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Inleiding 

1. De fiscus beschikt ingevolge het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, hierna WIB 

genoemd, over een reeks onderzoeks- en controlebevoegdheden om de belastbare grondslag van 

belastingplichtigen te bepalen. Eertijds waren vertrouwelijke cliëntgegevens bij financiële 

instellingen beschermd ingevolge het fiscale bankgeheim dat door de betrokken instellingen kon 

worden ingeroepen bij een vraag vanwege de fiscus. Heden ten dage kan de vraag worden gesteld 

in welke mate die bankgegevens tijdens een onderzoek door de fiscus nog kunnen worden 

beschermd. Zijn de talrijke uitzonderingen op het bankgeheim en hun soepele invulling de regel 

geworden of kan nog altijd gesproken worden van het zogeheten principe van de discretieplicht 

van de bankier?  

2. Het fiscaal bankgeheim draagt op nationaal niveau allerminst bij tot een efficiënte 

fraudebestrijding. Principieel kunnen bankgegevens nog steeds niet worden uitgewisseld tussen 

de Belgische financiële instellingen enerzijds en de Belgische fiscale administratie anderzijds. In 

het kader van de strijd tegen fiscale fraude op internationaal niveau werden allerhande initiatieven 

genomen om inlichtingen, inclusief bankgegevens, te gaan uitwisselen. Men denke hierbij aan 

initiatieven van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of maatregelen 

genomen door de Europese Unie. Dergelijke gegevensuitwisseling dient te gebeuren ongeacht het 

bestaan van een bankgeheim in het betrokken nationaal recht. De Belgische wetgever was 

dienaangaande verplicht om over te gaan tot een opheffing van het bankgeheim in een 

internationale context. 

3. De wetgever zag de kans schoon om, bij het vervullen van de verplichting tot opheffing van 

het bankgeheim in internationale context, tevens het fiscaal bankgeheim, in een puur nationale 

context, onder handen te nemen teneinde de belastingontduiking binnen België efficiënter te 

kunnen bestrijden, wat hogere inkomsten voor de Staatskas genereert.  

4. In het eerste luik van deze masterproef wordt het principe van het Belgisch fiscaal 

bankgeheim – of wat er nog van over blijft –  bestudeerd. Om de importantie van het bankgeheim 

na te gaan, wordt het toepassingsgebied ervan onder de loep genomen. Vervolgens worden de 

veelvuldige uitzonderingen op het bankgeheim geanalyseerd. Het eerste deel wordt gefinaliseerd 

met een oplijsting van de maatregelen die werden genomen om het recht op eerbiediging van het 

privéleven in het kader van de versoepeling van het bankgeheim te garanderen.  

5. Benevens het nationale aspect van het bankgeheim, wordt in het tweede luik van deze 

masterproef tevens uitgebreid aandacht besteed aan het systeem van automatische uitwisseling 

van gegevens voorzien in de Spaarrichtlijn. De verplichting tot automatische uitwisseling van 



 2 

gegevens met betrekking tot rentebetalingen is maar één van de zovele initiatieven die heden ten 

dage worden genomen met het oog op efficiënte fraudebestrijding en correcte belastingheffing.  
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Deel 1: Het fiscaal bankgeheim. Wat blijft er nog van over? 
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Hoofdstuk 1: Ontstaan 

Afdeling 1: Oorsprong van het bankgeheim  

6. Al van oudsher is er nood aan een zekere mate van bescherming van gegevens die cliënten 

aan hun bank toevertrouwen.1 Op financiële instellingen zou veel minder beroep worden gedaan 

indien die bescherming niet zou worden geboden.2 Dit zou leiden tot een sfeer van wantrouwen 

ten aanzien van de banken, nefast voor een goede werking van het bankwezen, maar tevens voor 

een goede relatie tussen bank en cliënt.3 Door de maatschappelijke functie van de bankier bestond 

er reeds sinds het ontstaan van het bankwezen een discretieplicht vanwege de bankier. “Wie het 

vertrouwen van een ander schendt, pleegt een inbreuk op de eer en ontloopt zelden een moreel 

diskrediet”, aldus DE CLERCQ. 4 

Afdeling 2: Juridische grondslag van het bankgeheim 

7. Over de precieze grondslag van de discretieplicht van de bankier bestaan verschillende 

visies.5  

8. De eerste zienswijze bestaat erin dat de discretieplicht op een vaststaand gebruik in de 

banksector berust, dat zich door veelvuldige toepassing heeft weten te ontwikkelen tot een 

deontologische regel.6 Zo waren er reeds in 1700 vóór Christus sporen van een discretieplicht, 

met name onder het Regime van Hammourabi. In de codex Hammourabi werd aangenomen dat 

enkel in de hypothese dat een bankier in aanvaring kwam met zijn cliënt, hij bepaalde gegevens 

mocht bekendmaken, dit ter verdediging van zijn eigen belangen.7 Desgelijks waren bij de 

Romeinen en de Barbaren reeds sporen te vinden van de discretieplicht.8 Men mocht stellen dat 

het bankgeheim uitgegroeid was tot een gebruik dat door de eeuwen heen telkens opnieuw werd 

geëerbiedigd.9 Uiteindelijk heeft dit gebruik zich weten te ontwikkelen tot een deontologische 

                                                             
1 P. MALHERBE, M. BEYNSBERGER en P. DAENEN, “Heeft het Belgische fiscale bankgeheim nog een 
2 P. MIHAIL, “La portée et les raisons du secret bancaire en Belgique”, RGF 2003, afl. 2, 2-11.  
3 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE, (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 56. 
4 G. DE CLERCQ, “Zoeklicht op het bankgeheim”, Rev. Banque 1973, afl. 4, 333. 
5 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 435. 
6 E. CHAMBOST, Guide mondial des secrets bancaires, Paris, Seuil, 1980, 11-16. 
7 K. MAUEN en J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar 
grondslagen en toepassingsgebieden”, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1285.  
8 E. CHAMBOST, Guide mondial des secrets bancaires, Paris, Seuil, 1980, 11-16.  
9 G. DE CLERCQ, “Zoeklicht op het bankgeheim”, Rev. Banque 1973, afl. 4, 334. 
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regel, die op zijn beurt kon worden beschouwd als een juridische norm. Indien deze regel wordt 

geschonden, is de bankier hiervoor aansprakelijk.10  

9. Als tweede stelling werd geponeerd dat de discretieplicht een gevolg is van de objectieve 

goede trouw. Aanhangers van de tweede zienswijze zijn de mening toegedaan dat een “echte” 

juridische norm gehanteerd moet worden, wil men de discretieplicht afdwingbaar maken.11 De 

discretieplicht wordt in deze zienswijze dan ook gekoppeld aan de figuur van de objectieve goede 

trouw ex artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit de geheimhoudingsplicht impliciet 

voortvloeit.12 Ingeval de discretieplicht wordt geschonden, brengt dit de aansprakelijkheid van de 

bankier in het gedrang.13  

10. De derde en laatste stelling houdt in dat de discretieplicht een zuiver contractuele 

verbintenis is. In de algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk opgenomen dat er voor de 

financiële instelling een discretieplicht geldt, waardoor geen discussie meer bestaat over de 

grondslag ervan.14 Bij een schending van de discrectieplicht, zal er dan ook sprake zijn van 

contractuele aansprakelijkheid van de bankier.15  

11. Desalniettemin zijn er een aantal wettelijke voorschriften die de materie van het fiscaal 

bankgeheim behandelen. Deze vormen een omkadering voor het bankgeheim.16  Eén van de 

belangrijkste fundamenten ligt vervat in artikel 318 WIB1992. Reeds bij de invoering van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen in 1964 werd gewag gemaakt van een discretieplicht voor 

de bankiers. Deze bepaling was echter niet terug te vinden in het WIB1964. In de voorbereidende 

werkzaamheden had de toenmalige Minister van Financiën het bestaan van de discretieplicht voor 

de bankier nochtans erkend.17 Vermoedelijk was de niet-opname een simpele vergetelheid van de 

wetgever, met als gevolg dat de erkenning het enige was waarop men zich kon beroepen bij de 

wens om het bankgeheim in te roepen. Ingevolge artikel 34 van de Wet van 8 augustus 1980 

betreffende de budgettaire voorstellen 1979-80 werd het bankgeheim in artikel 224 WIB1964 

                                                             
10 K. MAUEN en J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar 
grondslagen en toepassingsgebieden”, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1286. 
11 G. DU BOIS, “Het bankgeheim”, TPR 1986, 433-469. 
12 P. GLINEUR, “De beperkingen van het bankgeheim ten opzichte van de Administratie der Belastingen”, 
De Belg.Acc. 1997, afl. 1, 72.  
13 K. MAUEN en J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar 
grondslagen en toepassingsgebieden, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1287. 
14 K. MAUEN en J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar 
grondslagen en toepassingsgebieden, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1288. 
15 Art. 1134 BW en G. DE CLERCQ, “Zoeklicht op het bankgeheim”, Rev. Banque 1973, afl. 4, 333. 
16 K. MAUEN en J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar 
grondslagen en toepassingsgebieden, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1289. 
17 Parl.St. Kamer, 1961-1962, nr. 264/1, 110. 
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verankerd. 18 Bij de invoering van het WIB1992 werd dit artikel hernummerd naar het huidige 

artikel 318 WIB1992. De keuze om het bankgeheim uiteindelijk toch wettelijk te verankeren, was 

ingegeven door het hieronder besproken arrest van het Hof van Cassatie van 25 oktober 1978 

waarin werd beslist dat bankiers niet tot het strafrechtelijk beschermd beroepsgeheim gehouden 

waren.  

                                                             
18 Wet 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-80, BS 15 augustus 1980; K. MAUEN en 
J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar grondslagen en 
toepassingsgebieden, T.Fin.R., 2006, afl. 2, 1360; A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het 
Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE, (ed.),  A. BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. 
HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die Keure, 2008, 60 en D. COVERLIERS, “De 
versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, (eds), Fiscaal Praktijkboek 
2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, Kluwer, Mechelen, 2011, 428. 
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Hoofdstuk 2: Principe van het Belgisch fiscaal bankgeheim 

Afdeling 1: Geen beroepsgeheim, wel een discrectieplicht 

12. Het beroepsgeheim ligt vervat in artikel 458 van het Strafwetboek, hierna Sw. genoemd.  

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 

alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun 

zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval zij geroepen worden om in recht of voor 

een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet 

hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 

tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.” (eigen onderlijning) 

13. Eertijds bestond er discussie omtrent de vraag of ook bankiers onder artikel 458 Sw. vielen 

met als gevolg dat zij, indien die vraag bevestigend zou worden beantwoord, strafrechtelijk 

zouden kunnen worden gesanctioneerd bij de overtreding van hun geheimhoudingsverplichting. 

