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Recentste evolutie in verband met
het bankgeheim in België

Sinds 1 juli 2011 is het
bankgeheim
nog
verder
afgebrokkeld, en dit zowel
voor Belgische rijksinwoners
als voor inwoners van landen
waarmee België een verdrag in
het kader van de informatieuitwisseling heeft afgesloten.
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De progressieve ontmanteling
van het bankgeheim haalt al
enkele jaren de actualiteit.
De financiële crisis en de
daaropvolgende economische
crisis hebben het einde van het
bankgeheim aangekondigd.

Herinner u dat tijdens de top van de G20 in 2009 België op een grijze
lijst van belastingparadijzen werd gezet omdat het onvoldoende
samenwerking bood in het kader van de informatie-uitwisseling
van bankgegevens. België heeft daar onmiddellijk op gereageerd
door in enkele weken tijd 11 protocollen, conform aan de OESO
principes, af te sluiten. Hierdoor werd ons land tijdelijk van de
grijze lijst geschrapt.
België verliet om dezelfde reden in 2010 het uitzonderingsregime
van de woonstaatheffing – samen met de daarmee gepaard gaande
anonimiteit – op bepaalde spaartegoeden (voornamelijk intresten)
ontvangen bij een Belgische bank door een natuurlijke persoon

rijksinwoner van een andere lidstaat van de EU of bepaalde
geassocieerde gebieden. Voortaan past België, zoals de andere EU
lidstaten (behalve Oostenrijk en het Groothertogdom Luxemburg)
voor de hogergenoemde inkomsten, de automatische informatieuitwisseling toe ten aanzien van de andere EU lidstaten. Deze
automatische informatie-uitwisseling viseert, onder meer,
Belgen die zich in Frankrijk of Spanje gevestigd hebben en die
rentedragende spaartegoeden in België behouden hebben, maar
eveneens Fransen of Nederlanders die in hun geboorteland wonen,
maar die in België rente-inkomsten genieten.
Bovendien heeft België, onder druk van de OESO, de (her)
onderhandelingen voortgezet van de fiscale verdragen die de
informatie-uitwisseling van bankgegevens op verzoek van de
fiscale overheden van partner lidstaten toelaten. België heeft zo
meer dan 40 akkoorden afgesloten. Toch laat enkel het verdrag met
de USA voorlopig de informatie-uitwisseling van bankgegevens toe.
Het is immers zo dat volgens een advies van de Raad van State de
nieuwe akkoorden niet alleen door het federaal parlement, maar
eveneens door de Gemeenschappen en Gewesten geratificeerd
dienen te worden. Gelet op de complexiteit hiervan, bestond de
kans dat België opnieuw op de grijze lijst van belastingparadijzen
zou belanden.
Om hieraan te verhelpen heeft de regering, ook al was zij in
lopende zaken, beslist om het interne Belgische bankgeheim,
juridisch obstakel in het kader van de informatie-uitwisseling van
bankgegevens, op te heffen om zo de internationale akkoorden na
te kunnen komen zonder op de ratificering te moeten wachten. De
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Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft van deze gelegenheid
gebruik gemaakt om het bankgeheim ook ten aanzien van de
Belgische rijksinwoners te versoepelen.
De wet, in werking sinds 1 juli 2011, stelt dat in aanwezigheid van
1 of meer indiciën van fiscale fraude of bij een taxatie op basis van
tekenen en indiciën, de fiscus nuttige informatie bij bankinstellingen
mag inwinnen ter vestiging van de belasting. Ook wanneer een
vraag om inlichtingen wordt gesteld door een buitenlandse
overheid in het kader van de procedure tot wederzijdse bijstand
of bij toepassing van de verdragen ter vermijding van dubbele
belasting, zal de Belgische fiscus de betrokken bankinstellingen om
inlichtingen kunnen vragen en de informatie aan de buitenlandse
overheid doorgeven.
Zowel de nationale als de internationale fiscale onderzoeken
veronderstellen dat de Belgische fiscus het initiatief neemt om
één of meerdere banken aan te spreken. In het kader van deze
gewijzigde regelgeving is het zo dat Belgische banken nooit
spontaan of automatisch informatie zullen uitwisselen betreffende
hun cliënten.
Meer specifiek wat de internationale fiscale onderzoeken betreft,
is het zo dat België van plan is haar 82 partnerstaten uit te
nodigen om, mits wederkerigheid, uitvoering te geven aan de
bepaling betreffende informatie-uitwisseling van bankgegevens,
nu reeds opgenomen in verschillende internationale akkoorden.
Deze bepaling zou voortaan, in de meerderheid van de gevallen,
uitwerking krijgen gelet op de opheffing van het interne Belgische
bankgeheim.

Over welke periode mogen de vragen om inlichtingen gaan? Er
is in principe geen beperking met betrekking tot een terugkeer in
de tijd, waardoor de termijnen voorzien in Belgisch intern recht
(7 jaar bij fraude) van toepassing zijn. Er is echter één belangrijke
uitzondering: het verdrag met de USA voorziet dat men nog verder
in de tijd kan terugkeren, mits de informatie nog voorhanden is.
Wat blijft er dan nog over van het bankgeheim in België voor
rijksinwoners en niet-residenten?
Niet veel meer, maar België heeft in feite ook nooit een echt
bankgeheim in de strikte zin, nl. een beroepsgeheim dat
strafrechtelijk beteugeld kan worden, zoals bij advocaten of
artsen, gekend. Bankiers zijn in België daarentegen gebonden
door een discretieplicht ten aanzien van hun cliënten. Foutieve
verspreiding van vertrouwelijke informatie m.b.t. een cliënt kan
een veroordeling tot betaling van een schadevergoeding met zich
meebrengen. Deze discretieplicht blijft onveranderd. Bovendien
heeft een bepaalde opvatting van het privé-leven wettelijke
beperkingen aan de onderzoeksdaden van de Belgische fiscus met
zich meegebracht. Aanvankelijk golden deze beperkingen enkel
voor de inkomstenbelastingen en hadden ze slechts een beperkt
toepassingsgebied. Onder internationale druk heeft België echter
afstand moeten doen van het beperkte fiscale bankgeheim dat hier
nog bestond.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen
in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn
medewerkers op het vlak van Wealth Structuring Private Banking
zijn u graag van dienst.

In het kader van de OESO standaarden, zal de buitenlandse fiscus
die informatie wenst te bekomen van een Belgische bankinstelling,
eerst op intern vlak alle rechtsmiddelen moeten hebben uitgeput
en voornamelijk de belastingplichtige om inlichtingen hebben
gevraagd. De buitenlandse fiscus moet zijn verzoek richten tot
de Belgische fiscale administratie. Een gespecialiseerde dienst,
in principe op federaal niveau, zal de vragen uit het buitenland
behandelen. Deze dienst zal nagaan of de voorwaarden vervuld
zijn, alvorens de vraag door te geven naar de betrokken
bankinstelling. ‘Fishing expeditions’(d.w.z. vragen over bepaalde
niet met naam genoemde personen) zijn in principe verboden. De
buitenlandse fiscus mag zich in geen geval rechtstreeks tot een
in België gevestigde bankinstelling richten. Een bankinstelling die
toch dergelijke vragen verkrijgt, mag daar geen gevolg aan geven.

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of
aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief.

