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Het Centraal Aanspreekpunt
(Nationale Bank van België)
en het bankgeheim

Recent
werd
het
Centraal
Aanspreekpunt effectief opgericht
bij de Nationale bank van België.
De hoogste tijd dus om de rol van
dit aanspreekpunt en de bewaarde
gegevens van naderbij te bekijken.

Al sinds 1 juli 2011 kan de
Belgische
belastingadministratie
bepaalde informatie opvragen bij
financiële instellingen met het
Lars Everaert
oog op een correcte belasting
estate planner
van belastingplichtigen in het
kader van een onderzoek rond de vestiging van de aanslag in de
personenbelasting.
Uiteraard heeft de wetgever hier voorwaarden aan gekoppeld. De
fiscus kan niet zomaar willekeurig informatie opvragen buiten de
krijtlijnen van een fiscaal onderzoek. De fiscus kan slechts in twee
gevallen en dan nog onder strikte voorwaarden, zoals het opsturen
van een vraag om inlichtingen naar de belastingplichtige zelf,
informatie opvragen.

Die gevallen zijn:
• bij aanwijzingen van fiscale fraude;
• bij een taxatie op basis van tekenen en indiciën.
De wetgever wilde de belastingadministratie de middelen verschaffen
voor een efficiënte raadpleging van deze bankgegevens. Met dat doel
bevestigde zij in 2011 haar wens om een Centraal Aanspreekpunt
(kortweg ‘CAP’) op te richten binnen de Nationale Bank van België
(en niet het Ministerie van Financiën). Zodoende kan de fiscale
administratie gemakkelijker te weten komen bij welke financiële
instelling de cliënt zijn rekeningen heeft.
De oprichting van het Centraal Aanspreekpunt en de precieze
modaliteiten van de informatielevering van de financiële instellingen
aan dit Aanspreekpunt vormden de inzet van een koninklijk besluit (1)
dat nog op zich liet wachten tot 26 juli 2013.
Alle financiële instellingen moeten een aantal cliëntengegevens bezorgen
aan dit Aanspreekpunt. Wil de fiscus in het kader van een onderzoek
zoals hierboven besproken, de bankgegevens van de belastingplichtige
inkijken, dan kan hij zich hiervoor richten tot de gegevensdatabank van
het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank.
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Welke informatie moeten de financiële instellingen, op basis van het
koninklijk besluit, nu precies meedelen aan het Aanspreekpunt?
Wat wordt niet meegedeeld?
De bedragen of beleggingen op een rekening worden niet meegedeeld.
Wat dient wel meegedeeld?
De financiële instellingen bezorgen volgende informatie aan het CAP:
I. de identiteit van de cliënten. Gelden als cliënt: de natuurlijke
personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen
zonder rechtspersoonlijkheid. Het heeft geen belang of deze
cliënten al dan niet Belgische inwoners zijn, of ze meer- of
minderjarig zijn, en of ze handelen in een privé-hoedanigheid
of beroepsmatig enz.;
II. de lijst van de rekeningnummers waarvan die cliënten (mede)
titularis zijn of waren op eender welk ogenblik van het
betrokken kalenderjaar;
III. de nummers van contracten voor o.m. hypothecaire kredieten,
kredietopeningen, financiële leasing... op eender welk ogenblik
van het betrokken kalenderjaar.
Alle financiële instellingen dienen de rekeningen voor het eerst te
melden, uiterlijk 1 februari 2014. Het gaat daarbij om de jaren 2010,
2011 en 2012. Voor het jaar 2013 moet die informatie uiterlijk 31
maart 2014 toekomen op het Aanspreekpunt.
Voor de contracten wordt geen informatie ingewacht voor de jaren
2010 tot 2013. De eerste mededeling voor bestaande contracten op
eender welk moment in 2014, moet gebeuren uiterlijk 31 maart 2015.

Het systeem op kruissnelheid veronderstelt een rapportering uiterlijk
31 maart van elk jaar voor de rekeningen en de contracten die tijdens
het vorige jaar bestonden.

En de belastingplichtige?
De belastingplichtige zelf krijgt bericht van zijn financiële instelling
dat informatie over zijn identiteit, zijn rekeningen en zijn contracten,
in beheer bij deze instelling, werd bezorgd aan het CAP. Die informatie
verschilt naargelang het gaat om een al bestaande cliënt van de
instelling dan wel om een nieuwe cliënt:
• Bestaande cliënten
Deze cliënten krijgen uiterlijk 1 februari 2014 bijv. een brief of een
bijsluiter bij hun rekeninguittreksels met de informatie dat hun
gegevens verstuurd worden naar het CAP.
•

Nieuwe cliënten
Cliënten die na 1 januari 2014 een nieuwe rekening openen of
een nieuw contract aangaan, krijgen bij die gelegenheid een brief
of rekeninguittreksel met informatie over de verplichting van de
financiële instelling om hun gegevens te bezorgen aan het CAP.
Elk cliënt mag de gegevens inkijken die het CAP op zijn naam
bewaart. Dat vraagt hij schriftelijk aan bij de hoofdzetel van de
Nationale Bank van België. Cliënten/natuurlijke personen moeten bij hun aanvraag een kopie van hun identiteitskaart voegen of, als die er niet is, een verblijfsvergunning, paspoort …. De
cliënt kan kosteloos de rechtzetting of verwijdering vragen van
onjuiste gegevens die het CAP op zijn naam bewaart.

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.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

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 BNP Paribas Fortis 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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Welke informatie