Deze discussie was vooral te wijten aan de zinsnede “alle andere personen” uit voornoemd 

artikel, daar dit de deur openliet voor andere dan in het artikel opgesomde personen. De eerste 

strekking was de mening toegedaan dat bankiers eveneens onder het strafrechtelijk gesanctioneerd 

beroepsgeheim ex art. 458 Sw. vielen.19 Een tweede strekking was er daarentegen van overtuigd 

dat zij onder geen beding onder de scope van artikel 458 Sw. konden vallen.20  

14. In een arrest van het Hof van Cassatie van 25 oktober 1978 werd geoordeeld dat artikel 458 

Sw. niet van toepassing is op de bankier, vermits noch de aard van de taken van de bankier, noch 

enige wettelijke bepaling, aan hem de hoedanigheid verleent van een persoon die ertoe gehouden 

is het beroepsgeheim te eerbiedigen op grond van artikel 458 Sw.21 Hiermee werd een einde 

gesteld aan de jarenlange discussie tussen beide strekkingen. In Luxemburg en Zwitserland is het 

bankgeheim daarentegen wel een strafrechtelijk beteugeld beroepsgeheim.22 

15. Het strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim is dan wel niet van toepassing op de 

bankier, op hem rust wel een discretieverplichting. Discretie wordt omschreven als “de 

geheimhoudingsplicht die ontstaat van zodra iemand impliciet of expliciet aanvaardt deel uit te 

maken van de vertrouwenssfeer van een ander persoon, waardoor hij kennis krijgt van 

vertrouwelijke mededelingen”.23 In tegenstelling tot de algemene wettelijke bepaling van het 

                                                             
19 J.P. SPREUTELS, “Secret bancaire et droit pénal”, Rev.dr.pén. 1979, afl. 264, 1.  
20 W. DIERICK, “De fiscus en het bankgeheim”, AFT 1982, afl. 10, 211-220. 
21 Cass. 25 oktober 1978, Pas. 1979, I, 237. 
22 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, 
(eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 427. 
23 G. DU BOIS , “Het bankgeheim”, TPR 1986, 433-469. 
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strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim, is er voor de discretieverplichting nergens een 

algemene wettelijke grondslag te vinden. Er wordt wel voorzien in een aantal specifieke 

uitwerkingen van het discretiebeginsel, onder meer in fiscale zaken.24 

16. De bescherming die wordt geboden door de discretieverplichting, is beperkter dan de 

bescherming die zou worden geboden ingeval artikel 458 Sw. van toepassing zou zijn. Enerzijds 

ligt de verklaring hiervoor in het feit dat de discretieplicht van dwingend recht is, terwijl het 

strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim van openbare orde is. 25  Anderzijds biedt het 

eigenlijke beroepsgeheim strafrechtelijke afdwingbaarheid, wat het hoogste mogelijke niveau is, 

terwijl de discretieverplichting enkel zal kunnen worden afgedwongen via civielrechtelijke 

sancties.26 

Afdeling 2: Enkel voor directe, beperkt voor indirecte belastingen 

17. Artikel 318 WIB vormt dé wettelijke basis voor het fiscaal bankgeheim in directe 

belastingen, waardoor de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de fiscale overheden ernstig 

worden beperkt. In de indirecte belastingen is er daarentegen geen vergelijkbare algemene 

wettelijke bepaling  voorhanden. BTW, successierechten en registratierechten vormen de 

voorbeelden bij uitstek van de indirecte belastingen. Hierna volgt een bondige bespreking van de 

respectievelijke artikelen 62bis van het Wetboek BTW, 100 van het Wetboek Successierechten en 

183 van het Wetboek der Registratierechten die de materie van het, weliswaar beperkt, 

bankgeheim behandelen.27  

§1. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 

18. De ambtenaren van de administratie die de BTW onder hun bevoegdheid hebben, mogen 

krachtens artikel 62bis BTW-Wetboek, “teneinde de juiste toepassing van de belasting in hoofde 

van derden na te gaan, de voorlegging ter inzage van andere dan in artikel 60, §1, eerste lid, 

bedoelde boeken en stukken alsmede het verstrekken van inlichtingen door de Bank van de Post, 

de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen slechts vorderen wanneer zij op grond van een 

machtiging verleend door de door de Minister van Financiën aangewezen ambtenaar optreden”. 

                                                             
24 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 435. 
25 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 434. 
26 K. MAUEN en J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar 
grondslagen en toepassingsgebieden, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1284-1285. 
27 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE, (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 57. 
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19. Op het eerste zicht bestaat er derhalve ook in het kader van de BTW een beperking qua 

onderzoeks- en controlemogelijkheden ten opzichte van bankgegevens, namelijk de machtiging 

vereist vooraleer de ambtenaren kunnen handelen. Eertijds werd gewezen op het uitzonderlijk 

karakter  van die machtiging met de volgende uitspraak: “De machtiging, voor zover ze nodig is, 

uitzonderlijk en, geval per geval, zal worden toegekend aan een bij de naam aangeduide 

ambtenaar. Het uitzonderlijk karakter van deze machtigingen is, onder andere, bedoeld om het 

bankgeheim te beschermen”.28  Als we dit echter in de praktijk bekijken, dan kan de vereiste 

machtiging de facto niet als een beperking voor de ambtenaren belast met onderzoek of controle 

worden gezien. In het gros van de gevallen zal de machtiging zonder problemen worden verleend. 

Benevens de bijzondere machtiging worden geen bijkomende voorwaarden opgelegd, noch wordt 

aan de daartoe bevoegde en aangestelde ambtenaar opgelegd wanneer hij een machtiging mag 

verlenen.29  

20. Het opzet van de invoering van de vereiste van voorafgaande machtiging, was aan de 

betrokken belastingplichtige een minimum aan bescherming bieden. Echter, het is de taak van de 

ene fiscale ambtenaar om aan een andere fiscale ambtenaar dergelijke machtiging te verlenen. De 

vraag die derhalve rijst, is of de fiscale ambtenaren bij hun beslissing voldoende objectiviteit aan 

de dag kunnen leggen.30 

§2. REGISTRATIERECHTEN 

21. Het eerste en tweede lid van artikel 183 van het Wetboek der Registratierechten bepalen:  

“Openbare instellingen, stichtingen van openbaar nut en private stichtingen, alle 

verenigingen en vennootschappen die in België hun hoofdinrichting, en filiale of enigerlei zetel 

van verrichtingen hebben, bankiers, wisselagenten en wisselagentencorrespondenten, 

zaakwaarnemers en aannemers, openbare of ministeriële officieren zijn er toe gehouden aan de 

agenten van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en 

domeinen, met desvoorkomend inzageverlening van de stukken tot staving, al de inlichtingen te 

verstrekken welke dezen van node achten om de richtige heffing van de te hunnen laste of ten laste 

van derden invorderbare rechten te verzekeren. Deze inlichtingen kunnen slechts gevraagd 

worden krachtens bijzondere machtiging van de directeur-generaal van de belasting over de 

toegevoegde waarde, registratie en domeinen, houdende nauwkeurige aanduiding van het 

rechtsfeit omtrent hetwelk navorsing dient gedaan.”  

                                                             
28 Parl.St. Senaat, zitting 1968-69, nr. 455, 198. 
29 F. VANISTENDAEL, “De versoepeling van het bankgeheim. Een verborgen agenda?”, AFT 2011, afl. 6-7, 
5. 
30 Art. 62bis Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en K. MAUEN en J. FASTENAEKELS, 
“De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar grondslagen en toepassingsgebieden, 
T.Fin.R., 2006, afl. 2, 1365. 
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22. Gelijkaardig aan de BTW, wordt ook hier een bijzondere machtiging vereist. Hoewel men 

in eerste instantie anders zou vermoeden, is hieraan geen enkele voorwaarde gekoppeld. Er dient 

immers een “nauwkeurige aanduiding van het rechtsfeit omtrent hetwelk de navorsing dient 

gedaan” te worden gevoegd bij de bijzondere machtiging.31 De facto houdt deze vereiste geen 

enkele beperking in op de onderzoeksmachten van de administratie. Net zoals bij de BTW, geldt 

ook hier de kritiek dat het eerder om een formaliteit zou gaan dan om waarborg voor de betrokken 

belastingplichtige.32 

§3. SUCCESSIERECHTEN 

23. Voor wat betreft de verplichting tot informatie-uitwisseling op het vlak van de 

successierechten stelt artikel 100 van het Wetboek Successierechten:  

“De besturen en de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut en de private 

stichtingen, alle verenigingen of vennootschappen die in België hun voornaamste instelling, een 

bijhuis of een om 't even welke zetel van verrichtingen hebben, de bankiers, de wisselagenten, de 

wisselagentcorrespondenten, de zaakwaarnemers en de openbare of ministeriële ambtenaren 

moeten aan de ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, 

registratie en domeinen, met gebeurlijke rechtvaardiging van hun gelijkvormigheid en zonder 

verplaatsing, alle inlichtingen verschaffen welke dezen nodig achten om de juiste heffing der 

successierechten te verzekeren. Deze inlichtingen mogen slaan op al de verrichtingen die gedaan 

werden, hetzij door de overledene, hetzij door zijn echtgenoot, zijn opvolger of door een derde 

persoon vóór of na het openvallen van de nalatenschap, en die van aard zouden zijn invloed op 

de heffing der belasting uit te oefenen. Voormelde inlichtingen mogen slechts worden gevraagd 

krachtens een bijzondere machtiging van de directeur-generaal van de belasting over de 

toegevoegde waarde, registratie en domeinen, behelzende de aanduiding van de overleden 

persoon; bovendien, zo het onderzoek betrekking heeft op feiten die meer dan drie jaar vóór het 

openvallen der nalatenschap gebeurd zijn ofwel op om 't even welke door een ander persoon dan 

de overledene of dezes echtgenoot gedane verrichtingen, moet bedoelde machtiging de feiten die 

het voorwerp van de opzoeking uitmaken nauwkeurig bepalen.” 

24. Uitsluitend inlichtingen met betrekking tot verrichtingen gesteld door de overledene zelf, 

zijn echtgenoot, zijn opvolger(s) of derde personen die van aard zouden zijn een invloed te 

hebben op de heffing van de belasting, dienen te worden uitgewisseld. 33  Een bijzondere 

machtiging wordt vereist vooraleer de administratie kan overgaan tot de vraag om inlichtingen.34 

                                                             
31 Art. 183, lid 2, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 
32 F. VANISTENDAEL, “De versoepeling van het bankgeheim. Een verborgen agenda?”, AFT 2011, afl. 6-7, 
5. 
33 Art. 100, lid 2, Wetboek der successierechten. 
34 Art. 100, lid 3, Wetboek der successierechten. 
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Aan het verlenen van deze machtiging worden wederom geen bijzondere voorwaarden gekoppeld. 

Wat betreft de feiten die meer dan drie jaar voor het overlijden hebben plaatsgevonden, moeten 

deze “die het voorwerp van de opzoeking uitmaken” nauwkeuring in de machtiging worden 

vermeld.35 

25. Benevens de verplichte informatie-uitwisseling op vraag van de fiscale administratie, rusten 

op de financiële instellingen nog een aantal andere verplichtingen die ontstaan naar aanleiding 

van het overlijden van hun cliënten. Ten exemplatieve titel kan hier worden aangehaald: de plicht 

tot melding van een lijst van alle tegoeden van de overledene op de dag van overlijden.36  

Afdeling 3: Principe  

§1. ARTIKEL 318, LID 1, WIB  

A. Wettelijke bepaling 

26. Het eerste lid van artikel 318 WIB stelt:  

“In afwijking van de bepalingen van artikel 317, en onverminderd de toepassing van de 

artikelen 315, 315bis, 315ter en 316, is de administratie niet gemachtigd in de rekeningen, 

boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te 

zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten” 

27. De administratie beschikt ingevolge de artikelen 315, 315bis, 315ter en 316 WIB over een 

aantal onderzoeksmogelijkheden, i.e. de mogelijkheid tot het instellen van een boekenonderzoek 

of het vragen om inlichtingen. Ten gevolge van de invoering van artikel 318 WIB werden deze 

onderzoeksbevoegdheden beperkt voor wat betreft het gebruik van bankgegevens. Eerder in dit 

werk werd reeds gesteld dat, ondanks het ontbreken van een wettelijke bepaling, de banken ertoe 

gehouden waren een discretieplicht na te leven. Door het invoeren van artikel 318 WIB is de 

situatie derhalve niet drastisch veranderd, daar er reeds een feitelijke beperking op de onderzoeks- 

en controlebevoegdheden van de fiscus bestond. Echter, het belang van de wettelijke bepaling kan 

niet worden ontkend, aangezien deze de rechtszekerheid ten goede komt.37  

B. Voorwerp van de fiscale controle 

28. De situatie waarbij de bank zelf fiscaal wordt gecontroleerd, wordt hier beoogd, niet de 

cliënt van de financiële instelling. De fiscus kan naast het onderzoek bij de persoon die het 

                                                             
35 Art. 100, lid 3, Wetboek der successierechten en  F. VANISTENDAEL, “De versoepeling van het 
bankgeheim. Een verborgen agenda?”, AFT 2011, afl. 6-7, 5. 
36 Art. 97 Wetboek der successierechten. 
37 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 436. 
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voorwerp daarvan uitmaakt immers ook een onderzoek instellen bij een derde.38 Hier wordt een 

onderzoek gevoerd bij de persoon die het voorwerp uitmaakt van het onderzoek, namelijk de 

belastingplichtige bank.39 

C. Afwijking op artikel 317 WIB 

29. Principieel mag de fiscale administratie gegevens, ingewonnen tijdens een onderzoek bij de 

belastingplichtige zelf, eveneens inroepen met het oog op het belasten van derden. 40  De 

onderzoeksmogelijkheden waarop dit artikel betrekking heeft, liggen vervat in de artikelen 315, 

315bis, 315ter en 316 van het WIB. Echter, artikel 318, lid 1, WIB bepaalt uitdrukkelijk dat wordt 

afgeweken van dit algemeen principe. De ingewonnen informatie mag derhalve niet worden 

ingeroepen met het oog op het belasten van derden, met name de cliënten van de financiële 

instelling.  

