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AFSCHAFFING FISCALE REGULARISATIES 

Reeds geruime tijd kan eenieder zijn of haar fiscale toestand regulariseren door spontaan niet-
aangegeven inkomsten alsnog aan te geven. Dit wordt de fiscale en sociale regularisatie 
genoemd. Deze regularisatie houdt in dat fiscale zondaars hun fiscale zonden kunnen 
opbiechten en in ruil daarvoor fiscale en strafrechtelijke immuniteit krijgen. Na het opbiechten 
betalen ze alsnog de belastingen die eigenlijk verschuldigd zijn al dan niet gecombineerd met 
een strafheffing.  

Dit systeem werd echter afgeschaft bij wet van 16 maart 2021 houdende bepalingen inzake 
gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanent systeem inzake fiscale en sociale 
regularisatie. Het systeem wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024. Er wordt aldus nog 
een laatste kans geboden om te regulariseren. Er is namelijk een overgangsperiode van 2,5 
jaar voorzien. De einddatum is aldus 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 kunnen aldus 
geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.  

De regularisatieaangiften ingediend uiterlijk op 31 december 2023 waarvoor op deze datum 
nog geen regularisatieattest is uitgereikt, zullen door het Contactpunt verder worden 
behandeld overeenkomstig de regels in de hoofdstukken 2 en 3 van de voornoemde wet van 
21 juli 2016. Er zullen dus nog regularisatie-attesten uitgereikt worden in de loop van 2024. 
 
De regularisatieattesten uitgereikt voor 1 januari 2024, evenals de regularisatieattesten 
uitgereikt na 31 december 2023 op grond van artikel 5, blijven onderworpen aan de regels in 
de hoofdstukken 2 en 3 van de voornoemde wet van 21 juli 2016. 

De ratio legis achter deze afschaffing is dat de regering ervan uitgaat dat zwarte inkomsten en 
kapitalen steeds moeilijker verborgen kunnen blijven. Verder wil de regering de slagkracht van 
de gerechtelijke instanties verhogen, zodat alle informatie die de fiscus tegenwoordig in 
handen krijgt, meer en meer ook effectief zal leiden tot vervolging.  

Belangrijk op te merken is dat binnen de normale aanslagtermijnen het nog steeds mogelijk is 
om spontaan naar de controleur te stappen en een niet-aangegeven inkomen alsnog aan te 
geven. Men ondergaat dan de gebruikelijke sancties. Hierbij kan de betrokken 
belastingplichtige nooit bescherming krijgen tegen strafrechtelijke vervolging. En het biedt ook 
geen oplossing als de berouwvolle belastingzondaar verder dan zeven jaar wil teruggaan in 
het verleden. 
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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