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Fiscale superdatabank bij de
belastingadministratie

Een recente wet van 3 augustus
2012 legt de spelregels vast m.b.t.
de oprichting en het gebruik van
een centrale databank binnen de
FOD Financiën. Is dit een stap te
ver ?

Katrien Verdonck
estate planner

De uitwisseling van fiscale informatie is geen nieuw gegeven. Sinds
1938 is het de belastingadministratie wettelijk toegestaan om
relevante fiscale informatie intern uit te wisselen.
In verschillende fiscale wetboeken werd er vanaf dan een
reglementering ingevoerd waardoor de administratie gebruik kon
maken van informatie aangehouden door andere administratieve
diensten van de staat, de gemeenten en provincies. De teksten
van de parlementaire voorbereidingen uit die tijd verantwoordden
het zo: “Noch de verdeling van s’Rijks administratieve functies
onder de staat, de provincies en de gemeenten, noch de verdeling

ervan onder verschillende diensten, mag beletten dat de openbare
machten gebruik maken, met het oog op de belastingheffing, van de
regelmatig ingewonnen inlichtingen”(Parl., St., Kamer, 1937-1938,
nr. 263, p. 2).
Deze reglementering werd aangepast in 1947 om een belastingcontroleur in staat te stellen bij een belastingcontrole in een bepaalde
fiscale materie, na te gaan of een belastingplichtige inbreuk pleegt
m.b.t. een andere fiscale materie. Deze nieuwe bepaling stelde de
controleur in staat om alle informatie te bekomen om zo de inning
van de eventuele andere openstaande belastingsschulden te kunnen
verzekeren.
Echter, in de praktijk verliep de toepassing van deze informatievergaring niet zo vlot. De rechtsleer en de rechtspraak hebben deze
reglementering namelijk steeds restrictief geïnterpreteerd. Dit is
de reden waarom in 2009 de wetgever deze reglementering heeft
geactualiseerd door “alle hinderpalen die een samenwerking tussen
overheidsdiensten FOD Financiën” weg te werken.
De wetgever kondigde een verdere actualisatie aan om “te voorzien
dat alle gegevens binnen de FOD Financiën deel uitmaken van een
gegevensbank die gemeenschappelijk is aan alle administraties
binnen de FOD Financiën en die kan aangewend worden voor
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elke belasting waarvan de FOD Financiën de vestiging en / of de
invordering garandeert ”.
De bedoeling van deze databank is duidelijk; het bekomen van een
efficiëntere inning van de belastingen en dit zowel bij vestiging
als bij invordering. Een tweede doelstelling bestaat er in “om een
bepaald fiscaal beleid te evalueren, een bepaalde categorie van
belastingplichtigen te informeren over een wettig belastingvoordeel
of om een wijziging van de grondslag van die belastingen voor te
bereiden “ (Memorie van toelichting, Parlement, doc. 53 2343/001,
p. 5).
De wet van 3 augustus 2012 stelt dus het wettelijke kader vast
m.b.t. deze databank. Dit is belangrijk aangezien de gegevens binnen
deze databank voor het grootste gedeelte betrekking hebben op
persoonlijke gegevens die binnen de werkingssfeer van de Wet op de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer vallen. Om de privacy
te waarborgen, bevat de wet verschillende beveiligingsmaatregelen.
Zo zullen de persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt
door de Federale Overheidsdienst Financiën uitsluitend in het kader
van de uitvoering van zijn opdrachten opgenomen in de wet en de
reglementering. Deze gegevens, die op een server worden geplaatst,
zullen enkel worden gedecodeerd door personen die deel uitmaken
van een onafhankelijke dienst en elke decoderingsverrichting zal
een machtiging vereisen van de dienst “Privacy ” binnen de FOD
Financiën.
Eén maatregel wordt het meest bekritiseerd namelijk de regel dat
een belastingplichtige zijn ‘persoonsgegevens’ in de databank niet
zal kunnen inkijken “zolang hij het voorwerp uitmaakt van een
controle, een onderzoek of voorbereidende werkzaamheden daartoe
door de FOD Financiën”.

Volgens de minister van Financiën is dit echter een noodzaak daar “de
opdracht van fraudebestrijding en de controletaak inzake de juiste
inning van de belasting nadelig beïnvloed zou kunnen worden door
de uitoefening van het toegangsrecht van diegene die de belasting
wil ontduiken en die dankzij de toegang tot de gegevens kennis zou
kunnen hebben van de gegevens die in het bezit van de administratie
zijn.” Maar dit neemt niet weg dat deze uitzonderingsregel dient
verenigbaar te zijn met de EU-wetgeving op dit gebied (Richtlijn
24/10/1995). Volgens voormelde richtlijn is een dergelijke
uitzondering enkel toegestaan ter bescherming van een “belangrijk
economisch en financieel belang” en dient dit in verhouding te staan
tot het beoogde doel. Volgens de Raad van State is het net hier waar
het schoentje wringt. De bepaling die een uitzondering maakt op het
recht op informatie, toegang en verbetering, geldt echter a priori
voor elke verwerking van persoonsgegevens die de FOD Financiën
zal verrichten aangezien de taak van deze federale overheidsdienst
er per definitie in bestaat controle uit te oefenen, invorderingen te
doen en belastinggeschillen te behandelen teneinde te zorgen voor
de juiste inning van de belastingen. Deze bepaling van de wet zou
dus te ruim zijn en aldus niet in verhouding tot het beoogde doel.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze maatregelen juridisch
reeds worden aangevochten, omdat de fiscus gedurende de periode
tussen de werkzaamheden ter voorbereiding van de controle of het
onderzoek en het einde ervan - dit kan gemakkelijk maanden duren meer rechten heeft dan een onderzoeksrechter! Wordt ongetwijfeld
vervolgd….
Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en
zijn medewerkers op het vlak van estate planning zijn u graag
van dienst.

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.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen Fortis Bank NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in
1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en
de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven
als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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