D. Wat met informatie ten aanzien van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen?  

30. Ten opzichte van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling belet artikel 318, lid 1, WIB 

geenszins dat de onderzoeksmaatregelen en de bijhorende resultaten worden gebruikt. Dit kan uit 

de zinsnede “onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 315bis, 315ter en 316 WIB” 

worden afgeleid. 41 Wat betreft haar eigen belastingplicht, bevindt de bank zich ten overstaan van 

de fiscus in éénzelfde positie als gelijk welke andere belastingplichtige.42 

E. Toepassingsvoorwaarden 

31. Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat aan drie voorwaarden dient te zijn voldaan 

alvorens een beroep kan worden gedaan op het fiscaal bankgeheim. Vooreerst dient de fiscale 

administratie de belastingtoestand van de bank te onderzoeken, dit op basis van de artikelen 315 

tot 316 WIB. Vanzelfsprekend dient er, ingevolge het bij de bank gevoerde onderzoek, informatie 

te zijn vrijgekomen die bruikbaar is met het oog op het belasten van derden. Teneinde als bank het 

fiscaal bankgeheim te kunnen inroepen, wordt eveneens vereist dat de derde cliënt is bij de 

onderzochte bank. De verkregen informatie zal, ingeval aan de voorgaande voorwaarden is 

                                                             
38 Art. 322 WIB. 
39 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. DELANOTE, 
M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 121. 
40 Art. 317 WIB. 
41 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE, (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 60. 
42 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. DELANOTE, 
M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 123. 
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voldaan, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks door de fiscale administratie mogen worden 

aangewend met het oog op het belasten van derden-cliënten.43 

§2. ARTIKEL 322 WIB  

A. Voorwerp van de controle  

32. Artikel 322 WIB situeert zich in het WIB onder de plichten van derden in het kader van 

onderzoek en controle door de fiscale administratie. Een belastingplichtige-cliënt wordt 

gecontroleerd door de administratie, waarbij zij een beroep doet op de medewerking van de bank,  

een derde ten aanzien van het fiscaal onderzoek.44  

B. Artikel 322 WIB vóór de wetswijziging  

1. Wettelijke bepaling  
 

33. Artikel 322 WIB behelsde voor de wetswijziging uitsluitend wat thans in de eerste 

paragraaf wordt ondergebracht: 

“De administratie mag, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, geschreven attesten 

inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en binnen de door haar bepaalde termijn, 

welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, van natuurlijke of rechtspersonen, alsook 

van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen vorderen die zij nodig acht om de 

juiste heffing van de belasting te verzekeren. Nochtans mag het recht om derden te horen en om 

een onderzoek in te stellen slechts worden uitgeoefend door een ambtenaar met een hogere graad 

dan die van controleur.”  

2. Draagwijdte  

a. Meerderheidsopvatting 

34. Daar het fiscaal bankgeheim in artikel 322 WIB onbesproken bleef, werd er ruimte voor 

discussie gelaten. De vraag die zich derhalve aandiende, was of er wel een fiscaal bankgeheim 

gold in de omstandigheid dat de bank als derde werd gecontroleerd.  

35. Indien de bank als belastingplichtige wordt gecontroleerd, geldt artikel 318, lid 1, WIB als 

afwijking op het principe dat de verkregen informatie ook ten aanzien van derden mag worden 

gebruikt.45 Om te vermijden dat artikel 318 WIB zou kunnen worden omzeild door de bank als 

                                                             
43 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. DELANOTE, 
M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 123. 
44 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. DELANOTE, 
M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 127-128. 
45 Art. 317 WIB. 
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derde te ondervragen, werd door de meerderheid in de rechtsleer geoordeeld dat artikel 318, eerste 

lid, WIB tevens een afwijking vormt op de artikelen 322 en 323 van het WIB.46 Desgelijks heeft 

het Hof van Cassatie in zijn arrest d.d. 14 september 2007 het omzeilverbod bevestigd.47  De 

verhouding tussen artikel 318, lid 1, WIB en 322 WIB werd door Advocaat-generaal D. THIJS als 

volgt toegelicht: 

 “De administratie kan zich niet beroepen op artikel 322 WIB om bij de financiële 

instellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten, met andere 

woorden de verbodsbepaling van artikel 318, eerste lid WIB primeert op artikel 322 van het 

WIB.”48  

b. Minderheidsstrekking: ZENNER en rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

36. Echter, niet iedereen deelt diezelfde mening. A. ZENNER poneert dat het eerste lid van 

artikel 318 van het WIB geen uitzondering impliceert op artikel 322, § 1, WIB. Hij argumenteert 

dit door het onderscheiden van twee verschillende omstandigheden, met name de fiscale controle 

van de bank zelf enerzijds en de fiscale controle van de cliënt anderzijds. Het fiscaal bankgeheim 

ex artikel 318, lid 1, WIB vormt enkel een beperking op de onderzoeksmogelijkheden van de 

fiscus ingeval er gegevens van een cliënt aan het licht zijn gekomen bij een fiscale controle van de 

bank zelf. Volgens A. ZENNER is het perfect mogelijk dat de administratie inlichtingen vraagt aan 

de bank in een onderzoek naar de fiscale toestand van de belastingplichtige-cliënt.49 

37. In haar vonnis van 24 december 2010 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

eveneens dat artikel 318, lid 1, WIB enkel een beperking oplegt ingeval de bank fiscaal wordt 

gecontroleerd.50 Zij komt tot dit oordeel door een letterlijke lezing van de tekst van artikel 318, lid 

1, WIB waarin wordt vermeld dat het fiscaal bankgeheim als afwijking op artikel 317 WIB moet 

worden gezien, niet als een beperking op artikel 322 van het WIB. Daarenboven doet de plaats 

van de wettelijke bepaling in het wetboek voor de rechtbank een sterk vermoeden rijzen dat de 

afwijking van artikel 318 WIB enkel kan worden gezien als een uitzondering op artikel 317 

                                                             
46 Com/IB 1992, nr. 322/7; B. BOONE, “Opheffing van het bankgeheim: versoepeling van de voorwaarden”, 
Fiscoloog 1996, afl. 590, 1; K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch 
fiscaal recht”, RW 2008-2009, afl. 11, 443; P. MALHERBE, M. BEYNSBERGER en P. DAENEN, “Heeft het 
Belgisch fiscale bankgeheim nog een toekomst?”, TFR 2010, afl. 377, 229 en D. COVERLIERS, “De 
versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, (eds), Fiscaal Praktijkboek 
2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, Kluwer, Mechelen, 2011, 428. 
47 Cass. 14 september 2007, Arr.Cass. 2007, afl. 9, 1633. 
48 Conclusie van Advocaat-generaal D. THIJS bij Cass. 1 oktober 2004, AR F.02.0016.N., www.juridat.be.  
49 A. ZENNER, “Les limites du devoir de discrétion du banquier vis-à-vis du fisc”, RGF 2002, afl. 10, 225-
227 en S. VERDONCK, “Bankgeheim en betalingsinstellingen: een onverwachte wending”, AFT 2011, afl. 5, 
19. 
50 K. JANSSENS en J. VANDEN BRANDEN, “Rechtbank Brussel: bankgeheim bestaat niet”, Fisc.Act. 2011, afl. 
6, 1. 
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WIB.51 Een maand later, bij vonnis van 28 januari 2011, hanteert dezelfde rechtbank, een andere 

kamer, dezelfde interpretatietechiek met betrekking tot het tweede lid van artikel 318 WIB.52  

In casu werden tijdens een BTW-onderzoek in een bedrijf onregelmatigheden, zoals zwarte 

verkopen, vastgesteld. Daarop vroeg de BBI aan de bank van het bedrijf inlichtingen betreffende 

de rekeningen. De ingewonnen inlichtingen werden door de  BTW-administratie doorgespeeld 

aan de administratie der directe belastingen, waaruit zij konden afleiden dat de zaakvoerder 

uitgaven deed die ver boven de  aangegeven inkomsten lagen, wat leidde tot een indiciaire 

aanslag.53 Niettegenstaande de BTW-administratie regelmatig gemachtigd was inlichtingen op te 

vragen bij de bank, kon die informatie niet regelmatig worden gebruikt voor het bepalen van de  

heffingsgrondslag in de directe belastingen, althans volgens de verdedigers van het omzeilverbod. 

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel sluit zich aan bij de heersende opvatting voor wat 

betreft het feit dat informatie, die normaliter niet kan worden verkregen door de administratie der 

directe belastingen, ook niet via de omweg van een andere administratie kan worden bekomen.54 

Echter, zij oordeelt dat de administratie der directe belastingen de informatie ook op een directe 

wijze had kunnen verkrijgen bij de financiële instelling, daar het fiscaal bankgeheim geen 

afwijking vormt op artikel 322 van het WIB. Dé opzet van de creatie van artikel 318, lid 1, WIB 

was volgens haar de zogenaamde fishing expeditions, i.e. bij de bank een onderzoek voeren om 

zoveel mogelijk inlichtingen betreffende derden in te winnen, te verhinderen.55  

Wat daarentegen wel verboden blijft, is de omstandigheid dat de fiscus inlichtingen inwint met 

betrekking tot een bepaalde cliënt door een onderzoek, gevoerd bij de financiële instelling, en 

naderhand een derdenonderzoek voert bij de financiële instelling om die bepaalde cliënt te 

belasten, daar het fiscaal bankgeheim ex artikel 318 WIB in dergelijke omstandigheid wel zou 

zijn geschonden.56  

                                                             
51 K. JANSSENS en J. VANDEN BRANDEN, “Rechtbank Brussel: bankgeheim bestaat niet”, Fisc.Act. 2011, afl. 
6, 1; Wat betreft de plaats van art. 318 WIB: de plichten van de belastingplichtige zelf worden opgenomen 
in de artikelen 315 tot 321 WIB, de plichten van derden worden opgenomen in de artikelen 322 tot 326 
WIB. Aangezien artikel 318 WIB enkel in het deel wat betreft de verplichtingen van de belastingplichtige 
zelf voorkomt, kan het ook enkel in die situatie een uitzondering vormen, aldus JANSSENS en VANDEN 
BRANDEN. 
52 X., “Heeft het bankgeheim nog veel om het lijf?”, Fisc.Act. 2011, afl. 6, 4. 
53 K. JANSSENS en J. VANDEN BRANDEN, “Rechtbank Brussel: bankgeheim bestaat niet”, Fisc.Act. 2011, afl. 
6, 1. 
54 Cass. 14 september 2007, Arr.Cass 2007, afl. 9, 1633 en K. JANSSENS en J. VANDEN BRANDEN, 
“Rechtbank Brussel: bankgeheim bestaat niet”, Fisc.Act. 2011, afl. 6, 2. 
55 K. JANSSENS en J. VANDEN BRANDEN, “Rechtbank Brussel: bankgeheim bestaat niet”, Fisc.Act. 2011, afl. 
6, 2. 
56 H. SYMOENS, “De achterhoede gevechten omtrent het fiscale bankgeheim”, RABG 2011, afl. 10, 716-720 
en K. JANSSENS en J. VANDEN BRANDEN, “Rechtbank Brussel: bankgeheim bestaat niet”, Fisc.Act. 2011, 
afl. 6, 2. 
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Kritiek wordt geuit op de interpretatietechniek die door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

werd gehanteerd, gezien zij meteen een tekstuele interpretatie hanteert, eerder dan op basis van de 

loutere tekst tot een correcte analyse te komen. Daarenboven heeft de wetgever ervoor geopteerd 

om, in de omstandigheden waar artikel 318 WIB niet geldt als beperking, dit expliciet in de 

wettekst te gaan vermelden, daar waar dit niet gebeurd is bij artikel 322 WIB.57  

De draagwijdte van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel kan sterk 

gerelativeerd worden, daar de meerderheidsopvatting nog steeds de bovenhand haalt. Het 

algemeen principe van het fiscaal bankgeheim ex artikel 318, lid 1, WIB geldt, mijn inziens 

althans, zowel voor een onderzoek naar de belastingtoestand van de bank zelf, als voor een 

onderzoek waarbij de bank als derde wordt verzocht inlichtingen te verschaffen.  

