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De fiscale verklikking 
 
De fiscus krijgt meer particuliere klachten over belastingfraude dan ooit. In 2020 ontving de 
fiscus maar liefst 2995 meldingen van fiscale fraude. Dit aantal dient met een korrel zout te 
worden genomen aangezien vele meldingen et gevolg zijn van de wraak van de exen, hetzij 
de ex-partner, de ex-werknemer of de ex-vennoot. 
 

A. Quid? 
 
De verklikking wijst op een aangifte die verachtelijk en beschamend wordt bevonden en waarbij 
een particulier informatie verzendt aan een overheid aangaande het individu. De verklikking 
mag evenwel in geen enkel geval worden verward met de aangifte van overtredingen, 
misdaden of wanbedrijven. 
 
Volgens de belastingadministratie (die beweert dergelijke aangiftes niet aan te moedigen), 
kunnen de aangiftes gebeuren langs verschillende kanalen onder andere het contactcentrum, 
de onderzoekers, de taxatiedienst of nog via mail. Er wordt systematisch een dossier geopend 
voor iedere aangifte. De administratie zal vervolgens nagaan of er voldoende gegevens 
voorhanden zijn om eventueel over te gaan tot een controle bij de betrokken belastingplichtige. 
 

B. Nood aan fiscale klikwet? 
 
Er is nog steeds geen kader voor fiscale verklikking opgesteld. De rechtsleer acht dit nochtans 
noodzakelijk. Aan de ene kant voor de oprechte fiscale klokkenluider, die wanneer zijn melding 
terecht blijkt, recht moet hebben op wettelijke bescherming. Aan de andere kant verdienen ook 
de belastingplichtigen die onterecht worden aangeklaagd wettelijke bescherming. 
 
Op sociaal vlak bestaat nochtans wel de nodige regelgeving. Zwartwerk kan gemeld worden 
bij het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Deze klachten kunnen niet anoniem, om misbruik 
tegen te gaan. Ook op Europees vlak zijn er de nodig initiatieven. De lidstaten moeten op basis 
van de richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden 
uiterlijk op 17 december 2021 in een wettelijke bescherming voorzien voor klokkenluiders die 
inbreuken melden op het Unierecht. Deze richtlijn is echter niet van toepassing op fiscale 
fraude. 
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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 (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; 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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