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Het tweede actieplan tegen fraude 
 
Op 1 april 2022 heeft het College voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude  tweede 
actieplan afgeleverd waarmee ze grote internationale fraude wil aanpakken. Dit actieplan, dat 
23 initiatieven telt, komt er in navolging van een eerder plan dat zich focuste op samenwerking, 
coördinatie, gegevensuitwisseling en compliance. 
 

A. Het eerste actieplan 
 
Het eerste actieplan telde 29 actiepunten en zette in op samenwerking en de strijd tegen zwart 
geld, een schaduweconomie die onze samenleving elk jaar vele tientallen miljarden euro’s 
kost. Zo werden bijvoorbeeld de geregistreerde kassa’s, de zogeheten ‘witte kassa’s’ na 10 
jaar gemoderniseerd. Ook werd de controle op grootschalige infrastructuurprojecten en 
bouwwerven verscherpt. 

Er werd sterk ingezet een betere, snellere en efficiëntere samenwerking tussen de fiscus, 
politie en justitie.  

B. Het tweede plan 
 

Het tweede actieplan focust op internationale fraude en complexe fraudeconstructies en telt 
23 nieuwe actiepunten. Gegevensuitwisseling en transparantie staan ook in dit actieplan 
centraal. 

Het UBO-register wordt meer dan ooit cruciaal in de strijd tegen fraude. Door meer gegevens 
te verzamelen, databanken te kruisen en datamining toe te passen, zullen fiscale en sociale 
fraudespeurders sneller zicht moeten krijgen op fraude met spookbedrijven, 
vastgoedconstructies en frauduleuze constructies met onderaannemers. 
 
Volgende punten worden besproken in het actieplan: 

1. Onderzoekstermijn van 10 jaar 

Om het risico op verjaren bij ingewikkelde fraudedossiers zo klein mogelijk te houden zal de 
onderzoekstermijn bij ingewikkelde aangifte of internationale constructies verlengd worden 7 
naar 10 jaar. Vaak zijn internationale dossiers zo complex dat de fiscus ze niet tijdig uitgespit 
krijgt binnen de huidige termijn. 

2. Dwangsom mogelijk bij fraudeonderzoek 

Bedrijven die een fraudeonderzoek dwarsbomen door de toegang tot computerbestanden of 
gebouwen te bemoeilijken, zullen voortaan een dwangsom riskeren. Die zal door de rechter 
kunnen worden opgelegd.  
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3. Beslag buitenslandse tegoeden 

De fiscus zal beslag kunnen leggen op de buitenlandse tegoeden van fraudeurs.  

4. Vastgoedvennootschappen 

Geld witwassen en frauderen via vastgoedvennootschappen wordt aan banden gelegd.  

Tot slot worden nog heel wat andere maatregelen geïntroduceerd om de strijd tegen de fiscale 
en sociale fraude te bewerkstelligen. Het betreft onder meer maatregelen om frauduleuze 
ketens van onderaannemers (“sterfhuisconstructies”) aan banden te leggen, het gebruik van 
de LIMOSA-databank om risico’s te traceren inzake de aangifteplicht, bedrijfsvoorheffing of 
btw-verplichtingen, het gebruik van een digitale identiteit voor buitenlandse belastingplichtigen, 
een actualisering van de lijst van “landen zonder of met een lage belasting”, … 

 
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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