C. Artikel 322 WIB na de wetswijziging  

38. Meer duidelijkheid werd gecreëerd door de invoering, ingevolge artikel 55 van de Wet van 

14 april 2011 houdende diverse bepalingen, van een tweede paragraaf bij artikel 322 WIB, waarin 

de mogelijkheid om derdeninformatie op te vragen bij banken expliciet werd geregeld.58  

“Wanneer de administratie bij het onderzoek over één of meer aanwijzingen van 

belastingontduiking beschikt of wanneer de administratie zich voorneemt om de belastbare 

grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341, wordt een bank-, wissel-, krediet- of 

spaarinstelling als een derde beschouwd waarop de bepalingen van paragraaf 1 onverminderd 

van toepassing zijn.”59 

39. Uit artikel 322, § 2, eerste lid, WIB kan derhalve worden afgeleid dat het principieel 

onmogelijk is om bij een financiële instelling een derdenonderzoek te voeren. Echter, ingeval er 

één of meer aanwijzingen van belastingontduiking voorhanden zijn of er een voornemen bestaat 

om indiciair te taxeren, wordt aan de fiscale administratie de mogelijkheid geboden om de bank 

als derde te ondervragen, conform de eerste paragraaf van artikel 322 WIB. Deze 

uitzonderingsbepaling zal verderop in dit werkstuk worden behandeld.  

§3. TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 318, LID 1, WIB 

40. Artikel 318, lid 1, WIB stelt dat, met het oog op het belasten van cliënten, de administratie 

niet gemachtigd is informatie in te zamelen bij hun bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen. 

Vage concepten zoals “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen” en “inzamelen” zorgen voor 

                                                             
57 K. JANSSENS en J. VANDEN BRANDEN, “Rechtbank Brussel: bankgeheim bestaat niet”, Fisc.Act. 2011, afl. 
6, 4. 
58 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. DELANOTE, 
M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 124. 
59 Art. 322, § 2, lid 1, WIB. 
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de nodige discussie.60 Vooreerst gaan we dieper in op het toepassingsgebied ratione personae en 

de daaraan gekoppelde discussie om vervolgens hetzelfde te doen aangaande het 

toepassingsgebied ratione materiae.  

A. Toepassingsgebied ratione personae 

41. In verband met het personeel toepassingsgebied van de bepaling van artikel 318, lid 1, WIB 

dienen twee essentiële vragen te worden gesteld. Wie wordt beschermd door de bepaling van 

artikel 318, lid 1, WIB enerzijds en welke instellingen dienen te worden begrepen onder de 

zogenaamde “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen” anderzijds?  

1. Wie geniet bescherming ingevolge artikel 318, lid 1, WIB? 
 

42. Artikel 318, eerste lid, WIB biedt bescherming aan cliënten van de bank-, wissel-, krediet- 

en spaarinstellingen. Wat onder “cliënten” dient te worden verstaan, werd wettelijk niet nader 

bepaald. Er dient derhalve te worden teruggegrepen naar de voorhanden zijnde definities.  

43. Door de administratie werd het begrip “cliënten” als volgt gedefinieerd:  

“Natuurlijke personen of rechtspersonen die bij banken, spaarkassen of 

kapitalisatieondernemingen rekeninghouder zijn, depositohouder zijn, depositohouder of titularis 

van gewone spaarboekjes of van termijnboekjes, intekenen op openbare of andere fondsen, 

effecten kopen, verkopen of disconteren, effecten in bewaring geven of coupons innen, een koffer 

huren, goudstaven of munten kopen, een kredietlijn aanhouden of krediet opnemen, bij 

kredietmaatschappijen een lening bekomen, bij wisselagenten effecten of valuta kopen of 

verkopen of een portefeuille in bewaring geven en bij vennootschappen die de financiering van 

verkopen op afbetaling ten doel hebben, een lening bekomen of van hun financieringsaanbod 

gebruik maken.”61 

44. Wanneer men alle overbodige ballast overboord gooit, noopt het tot cliënten in de 

commerciële zin van het woord, i.e. “elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie de bank om niet of 

onder bezwarende titel goederen levert of diensten verstrekt, die rechtstreeks of onrechtstreeks in 

verband staan met het maatschappelijke doel van de bank”.62 Met andere woorden blijven de 

niet-bancaire verrichtingen, gesteld door de financiële instelling, buiten het vizier van het fiscaal 

bankgeheim.63  

                                                             
60 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 436. 
61 Com/IB 1992, nr. 318/6.  
62 Com/IB 1992, nr. 318/5. 
63 Antwerpen 29 april 2003, FJF 2004, afl. 2, 142 en M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, 
“Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale 
procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 123. 
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45. Het fiscaal bankgeheim kan derhalve niet worden ingeroepen om inlichtingen, ingewonnen 

door de fiscale administratie, dienstbaar om het belastbaar inkomen van leveranciers van 

goederen en diensten, personeel of de raad van bestuur van de financiële instellingen vast te 

stellen, te beschermen.  

2. Welke instellingen dienen te worden verstaan onder “bank-, wissel-, krediet- en 
spaarinstellingen”?  

 

a. Algemeen begrip 

 

46. Het begrip “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen” is een niet nader door de fiscale 

wet omschreven concept dat enige verduidelijking vraagt. Krachtens de administratieve 

commentaar worden als bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen geviseerd, al wie openbaar 

geldmiddelen aantrekt. Zowel publieke als private instellingen dienen hieronder te worden 

verstaan.64  

47. Om te verduidelijken welke instellingen als “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen” 

fungeren, werd in de administratieve commentaar bij artikel 318 WIB een lijst opgenomen.65 Het 

betreft een exemplatieve opsomming van de volgende instellingen: 

-‐ Belgische banken en spaarkassen; 

-‐ Belgische kredietinstellingen, lening- en hypotheekmaatschappijen, 

kapitalisatieondernemingen, de Deposito- en Consignatiekas en het Bestuur der 

postcheques; 

-‐ Belgische vennootschappen die de financiering van verkopen op afbetaling ten doel 

hebben; 

-‐ Belgische ondernemingen en particulieren die zich met wisselverrichtingen inlaten; 

-‐ Belgische inrichtingen van buitenlandse ondernemingen, gelijkaardig aan die welke 

hiervoor zijn vermeld. 

48. Het betreft echter een louter exemplatieve opsomming, waardoor er onduidelijkheid bestaat 

omtrent de toepasselijkheid van het fiscaal bankgeheim op een aantal, niet in de lijst opgenomen, 

instellingen.  

49. Krachtens de  voorbereidende werkzaamheden van de Wet van 8 augustus 1980 worden de 

financiële instellingen geviseerd.66 In zijn arrest van 16 maart 2007 heeft het Hof van Cassatie 

bevestigd dat financiële instellingen in het algemeen worden beoogd.67  

                                                             
64 Com/IB 1992, nr. 318/3. 
65 Com/IB 1992, nr. 318/4. 
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50. Thans is het onderscheid tussen een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling quasi 

irrelevant geworden. Eertijds was er verschillende normering van toepassing naargelang de 

verschillende soorten instellingen.68 Ten gevolge van de branchevervaging is het niet langer 

mogelijk elke soort instelling in een specifiek vak onder te brengen. Derhalve zou een betere 

benaming dan een “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling” een “financiële instelling” kunnen 

zijn.69 Ingeval ervoor zou worden geopteerd om “financiële instelling” in artikel 318 WIB op te 

nemen, valt het m.i. aan te raden om in de fiscale wetgeving een duidelijke omschrijving aan het 

begrip te geven teneinde elke discussie daaromtrent te vermijden.  

b. Specifieke instellingen 

51. Aan artikel 318 WIB dient een restrictieve interpretatie te worden gegeven, daar het een 

uitzondering vormt op de mogelijkheid om inlichtingen, ingewonnen door de door de fiscale 

administratie uitgeoefende onderzoeksmogelijkheden, aan te wenden tegenover derden. 70 

Aangezien er in de fiscale wetgeving geen definitie voorhanden is wat betreft het begrip “bank-, 

wissel-, krediet- en spaarinstelling”, waren een aantal instellingen ruime tijd voorwerp van 

discussie. Men denke hierbij aan verzekeringsinstellingen, kredietkaartmaatschappijen, 

leasingmaatschappijen en betalingsinstellingen. Hierna volgt een bespreking van de verschillende 

standpunten in de rechtsleer en de rechtspraak met betrekking tot de vermelde instellingen.  

(i) Verzekeringsmaatschappijen 
 

52. Daar er een beperkende interpretatie dient te worden gehanteerd bij de analyse van het 

toepassingsgebied van de uitzonderingsbepaling, vermeld in artikel 318 WIB, is het voor DE 

JONCKHEERE en VAN DOOREN een uitgemaakte zaak dat verzekeringsinstellingen niet onder dit 

restrictieve toepassingsgebied kunnen vallen.71  

53. In de administratieve commentaar bij artikel 318 WIB werd gepreciseerd dat onder het 

personeel toepassingsgebied van het bankgeheim moeten vallen: “al wie openbaar geldmiddelen 

aantrekt”.72 Volgens D. COVELIERS dient derhalve tevens de verzekeringssector daaronder te 

                                                                                                                                                                                      
66 Parl.St., Senaat 1979-1980, nr. 483/9. 
67 F. JACOBS, “Hof van Cassatie bevestigt dat leasingmaatschappijen door het fiscale bankgeheim zijn 
gebonden” (noot onder Cass. 16 maart 2007), TFR 2007, afl. 328, 797. 
68 K. BYTTEBIER, Handboek financieel recht, Antwerpen, Kluwer, 2001, 406-408. 
69 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 436. 
70 F. JACOBS, “Hof van Cassatie bevestigt dat leasingmaatschappijen door het fiscale bankgeheim zijn 
gebonden” (noot onder Cass. 16 maart 2007), TFR 2007, afl. 328, 796. 
71 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. DELANOTE, 
M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 122. 
72 Com/IB 1992, nr. 318/3. 
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worden verstaan, aangezien zij eveneens contracten sluit die de facto beleggingsproducten tot  

voorwerp hebben.73 

(ii) Kredietkaartmaatschappijen 
 

54. Met betrekking tot de kredietkaartmaatschappijen bestond er initieel onduidelijkheid over 

het feit of zij al dan niet onder het toepassingsgebied van artikel 318, eerste lid, WIB dienden te 

vallen.  Echter,  hieromtrent werd er reeds in een vroeg stadium een halt toegeroepen aan een 

mogelijk discussie, aangezien er voor de nodige verduidelijking werd gezorgd. De 

kredietkaartmaatschappijen vallen onder de bescherming van artikel 318, eerste lid, WIB en 

kunnen zich er derhalve bij een vraag vanwege de fiscus op beroepen.74  

(iii) Leasingmaatschappijen 
 

55. Reeds geruime tijd was men het erover oneens of leasingmaatschappijen al dan niet werden 

beschermd door het fiscaal bankgeheim.75 Alvorens wordt overgegaan tot een weergave van de 

verschillende standpunten, wordt kort ingegaan op de figuur van de leasing. 

