende en behandelde btw-aangiften per kanaal (situatie 
op 31/12)



I.1.10 Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening 
btw-aangifte

 

I.1.11 Validering door Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling  
(Art. 42, § 3, van het Btw-Wetboek)



 

 

Downloaden als pdf

Beheer- en dienstverlening door Inning en Invordering

I.2.1 Voorafbetalingen

 

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/1.1.11_Validering_Fiscaliteit_van_aanvragen_om_btw_vrijstelling.pdf


 

 

I.2.2 Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen en diverse fiches
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Beheer en dienstverlening door Patrimoniumdocumentatie

I.3.1 Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen

I.3.2 Eigenaars en kadastraal inkomen (KI)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.2.2_Voorheffingen_van_inkomstenbelastingen_gelijkgestelde_belastingen.pdf
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I.3.3 Hypotheken

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.2_Eigenaars_en_kadastraal_inkomen.pdf


I.3.4 De landmeterplannen



 I.3.5 Aantal registraties en aangiften



 

Downloaden als pdf

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.5_Aantal_registraties_en_aangiften.pdf


I.3.6 Aantal ingegeven huurcontracten in de database

 

I.3.7 Evolutie van de prijsindex

I.3.8 Prijzen van woningen volgens type en per gewest (2012)



 

I.3.9 Aantal verkopen per prijsschijf, per type en per gewest (2012)
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I.3.10 De Aankoopcomités onroerende goederen
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I.3.11 Erfloze nalatenschappen

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.9_Aantal_verkopen_per_prijsschijf_per_type_en_per_gewest_2011.pdf
http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.10_Aankoopcomites_onroerende_goederen.pdf


 I.3.12 De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)
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Beheer en dienstverlening door Douane en Accijnzen

I.4.1 Aantal accijnsaangiften

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.12_Dienst_voor_alimentatievorderingen_DAVO.pdf


I.4.2 Opdeling van het aantal analyses naar de toepasselijke 
reglementering (Labo D&A)

I.4.3 Aantal invoer-, uitvoer- en doorvoeraangiften



 

Downloaden als pdf

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.4.3_Aantal_invoer-_uitvoer-_en_doorvoeraangiften.pdf

