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Aangifte in de personenbelasting: enkele statistieken 

 
De FOD Financiën publiceerde haar jaarverslag 2016 op haar website. 
 
Sinds 2003 hebben belastingplichtigen de mogelijkheid om hun jaarlijkse aangifte in de 
personenbelasting elektronisch in te dienen via de toepassing Tax-on-Web. Dit gebeurde in 
toepassing van het koninklijk besluit van 27 maart 2003 houdende de invoering van een 
elektronisch systeem (BS 4 april 2003). 
 
Wij geven u hierbij voor de laatste acht aanslagjaren een overzicht van de ingediende aangiften 
in de personenbelasting op papier en via Tax-on-Web. 
 

Aanslagjaar 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Tax-on-Web 3.563.136 3.448.119 3.402.580 3.704.475 3.280.570 3.168.943 2.988.849 2.472.947 

Papieren 
aangiften 992.812 1.066.251 1.218.896 1.549.142 1.808.844 2.074.338 2.995.355 3.546.153 

 
(Bron: Jaarverslagen FOD Financiën 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010) 
 
Daarnaast bestaat ook het systeem waarbij aan bepaalde belastingplichtigen met een 
eenvoudig fiscaal profiel “voorstellen van vereenvoudigde aangiften” worden verzonden, 
waarbij de fiscus de belastingplichtige een voorstel van aangifte opstuurt met alle gegevens 
waarover ze beschikt. Indien deze gegevens correct zijn, hoeft de belastingplichtige verder 
niets te doen. Enkel indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, moet de belastingplichtige 
hierop reageren binnen de termijn die voorzien is voor de normale fiscale aangifte. Wij 
verwijzen hiervoor verder naar onze nieuwsbrief van 15 juli 2011. 
 
Wij geven u hierbij voor de laatste zeven aanslagjaren een overzicht van de verstuurde 
voorstellen van vereenvoudigde aangiften. 
 

Aanslagjaar 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Vereenvoudigde 
aangiften 

 
2.163.192 2.164.603 2.016.657 1.475.789 1.463.775 724.019 4.646 

 
(Bron: Jaarverslag FOD Financiën 2016, 2015, 2014 en 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bebotax.eu/pdf/2011_NB/NL/Nieuwsbrief11-07-20110711.pdf
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, 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 nieuwsbrief en documentatie 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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