56. Bij een financiële leasing komen de leasinggever en leasingnemer overeen dat de 

leasinggever een goed zal aankopen om het naderhand ter beschikking te stellen aan de 

leasingnemer tegen een vooraf bepaalde, periodiek te betalen, prijs.76  

57. Bedrijven nemen gewoonlijk personenwagens in leasing, die de bestemming van 

bedrijfswagens krijgen voor de bedrijfsleiders of kaderleden van de onderneming. Inherent aan de 

leasing is de possibiliteit voor de leasingnemer om, aan het einde van de looptijd, het geleasde 

goed tegen de restwaarde aan te kopen. De facto koopt niet de onderneming zelf, maar wel de 

bestuurder, de zaakvoerder of diens echtgenoot de wagen tegen de restwaarde op. In hunnen 

hoofde ontstaat een belastbaar feit, daar er een kosteloze overdracht plaatsvindt van het recht om 

de aankoopoptie te lichten. Ingevolge de aankoopoptie na leasing, kan het voertuig aangekocht 

worden tegen een restwaarde die aanmerkelijk lager ligt dan de marktwaarde van het voertuig, 

waartegen moest worden gekocht zonder dergelijke aankoopoptie. De reden voor deze lage 

aankoopprijs bij lichting van de aankoopoptie ligt vervat in het feit dat de periodieke 

vergoedingen reeds een substantieel deel van de prijs van het goed vertegenwoordigen. Het 

                                                             
73 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF en L. DE BROECK, (eds), 
Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, Kluwer, 
Mechelen, 2011, 437-438. 
74 Vr. en Antw. Kamer 1995-96, 24 april 1996, Bull.Bel. 1996, afl. 765, 2344 (Vr. nr. 398 A. Colen) en E. 
BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 589. 
75 Onder meer: Rb. Brussel 23 februari 2000, Fiscoloog 2000, afl. 772, 1 en Rb. Brussel 4 januari 2002, 
TFR 2002, afl. 224, 658.  
76 F. MAREELS, “Bankgeheim en leasingmaatschappijen: het Hof van Cassatie geeft restrictieve interpretatie 
aan het begrip “cliënt” (noot onder Cass. 15 oktober 2009), Bank Fin.R. 2009, afl. 6, 344. 
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verschil tussen de restwaarde, waartegen het voertuig ingevolge de optie kan worden aangekocht, 

en de reële marktwaarde van het voertuig, zonder aankoopoptie na leasing, dient volgens de fiscus 

althans, als een voordeel alle aard te worden belast in hoofde van degene die de aankoopoptie 

heeft gelicht, met name de bestuurder, zaakvoerder of diens echtgenoot. Om het voordeel alle 

aard van degene die de aankoopoptie heeft gelicht correct te belasten, waren gegevens van de 

leasingmaatschappijen voor de fiscus onontbeerlijk. Derhalve werden vragen om inlichtingen 

gestuurd naar deze leasingmaatschappijen. Hierbij rees de vraag of de leasingsmaatschappijen ook 

onder de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen vielen, die ingevolge het bankgeheim 

worden beschermd.77  

58. Waarbij de ene strekking stelde dat, doordat de leasing niet meer of minder is dan een 

kredietoperatie, leasingmaatschappijen derhalve als kredietinstelling onder het fiscaal bankgeheim 

ex artikel 318, lid 1, WIB vielen, stelden opponenten, waaronder de fiscale administratie, zonder 

meer dat de leasingmaatschappijen geen kredietinstellingen zijn.78  

59. Het Hof van Cassatie heeft dit pijnpunt definitief beslecht in zijn arrest d.d. 16 maart 

2007.79 Ter argumentatie van het feit dat de leasingmaatschappijen niet onder artikel 318 van het 

WIB vielen, haalde de administratie aan dat  artikel 318 WIB als uitzonderingsbepaling restrictief 

dient te  worden geïnterpreteerd en dat  de term “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling” in de 

zin van de Wet van 22 maart 1993 moet worden geïnterpreteerd. De administratie leidde uit deze 

interpretatie af  dat leasingmaatschappijen niet onder artikel 318, eerste lid, van het WIB konden 

vallen. Met deze argumentatie is de fiscus er echter niet in geslaagd het Hof van Cassatie te 

overtuigen. Het Hof heeft geoordeeld dat, zoals hierboven reeds werd vermeld, de financiële 

instellingen in het algemeen worden beoogd. Naar normaal spraakgebruik zijn de financiële 

instellingen ook de ondernemingen die een werkzaamheid van financiële leasing uitoefenen. 

Derhalve vallen ook de ondernemingen die werkzaamheden van financiële leasing uitoefenen 

onder het fiscaal bankgeheim ex artikel 318, lid 1, WIB.80 

60. Thans eensgezindheid werd gecreëerd omtrent de vraag of een leasingmaatschappij als 

bank-, wissel-, krediet-, of spaarinstelling kan worden behandeld, rijst nog de vraag wie als cliënt 

kan worden beschouwd bij de leasingovereenkomst, anders geformuleerd, wie er wordt 

                                                             
77 X., “Leasingmaatschappijen wel gedekt door bankgeheim?”, Fiscoloog 2002, afl. 856, 1; E. BUYSSE, 
“Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 589 en F. MAREELS, “Bankgeheim en leasingmaatschappijen: 
het Hof van Cassatie geeft restrictieve interpretatie aan het begrip “cliënt” (noot onder Cass. 15 oktober 
2009), Bank Fin.R., afl. 6, 345.  
78 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 437.  
79 Cass. 16 maart 2007, Bank Fin.R 2007, afl. 6, 446-449 en F. JACOBS, “Hof van Cassatie bevestigt dat 
leasingmaatschappijen door het fiscale bankgeheim zijn gebonden” (noot onder Cass. 16 maart 2007), TFR 
2007, afl. 328, 797. 
80 F. JACOBS, “Hof van Cassatie bevestigt dat leasingmaatschappijen door het fiscale bankgeheim zijn 
gebonden” (noot onder Cass. 16 maart 2007), TFR 2007, afl. 328, 796-797. 
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beschermd door het fiscaal bankgeheim. Dienaangaande werd tevens duidelijkheid gecreëerd met 

een arrest van het Hof van Cassatie d.d. 15 oktober 2009.81 De bescherming geldt enkel voor de 

financiële relatie met degene die het krediet neemt, met name de leasingnemer, niet voor de 

commerciële verkoopverrichting met een derde niet-leasingnemer die het geleasde voertuig finaal 

aankoopt. 82  Zelfs indien de aankoopoptie door de leasingnemer mét instemming van de 

leasinggever aan de derde-koper werd overgedragen, valt dit niet onder artikel 318, eerste lid van 

het WIB. De reden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het fiscaal bankgeheim ligt 

verscholen in het feit  dat de derde-koper niet kan worden beschouwd als een cliënt,  in de zin van 

artikel 318, eerste lid van het WIB, aangezien hij geen leasingnemer wordt. 83 Daarenboven 

betreft het, in de verhouding tussen de leasinggever en de derde niet-leasingnemer, geen bank- of 

kredietactiviteit in de eigenlijke zin van het woord, maar gaat het om een louter commerciële 

activiteit. Gezien gelijkaardige louter commerciële verrichtingen niet worden beschermd door een 

fiscaal bankgeheim, kan deze bescherming ook niet gelden voor deze louter commerciële 

activiteit.84 

61. Hoewel het Hof in zijn arrest van 16 maart 2007 bepaalde dat tevens leasingmaatschappijen 

onder het toepassingsgebied van het fiscaal bankgeheim vielen, krabbelde hij met zijn arrest van 

15 oktober 2009 terug door een restrictieve invulling te geven aan het begrip “cliënt”.85  

(iv) Betalingsinstellingen 
 

62. Nopens de betalingsinstellingen, zoals NV ATOS, bestaat er eveneens discussie omtrent de 

vraag of zij al dan niet onder artikel 318, lid 1, WIB vallen. Daar betalingsinstellingen over 

gelijkaardige financiële gegevens beschikken als de banken, zou het fiscaal bankgeheim 

eenvoudigweg kunnen worden omzeild door een vraag aan de betalingsinstellingen te richten, 

ingeval zou worden geoordeeld dat deze instellingen niet onder het fiscaal bankgeheim vallen.86 

Hierna volgt een weergave van gewichtige uitspraken in de discussie.   

63. Een belangwekkende zaak in deze materie is deze waarbij de fiscus een vraag om 

inlichtingen, met als voorwerp betaaloperaties op de rekening van een belastingplichtige café-

uitbater, richtte aan Banksys, het voormalige NV ATOS, dit op basis van artikel 322 WIB.87  

                                                             
81 Cass. 15 oktober 2009, TFR 2010, afl. 377, 243. 
82 K. JANSSENS, “Voordelen van alle aard. Overname leasingauto: gemiddelde waarde uit vakblad is 
willekeurig”, Fisc.Act. 2011, afl. 32, 3. 
83 Cass. 15 oktober 2009, TFR 2010, afl. 377, 243. 
84 F. MAREELS, “Bankgeheim en leasingmaatschappijen: Het Hof van Cassatie geeft restrictieve invulling 
aan het begrip “cliënt” (noot onder Cass. 15 oktober 2009), Bank Fin.R. 2009, afl. 6, 344-346. 
85 JVD, “Over liederlijke baancafés en het fiscale bankgeheim”, Fiscoloog 2010, afl. 1224, 6. 
86 E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 589. 
87 JVD, “Over liederlijke baancafés en het fiscale bankgeheim”, Fiscoloog 2010, afl. 1224, 6. 
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In haar arrest d.d. 23 oktober 2001 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat Banksys geen 

financiële instelling is in de zin van artikel 318 WIB, anders gesteld kon er geen beroep worden 

gedaan op het bankgeheim om de in het bezit van Banksys zijnde gegevens te beschermen. 

Desalniettemin was Banksys, athans volgens het hof, niet gemachtigd om de gevraagde 

inlichtingen door te spelen aan de fiscus, daar zij geen eigenaar was van deze gegevens. 

Daarenboven stelde het hof vast dat de administratie het verbod tot omzeiling van het bankgeheim 

had geschonden.88 Echter, dit arrest werd door het Hof van Cassatie verbroken gezien het hof van 

beroep onrechtmatig de eigendomsvoorwaarde aan artikel 322 van het WIB had toegevoegd. 

Tevens was het Hof van Cassatie de mening toegedaan dat Banksys geen financiële instelling is. 

Opmerkelijk genoeg ging zij niet verder in op de eventuele schending van het omzeilverbod. 89 

Teneinde de zaak ten gronde te beoordelen, werd deze door het Hof van Cassatie doorverwezen 

naar het hof van beroep te Brussel.90 Zij oordeelde dat, hoewel het bankgeheim tekstueel enkel 

van toepassing is op bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen, het toepassingsgebied ervan in 

de praktijk ruimer is, daar de aard van de activiteiten primeert op de aard van de instelling zelf. 

De betalingsinstelling Banksys, die zich als onderaannemer van de bank inlaat met bancaire 

activiteiten, is derhalve een financiële instelling en valt aldus onder het toepassingsgebied van het 

bankgeheim, voor wat betreft haar bancaire activiteiten. Aangezien het verboden is het 

bankgeheim te omzeilen, was het de fiscus niet toegelaten om Banksys als een derde te 

ondervragen. Een schending van het  rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het 

fair-playbeginsel kon de fiscale administratie derhalve worden verweten, daar zij “de vaste regels 

waartoe zij zichzelf verbonden heeft”, had geschonden.91  

Samenvattend kan worden gesteld dat de aard van de activiteiten van de betrokken instelling 

primeert op de aard van de instelling zelf, wat ertoe leidt dat de NV ATOS, voor wat betreft haar 

bancaire activiteiten, beschermd wordt door het fiscaal bankgeheim.92 Bij het verrichten van taken 

van niet-bancaire aard, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van de nodige apparatuur, valt zij 

niet onder het fiscaal bankgeheim.93  

64. De vraag rijst of het arrest van het hof van beroep te Brussel d.d. 14 oktober 2010 dermate 

krachtig is, dat het als een principe-arrest kan worden beschouwd, en dus als algemeen geldende 

opvatting zal worden toegepast. Zolang er geen eensgezindheid bestaat en het Hof van Cassatie 

                                                             
88 Antwerpen 23 oktober 2001, FJF 2001, afl. 9, 765. 
89 Cass. 1 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 10, 1496. 
90 Brussel 14 oktober 2010, TFR 2011, afl. 395, 97. 
91 E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 589-590; JVD, “Over liederlijke baancafés en het 
fiscale bankgeheim”, Fisc. 2010, afl. 1224, 5-7 en S. VERDONCK, “Bankgeheim en betalingsinstellingen: 
een onverwachte wending”, AFT 2011, afl. 5, 17-18. 
92 S. VERDONCK, “Bankgeheim en betalingsinstellingen: een onverwachte wending”, AFT 2011, afl. 5, 17-
20. 
93 Brussel 14 oktober 2010, TFR 2011, afl. 395, 97. 
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geen duidelijke en ondubbelzinnige uitspraak doet omtrent dit thema, blijft de kwestie onzeker. 

Hierna volgen een aantal punten van kritiek op het door het hof van beroep te Brussel gevelde 

arrest.  

65. Het eerste punt van kritiek wordt geuit op het feit dat betalingsinstellingen als financiële 

instellingen worden aangemerkt. Het hof van beroep te Brussel stelt dat een betalingsinstelling als 

onderaannemer van de bank kan worden gezien, maar in hoeverre is dit een correcte 

kwalificatie. 94  Betalingsinstellingen spelen een louter technische rol en vergemakkelijken 

bancaire activiteiten zonder deze zelf uit te voeren. Daarenboven kan de vraag worden gesteld of 

dergelijke interpretatie van de “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen” restrictief genoeg is 

voor een uitzonderingsmechanisme als het bankgeheim.95  

66. Benevens de hierboven aangehaalde kritiek, moeten we ook het verbod tot omzeiling van 

het bankgeheim analyseren, aangezien in de voorliggende zaak de fiscus Banksys als derde had 

bevraagd, conform artikel 322 WIB, en zij zo het omzeilverbod had geschonden, althans volgens 

het hof van beroep te Brussel. De vraag die zich aandient, is of het verbod tot omzeiling slechts 

speelt ingeval een financiële instelling om gegevens wordt verzocht, en het bankgeheim derhalve 

beperkt blijft tot de plaats 96  waar de inlichtingen worden ingewonnen, dan wel of het 

omzeilverbod ook vragen om inlichtingen aan niet-financiële instellingen behelst. In het kader 

van de afzwakking van het bankgeheim moet m.i. de eerste visie worden gehanteerd, waarbij 

vragen aan een niet-financiële instelling derhalve geen schending op het verbod tot omzeiling 

uitmaken. Ingeval wordt geopteerd voor deze eerste visie en het Hof van Cassatie bij zijn 

standpunt blijft dat betalingsinstellingen geen financiële instellingen zijn, maakt een vraag aan 

dergelijke instellingen vanwege de fiscus geen schending van het omzeilverbod uit.97 

B. Toepassingsgebied ratione materiae: wat wordt beschermd?  

67. Uit artikel 318, lid 1, WIB blijkt dat de administratie niet gemachtigd is informatie “in te 

zamelen” bij bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen met het oog op het belasten van 

cliënten. Inzamelen is een ruim begrip, waarmee wordt beoogd een sterke bescherming te bieden 

aan de cliënten van de financiële instelling. Zelfs als de administratie de verkregen informatie niet 

effectief gebruikt, zal het bankgeheim ex. artikel 318, lid 1, WIB steevast gelden.98 Benevens het 

                                                             
94 Contra: R. STEENNOT, Elektronisch betalingsverkeer: een toepassing van de klassieke principes, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 166 en F. DE CLIPPELE, De betaling door middel van de elektronische 
overdracht van geldmiddelen, Mechelen, Kluwer, 2003, 60. 
95 S. VERDONCK, “Bankgeheim en betalingsinstellingen: een onverwachte wending”, AFT 2011, afl. 5, 18-
19. 
96 Antwerpen 12 november 2002, FJF 2003, afl. 4, 398. 
97 S. VERDONCK, “Bankgeheim en betalingsinstellingen: een onverwachte wending”, AFT 2011, afl. 5, 19-
20. 
98 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 65. 
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verbod om inlichtingen te gebruiken, geldt er derhalve ook een verbod om kennis te nemen van 

gegevens betreffende cliënten.99 

68. Worden met het oog op een correcte vaststelling van de belastingtoestand van de bank zelf 

inlichtingen ingezameld, dan valt deze informatie logischerwijs niet onder het bankgeheim. 

Ingeval de administratie gegevens met betrekking tot cliënten vereist, daar dit onontbeerlijk is 

voor een efficiënt onderzoek van de bank, kan die informatie niet gebruikt worden met het oog op 

het belasten van de betrokken cliënten.100 Men denke hierbij aan de situatie waarin de fiscus dient 

te oordelen over de aanvaardbaarheid van een waardevermindering op een krediet die werd 

geboekt door de gecontroleerde bank.101 Nominatieve informatie betreffende het cliënteel mag 

derhalve worden doorgespeeld aan de fiscus, mits er rekening wordt gehouden met het 

redelijkheidsbeginsel, in die zin dat het verkrijgen van dergelijke informatie werkelijk 

noodzakelijk moet zijn om de fiscale situatie van de bank te kunnen controleren.102 

§4. SANCTIE BIJ DE NIET-NALEVING VAN ARTIKEL 318 WIB 

69. Ingeval de administratie het fiscaal bankgeheim ex artikel 318, eerste lid van het WIB 

miskent en de bij de financiële instelling ingewonnen informatie aanwendt om cliënten te 

belasten, is de aanslag nietig. Indien dit de fiscus voorkomt, krijgt zij, ingevolge artikel 355 WIB, 

nog een tweede kans. Hierbij is de administratie evenzeer gebonden door het fiscaal 

bankgeheim.103 

Afdeling 4: Tussentijdse conclusie 

70. Ofschoon er op bankiers geen strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim van toepassing 

is, rust op hen wel een discretieplicht. Ingeval deze plicht tot discretie niet wordt nageleefd, 

kunnen zij civielrechtelijk worden gesanctioneerd.  

71. Wat betreft de indirecte belastingen bestaat er geen bankgeheim gelijkaardig aan het 

bankgeheim in de directe belastingen. Wel wordt voorzien in een verplichting tot machtiging door 

de daartoe bevoegde ambtenaar vooraleer kan worden overgegaan tot dergelijk bankenonderzoek, 

                                                             
99 B. BOONE, “Opheffing van het bankgeheim: versoepeling van de voorwaarden”, Fiscoloog 1996, afl. 590, 
1 en P. MALHERBE, M. BEYNSBERGER en P. DAENEN, “Heeft het Belgische fiscale bankgeheim nog een 
toekomst?”, TFR 2010, afl. 377, 227. 
100 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 65 en M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE 
(ed.), M. DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 123. 
101 B. BOONE, “Opheffing van het bankgeheim: versoepeling van de voorwaarden”, Fiscoloog 1996, afl. 
590, 1. 
102 M. MAUS, De fiscale controle, Brugge, Die Keure, 2005, 252. 
103 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 443. 
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dit vormt echter een loutere de jure-beperking van de onderzoeksbevoegdheden van de 

administratie. In de praktijk belet dit geenszins de opheffing van het bankgeheim.  

72. Dé wettelijke grondslag voor het bankgeheim in de directe belastingen ligt vervat in artikel 

318, lid 1, WIB. Hierbij is de bank zelf het voorwerp van de fiscale controle en mogen gegevens 

met betrekking tot cliënten, gedetecteerd tijdens het onderzoek, niet worden aangewend om hen te 

belasten. Daarenboven wordt in artikel 322 WIB de situatie behandeld waarbij de bank met 

betrekking tot een cliënt  door de administratie als derde wordt bevraagd. Voor de wetswijziging 

d.d. 14 april 2011 werd in artikel 322 WIB omtrent de beperking, opgelegd door het bankgeheim, 

met geen woord gerept. Het was derhalve onduidelijk of het bankgeheim ex artikel 318, lid 1, 

WIB, kon worden omzeild door de bank als derde te ondervragen. Niettegenstaande er aangaande 

dit vraagstuk quasi-eensgezindheid bestond, in die zin dat het bankgeheim niet kon worden 

omzeild door een beroep te doen op artikel 322 WIB, waren A. ZENNER en de rechtbank van 

eerste aanleg te Brussel de mening toegedaan dat artikel 318, lid 1, WIB geen beperking vormt op 

artikel 322 WIB, daar het bankgeheim volgens hen niet als algemeen geldend principe kan 

worden beschouwd. Ingevolge de wetswijziging van 14 april 2011 werd de (on)mogelijkheid om 

een vraag te stellen aan een financiële instelling, als derde, wettelijk geregeld. 

73. Omtrent het toepassingsgebied van het bankgeheim bestaat er reeds sinds geruime tijd 

discussie, daar de in artikel 318, lid 1, WIB opgenomen concepten niet werden gedefinieerd in de 

fiscale wetgeving. Het discussiepunt bij uitstek is wat dient te worden verstaan onder “bank-, 

wissel-, krediet- en spaarinstellingen”. In de administratieve commentaar werd een niet-

limitatieve lijst van instellingen opgenomen, waarbij de vraag of een aantal niet in de lijst 

opgenomen instellingen onder het toepassingsgebied dienden te vallen, derhalve onbeantwoord 

bleef. Men denke hierbij aan de kredietkaartmaatschappijen, de leasingmaatschappijen, de 

betalingsinstellingen of de verzekeringsmaatschappijen. Merkwaardig hierbij is dat, hoewel er een 

trend van afzwakking van het bankgeheim waarneembaar is, meerdere malen werd beslist dat het 

bankgeheim van toepassing is op “financiële instellingen” in het algemeen, wat m.i. een 

verruiming van het toepassingsgebied impliceert. 
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Hoofdstuk 3: Uitzonderingen/relativeringen op het fiscaal 

bankgeheim  

Afdeling 1: Enkel in de onderzoeksfase, niet in de bezwaarfase 

74. Het hof van beroep te Gent heeft bevestigd dat het fiscaal bankgeheim enkel geldt in de 

onderzoeksfase, niet in de bezwaarfase.104 De omstandigheid waarin een cliënt van de bank een 

bezwaarschrift conform artikel 366 WIB indient tegen een gevestigde belasting wordt bedoeld.105 

75. Het eerste lid van artikel 374 WIB geeft, in de fase van de behandeling van het 

bezwaarschrift, aan de belastingadministratie dezelfde onderzoeksbevoegdheden als deze 

voorzien in de onderzoeks- en controlefase.  Wat echter verschillend is van die onderzoeks- en 

controlefase, blijkt uit het tweede lid van artikel 374 WIB. Het bepaalt dat de 

belastingadministratie van de kredietinstellingen, onderworpen aan de Wet van 22 maart 1993 op 

het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, alle inlichtingen kan vorderen waarvan 

zij kennis hebben en welke nuttig kunnen zijn. Dit impliceert dat banken zich niet kunnen 

verschuilen achter het bankgeheim en er op hen derhalve een verplichting rust om informatie mee 

te delen aan de fiscus.106  

76. Aan deze medewerkingsverplichting dient echter enkel te worden gehoorzaamd ingeval aan 

een aantal voorwaarden is voldaan. Het moet gaan om een ambtenaar van de administratie der 

directe belastingen met een hogere graad dan die van controleur, met name een inspecteur of 

directeur. Wezenlijk bij deze uitgebreide onderzoeksmogelijkheid is dat dergelijke inlichtingen 

enkel kunnen worden gevraagd in het kader van een bezwaarschrift. Derhalve is het niet mogelijk 

om de ingewonnen inlichtingen aan te wenden voor de vestiging van een aanvullende aanslag.107 

Vanzelfsprekend dienen de opgevraagde inlichtingen bevorderlijk te zijn in het kader van het 

onderzoek van het bezwaarschrift.108 Ten slotte moet er een adequate omschrijving van de aard 

van de gevraagde inlichtingen voorhanden zijn en dient de vraag om inlichtingen binnen redelijke 

grenzen te worden gesteld. Overdreven lange, drukkende of onmogelijke opzoekingen voor de 

belastingplichtige mogen door de fiscus derhalve niet worden verlangd.109 Het opzet van dergelijk 

                                                             
104 Gent 22 januari 1998, AJT 1998-1999, afl. 12, 308. 
105 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 441. 
106 Art. 374, lid 2, WIB. 
107 Antwerpen 21 april 1998, FJF 1998, afl. 7, 487 en P. MALHERBE, M. BEYNSBERGER en P. DAENEN, 
“Heeft het Belgische fiscale bankgeheim nog een toekomst?”, TFR 2010, afl. 377, 229.  
108 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 66. 
109 Com/IB 1992, nr. 374/11 en E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 591. 
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arsenaal aan voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, is te voorkomen dat er tot een algemene 

opheffing van het bankgeheim zou worden overgegaan.110 

77. De bank kan, alvorens over te gaan tot de gevraagde informatie-uitwisseling, toestemming  

vragen aan de betrokken belastingplichtige, waarbij deze het verbod kan opleggen om 

inlichtingen aan de administratie te verstrekken. Dit verbod kan ingegeven zijn door het feit dat, 

althans volgens de belastingplichtige, de gevraagde inlichtingen niets te maken hebben met het 

ingediende bezwaarschrift.111 Echter, het valt sterk te betwijfelen of dit de belastingplichtige 

uiteindelijk ten goede zal komen. Medewerking met de fiscus valt hier derhalve ten stelligste aan 

te raden.112 

Afdeling 2: (Eventuele) uitzonderingen in de onderzoeksfase 

78. Ingeval de bank wordt geconfronteerd met een vraag om inlichtingen vanwege de fiscale 

administratie, dient zij telkens opnieuw een evenwicht te vinden tussen enerzijds het correct 

naleven van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van de fiscus en anderzijds het eerbiedigen 

van haar professionele discretieplicht ten aanzien van de cliënten van de bank.113 Hierna volgt een 

bespreking van de omstandigheden waarin het bankgeheim aan de kant kan worden geschoven in 

het kader van het onderzoek vanwege de fiscus.  

§1. ART. 318, LID 2, WIB 

A. Wat impliceert de uitzondering op het fiscaal bankgeheim?  

79. Op artikel 318, lid 1, WIB wordt in het tweede lid van datzelfde artikel meteen een 

uitzondering geformuleerd. Indien er concrete elementen aan het licht komen die het bestaan of de 

voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking kunnen doen vermoeden, kan de 

ambtenaar, hiertoe aangesteld door de Minister van Financiën, een ambtenaar met de graad van 

ten minste inspecteur, ermee worden belast inlichtingen in te winnen om de door de betrokken 

cliënt verschuldigde belasting vast te stellen.114 

                                                             
110 Parl.St. Senaat 1961-1962, nr. 366, 308 en Com/IB 1992, nr. 374/11. 
111 Com/IB 1992, nr. 374/12. 
112 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 441. 
113 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 67. 
114 Art. 318, lid 2, WIB. 
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B. Doel en uitwerking van de uitzonderingsbepaling ten tijde van de invoering van artikel 

318 WIB 

80. Teneinde misbruiken te voorkomen of tegen te gaan, werd in de voorbereidende 

werkzaamheden bij de Wet van 8 augustus 1980 uitdrukkelijk gesteld dat de opheffing van het 

bankgeheim onderworpen diende te worden aan strikte voorwaarden. 115  Het opzet van de 

invoering van artikel 318, lid 2, WIB was de georganiseerde fraude te bestrijden, anders gesteld 

was het de bedoeling om enkel in dermate zwaarwichtige gevallen van georganiseerde fraude tot 

een opheffing van het bankgeheim over te gaan.116 

81. Daar de opheffing van het bankgeheim aan strikte voorwaarden werd onderworpen, was het 

praktisch onmogelijk om tot opheffing ervan over te gaan.117 De voorwaarden, geldend vóór en na 

het Koninklijk besluit d.d. 20 december 1996118 en de Programmawet van 20 juli 2006,119 worden 

hierna toegelicht. 

C. Voorwaarden om tot opheffing van het bankgeheim over te gaan 

82. De voorwaarden waaraan moeten zijn voldaan opdat er sprake zou kunnen zijn van een 

opheffing van het bankgeheim ex artikel 318, lid 1, WIB, zijn doorheen de tijd minder stringent 

geworden. Dankzij artikel 41 juncto artikel 49, lid 7, van het KB van 20 december 1996 en artikel 

2 van de Programmawet van 20 juli 2006 werden een aantal voorwaarden opgeheven, waardoor 

het fiscaal bankgeheim veel sneller aan de kant zou moeten kunnen worden geschoven.120 

Hieronder volgt een bondige bespreking van de voorwaarden die werden geschrapt uit het tweede 

lid van artikel 318 van het WIB en degene die tot op heden stand hielden. 

1. Grondvoorwaarden 

a. Huidige grondvoorwaarden 

83. Vooraleer een onderzoek kan worden gevoerd op basis van artikel 318, lid 2, WIB, dient er 

voorafgaand een onderzoek inzake inkomstenbelastingen op grond van de artikelen 315, 315 

                                                             
115 Parl.St. Senaat, 1979-1980, nr. 483/9, 25 en Parl. St. Kamer, 1979-1980, nr. 323/73, 19 en 50. 
116 Parl.St. Senaat, 1979-1980, nr. 483/9, 26 en A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het 
Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. 
HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die Keure, 2008, 67. 
117 B. BOONE, “Opheffing van het bankgeheim: versoepeling van de voorwaarden”, Fiscoloog 1996, afl. 
590, 2. 
118 KB 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 
3, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, BS 31 december 1996. 
119 Programmawet van 20 juli 2006, BS 28 juli 2006. 
120 B. BOONE, “Opheffing van het bankgeheim: versoepeling van de voorwaarden”, Fiscoloog 1996, afl. 
590, 2. 
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bis, 315ter of 316 WIB te hebben plaatsgevonden.121 Daarenboven mag het bijzonder onderzoek, 

ex artikel 318, tweede lid, WIB, als enige opzet hebben het verplicht voorafgaand onderzoek te 

voltooien.  

84. Daarnaast moeten er, ingevolge het voorafgaand onderzoek bij de bank, concrete 

elementen aan het licht zijn gekomen die het bestaan of de voorbereiding van een mechanisme 

van belastingontduiking kunnen doen vermoeden. 122  Belastingontduiking vereist naast een 

materieel element, i.e. de schending van de fiscale wet, tevens een intentioneel element, met name 

de aanwezigheid van bedrieglijk opzet in hoofde van de overtreder. Dit houdt, tegen het opzet van 

de wetgever in, geen versoepeling van de voorwaarden tot opheffing van het bankgeheim in, 

integendeel, het gaat om een verstrenging.123   

85. Hieronder zal uitgebreider worden ingegaan op de voorwaarde van medeplichtigheid van 

de bank, wat nu telt, is dat er geen medeplichtigheid meer wordt vereist om tot een opheffing van 

het bankgeheim te kunnen overgaan.124 

b. Grondvoorwaarden van toepassing vóór de wijziging ingevolge het KB van 20 

december 1996 

86. Benevens de voorwaarden thans geldend, was de opheffing van het bankgeheim eertijds 

nog aan een aantal bijkomende voorwaarden onderworpen.  

87. Ten gevolge van het voorafgaand onderzoek moesten er concrete gegevens aan het licht 

zijn gekomen op grond waarvan kon worden vermoed dat een bijzonder mechanisme bestond, 

met het opzet inbreuken op de fiscale wet te plegen. Het bijzonder mechanisme moest derhalve 

reeds bestaan, daar waar nu de voorbereiding van een mechanisme volstaat. Eertijds waren 

inbreuken op de fiscale wet voldoende, daar waar nu, zoals hierboven reeds werd vermeld, 

belastingfraude wordt vereist.125  

88. Eertijds kon het bankgeheim slechts worden opgeheven ingeval er medeplichtigheid van 

de bank werd aangetoond, anders gesteld moesten de bank en de cliënt samen een positieve daad 

stellen met het oog op de ontduiking van belasting.126  

 

                                                             
121 Art. 318, lid 2, WIB.  
122 Art. 318, lid 2, WIB. 
123 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 68. 
124 Art. 318, lid 2, WIB. 
125 E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 590. 
126 E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 590. 



 31 

2. Vormvoorwaarden 

a. Huidige vormvoorwaarde 

89. De door de Minister van Financiën hiertoe aangestelde ambtenaar, met name de directeur 

van de directe belastingen waaronder de dienst die het onderzoek heeft verricht ressorteert, dient 

een machtiging te geven om tot opheffing van het bankgeheim over te gaan.127 Een ambtenaar met 

ten minste de graad van inspecteur gaat vervolgens over tot het gemachtigde bankenonderzoek.128  

b. Vormvoorwaarden vóór de wijziging ingevolge de Programmawet van 20 juli 

2006 

90. Vóór de wijziging ingevolge artikel 2 van de Programmawet van 20 juli 2006 diende de 

directeur-generaal van de administratie die het onderzoek heeft uitgevoerd, met gezamenlijk 

akkoord van de Administrateur-generaal van de belastingen en de Adjunct-administrateur-

generaal van de belastingen, een ambtenaar met de graad van ten minste inspecteur met het 

onderzoek te belasten.129  

D. Invulling van de concepten ex artikel 318, tweede lid, WIB  

91. Een aantal bewoordingen uit het tweede lid van artikel 318 WIB behoeven enige uitleg. 

92. Artikel 318, lid 2, WIB stelt:  

“Indien evenwel, het (1) op basis van de artikelen 315, 315bis, 315ter en 316 uitgevoerde 

onderzoek (2) concrete elementen aan het licht brengt die (3) het bestaan of de voorbereiding van 

een mechanisme van belastingontduiking kunnen doen (4) vermoeden, kan de ambtenaar die 

hiertoe wordt aangesteld door de Minister van Financiën een ambtenaar met de graad van ten 

minste inspecteur ermee belasten uit de rekeningen, boeken en documenten van de instelling (5) 

inlichtingen te putten die het mogelijk maken het onderzoek te voltooien en de door deze cliënt 

verschuldigde belastingen te bepalen.”(eigen nummering) 

1. “Op basis van de artikelen 315, 315bis, 315ter en 316 uitgevoerd onderzoek” 
 

93. Er wordt vereist dat, vooraleer tot een opheffing van het bankgeheim kan worden 

overgegaan, er een regelmatig onderzoek met betrekking tot de inkomstenbelastingen, op basis 

                                                             
127 Art. 2 MB van 29 augustus 2006 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, BS 5 september 2006.  
128 Art. 318, lid 2, WIB (zoals gewijzigd door artikel 2 Programmawet van 20 juli 2006) en A. VISSCHERS, 
“Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. BELLENS, H. 
VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die Keure, 2008, 
68. 
129 B. BOONE “Opheffing van het bankgeheim: versoepeling van de voorwaarden”, Fiscoloog 1996, afl. 
590, 3.  
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van de artikelen 315, 315bis, 315ter en 316 WIB, heeft plaatsgevonden. Zoals hierboven reeds 

werd vermeld, mag het bijkomend onderzoek, mogelijk ingevolge de opheffing van het 

bankgeheim, enkel tot doel hebben het voorafgaand onderzoek te voltooien. Krachtens de 

heersende meerderheidsopvatting – zowel het merendeel van de rechtsleer, als de administratie 

zelf treden dit standpunt namelijk bij – impliceert het een voorafgaand onderzoek dat werd 

uitgevoerd ter onderzoek en controle van de eigen belastingplicht van de bank. Desalniettemin 

bestaan er contradictoire opvattingen hieromtrent waarop in de onderstaande alinea’s dieper zal 

worden ingegaan.130  

94. Volgens M. MAUS kan het bankgeheim tevens worden opgeheven ingeval een onderzoek 

naar de belastingtoestand van de cliënt wordt gevoerd. Daar de voorwaarde van medeplichtigheid 

tussen de bank en het cliënteel ingevolge het KB van 20 december 1996 werd afgeschaft, werd de 

klemtoon gelegd op fraude gepleegd door het cliënteel. Aanvaarden dat het bankgeheim enkel zou 

kunnen worden opgeheven ingeval er een onderzoek bij de financiële instelling werd gevoerd, zou 

van de mogelijkheid tot opheffing van het bankgeheim dode letter maken.131 Deze zienswijze 

wordt mede gesteund door S. VERDONCK.132 

95. In de zaak, gevonnist door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 28 januari 2011, 

wierp de bank op dat het bankgeheim onterecht werd opgeheven, daar het initieel onderzoek een 

onderzoek naar een cliënt van de bank was. Echter, de administratie was de mening toegedaan 

dat, naar aanleiding van het onderzoek bij de cliënt, concrete elementen aan het licht waren 

gekomen die een opheffing van het bankgeheim rechtvaardigden.133  

Derhalve was de hamvraag die de rechtbank van eerste aanleg te Brussel moest beantwoorden hoe  

de zinsnede “op basis van de artikelen 315, 315bis, 315ter en 316 uitgevoerd onderzoek” 

geïnterpreteerd dient te worden? Gaat het om een onderzoek bij de financiële instelling zelf, of 

kan een onderzoek van een cliënt van de financiële instelling ook leiden tot rechtmatige opheffing 

van het bankgeheim? De bank argumenteerde, verwijzend naar de administratieve commentaar, 

dat enkel een onderzoek naar hun eigen belastingtoestand kon resulteren in een regelmatige 

opheffing van het bankgeheim.134 Desalniettemin oordeelde de rechtbank dat met het onderzoek 

ex artikel 318, tweede lid, WIB tevens wordt bedoeld: “een onderzoek bij en naar een 

belastingplichtige die concrete elementen aan het licht brengt die het bestaan of de voorbereiding 

van een mechanisme van belastingontduiking kunnen doen vermoeden”. Een onderzoek, op basis 

                                                             
130 Com/IB 1992, nr. 318/14; D. MAREELS en M. BIHAIN, “Le secret bancaire en droit fiscal belge”, JDF 
1996, 215 en J. MALHERBE en A. VISSCHERS, “Het bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht onder vuur”, 
RGCF 2003, afl. 5, 90. 
131 M. MAUS, De fiscale controle, Brugge, Die Keure, 2005, 255. 
132 S. VERDONCK, “Bankgeheim en betalingsinstellingen: een onverwachte wending”, AFT 2011, afl. 5, 5. 
133 X., “Heeft het bankgeheim nog veel om het lijf?”, Fisc.Act. 2011, afl. 6, 4. 
134 Com/IB 1992, nr. 318/14 en X., “Heeft het bankgeheim nog veel om het lijf?”, Fisc.Act. 2011, afl. 6, 4-
5. 
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van de artikelen 315, 315bis, 315ter en 316 WIB, naar een cliënt kan derhalve leiden tot een 

regelmatige opheffing van het bankgeheim, althans volgens de rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel. 135 

Ingeval deze zienswijze zou worden bevestigd, zal het bankgeheim nog verder worden uitgehold. 

Deze uitspraak kan in samenhang worden gelezen met het eerder besproken vonnis van dezelfde 

rechtbank d.d. 24 december 2010, daar dit tevens een uitholling van het bankgeheim tot gevolg 

had. Mijn inziens is deze dissidente opvatting, die tot uiting kwam in voormelde vonnissen van de 

rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de vreemde eend in de bijt. De meerderheidsstrekking 

heeft in deze nog steeds de bovenhand.  

2. “Concrete elementen” 
 

96. Het voorafgaand onderzoek moet concrete elementen aan het licht hebben gebracht, wat 

impliceert dat er elementen en vermoedens uit concrete dossiers op tafel moeten kunnen worden 

gelegd.136 Het dient te gaan om eenvoudige feiten, overeenkomsten, handelingen of verrichtingen 

zoals een betaling in het buitenland of een geldtransfer.137  

97. Niettegenstaande er volgens de letter van de wet vereist wordt dat er concrete elementen 

voortvloeien uit het voorafgaand onderzoek op basis van de artikelen 315, 315bis, 315ter en 316 

WIB, bestaat er rechtspraak die aanvaardt dat concrete elementen tevens op andere manieren aan 

het licht kunnen komen.138 Ten exemplatieve titel kunnen we hier de concrete elementen die 

voortvloeien uit een strafdossier of -onderzoek aanhalen.139  

98. Volgens J. VERHOEYE dient er daarentegen een tekstuele interpretatie van de wet te worden 

gehanteerd, wat impliceert dat enkel elementen die aan het licht zijn gekomen tijdens een 

onderzoek door de fiscus mogen worden gebruikt. Concrete elementen, afgeleid uit een 

strafdossier, horen hierbij derhalve niet. Om zijn stelling kracht bij te zetten, haalt J. VERHOEYE 

het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent d.d. 26 november 2003 aan, waarin werd 

geoordeeld dat de concrete elementen ook uit een strafonderzoek kunnen worden geput, zonder 

eigen onderzoek vanwege de fiscus. De rechter oordeelde echter in datzelfde vonnis dat de 

concrete elementen, louter steunend op het fiscaal onderzoek door de administratie, reeds afdoend 

                                                             
135 X., “Heeft het bankgeheim nog veel om het lijf?”, Fisc.Act. 2011, afl. 6, 5. 
136 Parl.St. Senaat, 1979-1980, nr. 483/9, 25. 
137 Com/IB 1992, nr. 318/15 en E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 590. 
138 Art. 318, lid 2, WIB. 
139 Rb. Gent 26 november 2003, NJW 2004, afl. 55, 20 en M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, 
“Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale 
procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 126. 
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waren om een opheffing van het bankgeheim te rechtvaardigen. De rechter neemt hier dus het 

zekere voor het onzekere.140  

99. Kritiek op deze zienswijze bestaat erin dat de fiscus bij een vraag om inzage in een 

strafdossier niets anders doet dan haar onderzoeksbevoegdheden uitoefenen. Volgens VAN DER 

MAAT is het derhalve mogelijk, en dit zelfs op basis van de tekstuele interpretatie van artikel 318, 

tweede lid, WIB, om het strafdossier te gebruiken als basis voor de analyse van concrete 

elementen ex artikel 318, tweede lid van het WIB.141 

3.  “Het bestaan of de voorbereiding van een mechansime van belastingontduiking” 
 

100. De concrete elementen moeten het bestaan of de voorbereiding van een mechanisme van 

belastingontduiking kunnen doen vermoeden.142  

101. De voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking is reeds voldoende, het 

mechanisme moet derhalve nog niet bestaan.143 

102. Ingevolge het KB van 20 december 1996 werden de termen “bijzonder mechanisme” 

gewijzigd door “mechanisme”. De vraag die in dit verband rijst, is of er met deze wijziging een 

verandering in de praktijk werd beoogd. 

103. Vooraleer we het opzet van de wetgever kunnen achterhalen, scheppen we duidelijkheid 

omtrent het onderscheid tussen beide concepten aan de hand van de voorhanden zijnde definities.  

De term “mechanisme” werd door het Verslag bij het Koninklijk Besluit van 20 december 1996 

gedefinieerd.  

“Onder mechanisme verstaat men eender welk systeem of geheel van operaties, zonder 

onderscheid te maken of dat systeem of dat geheel al dan niet past in de normale praktijk van de 

bank- en dito operaties. Een systeem kan als een mechanisme worden aangemerkt van het 

ogenblik af dat het wordt gebruikt, zelfs al gebeurt dat slechts één enkele keer. Het volstaat dat 

het gaat om een frauduleus opzet met het oog op het verbergen van de werkelijke fiscale toestand 

voor de fiscus”.144 

                                                             
140 J. VERHOEYE, “Artikel 318 WIB 1992: Wanneer sneuvelt het fiscaal bankgeheim?”, Fisc.Act. 2003, afl. 
43, 1; E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 590 en  K. VAN DER MAAT, “Geen 
bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-2009, afl. 11, 441. 
141 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 441. 
142 Art. 318, lid 2, WIB. 
143 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. 
DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 127. 
144 Verslag aan de Koning bij het KB 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatregelen, met 
toepassing van de artikelen é, § 1, en 3, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie 
van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire unie. 
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Het “bijzonder mechanisme” werd door de Commissie voor Bank- en Financiewezen als volgt 

gedefinieerd.  

“Systematische procédés die een zekere herhaling van verrichtingen impliceren, die 

afwijken van de normale bankpraktijk en die tot doel of tot gevolg hebben de belastingontduiking 

te bevorderen door derden, in hoofdzaak het cliënteel”.145  

104. Uit bovenstaande definities kan derhalve worden afgeleid dat een “bijzonder mechanisme” 

beperkter is dan een “mechanisme”, daar dit systematische procédés vereist. Bij een 

“mechanisme” volstaan daarentegen alleenstaande verrichtingen.146 Tevens heeft de fiscus in haar 

administratieve commentaar bevestigd dat een éénmalige handeling, i.e. een bedrieglijke 

handeling met het opzet de reële fiscale toestand voor de fiscus verborgen te houden, volstaat 

opdat er sprake zou kunnen zijn van een “mechanisme” van belastingontduiking.147 Niet iedereen 

deelt echter dezelfde mening omtrent de vraag of alleenstaande verrichtingen volstaan om van een 

“mechanisme” te kunnen spreken. Sommigen zijn van oordeel dat meerdere verrichtingen dienen 

te worden gesteld opdat er sprake zou kunnen zijn van een “mechanisme”.148 

105. Om tot een opheffing van het bankgeheim te kunnen overgaan, moet (de voorbereiding 

van) een mechanisme van belastingontduiking worden vermoed.149 Belastingontduiking vereist 

enerzijds een materieel element, i.e. de schending van de fiscale reglementering, anderzijds een 

moreel element, namelijk de bedrieglijke bedoeling om (deels) aan de belasting te ontkomen.150 

Ingeval het intentioneel element niet aanwezig is, kan er geen sprake zijn van belastingontduiking 

en kan artikel 318, lid 2, WIB derhalve niet worden aangewend om tot onderzoek over te gaan. 

Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan de situatie waarbij iemand een bepaald inkomen 

uit pure vergetelheid niet heeft opgenomen in de aangifte, met als gevolg dat minder belasting 

moest worden betaald.151 

 
 
 

                                                             
145 Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag, 1974-1975, 22. 
146 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 70. 
147 Com/IB 1992, nr. 318/16. 
148 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. 
DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 127. 
149 Art. 318, lid 2, WIB. 
150 A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE (ed.),  A. 
BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die 
Keure, 2008, 70. 
151 Art. 318, lid 2, WIB. 
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4. “Kunnen doen vermoeden” 
 

106. Het vermoeden van een mechanisme van belastingontduiking volstaat, er wordt derhalve 

geen zekerheid vereist.152 Het vermoeden dient echter wel uit een bekend feit te worden afgeleid, 

i.e. een feit dat concreet, onbetwistbaar en controleerbaar is.153 

5. “Inlichtingen te putten” 
 

107. Ingeval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft de fiscus de bevoegdheid om de rekeningen, 

boeken en documenten van de betrokken financiële instelling te onderzoeken en er de nodige 

inlichtingen uit te putten.154 Het opzet van dergelijk onderzoek moet bestaan in het mogelijk 

maken van een correcte belastingheffing ten aanzien van de cliënt. De inspecteur kan 

dienaangaande actief op zoek gaan naar bruikbare inlichtingen.155 

E. Artikel 318, lid 2, WIB in de praktijk  

108. Over het precieze aantal zaken waarin het bankgeheim wordt opgeheven, zijn weinig 

cijfergegevens bekend. In de periode van 2005 tot 2010 zou het bankgeheim slechts een twintigtal 

keer opgeheven zijn.156 Wel staat vast dat het bankgeheim, ingevolge artikel 318, lid 2, WIB, 

zelden wordt opgeheven. Dit is vooral te wijten aan de strenge voorwaarden waaraan moet zijn 

voldaan vooraleer tot een opheffing kan worden overgegaan. 

§2. HET BANKGEHEIM EN DE ONTVANGER 

A. Probleemstelling 

109. De met de invordering belaste ambtenaren beschikken over alle onderzoeksbevoegdheden, 

in het WIB voorzien, teneinde de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen met het oog op 

het invorderen van de belasting en de voorheffingen, van de belastingverhogingen en 

administratieve boeten, van de interesten en van de kosten.157  

110. Dé hamvraag, die bij de bepaling van artikel 319bis, lid 1, WIB rees, was of de beperking 

van artikel 318, lid 1, WIB van toepassing was in het kader van de onderzoeksbevoegdheden van 

de voor de met invordering belaste ambtenaren, daar dit niet af te leiden viel uit het artikel zelf. 

                                                             
152 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. 
DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 127. 
153 E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 590. 
154 Art. 318, lid 2, WIB. 
155 M. DE JONCKHEERE en E. VAN DOOREN, “Taxatieprocedure” in M. DE JONCKHEERE (ed.), M. 
DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 2012, 127. 
156 D. VAN DER MAELEN, “Begraaf het bankgeheim”, http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-
Gedachte/article/detail/1216094/2011/02/01/Begraaf-het-bankgeheim.dhtml. 
157 Art. 319bis, lid 1, WIB.  
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111. Desalniettemin kon reeds worden vermoed dat artikel 318, lid 1, WIB niet van toepassing 

zou zijn, aangezien het inzamelen van inlichtingen enkel werd verhinderd “met het oog op het 

belasten van hun cliënten”. 158  Niettegenstaande deze zienswijze m.i. zowaar de meest 

vanzelfsprekende benadering was, bestond er discussie in de rechtspraak omtrent dit punt.159 

Daarnaast werd tevens op doctrinaal niveau discussie gevoerd. Dit leidde tot rechtsonzekerheid, 

waaraan door de wetgever werd verholpen ingevolge de invoering van artikel 319bis, lid 2, 

WIB.160 

B. Arrest van het hof van beroep te Luik d.d. 28 november 2003 

112. In casu had een bank geweigerd om rekeninguittreksels van een cliënt aan de administratie 

te overhandigen, daar zij de mening was toegedaan dat dit een schending van het bankgeheim zou 

impliceren. Voor de fiscus waren dergelijke inlichtingen noodzakelijk in het kader van de 

invordering van de ingekohierde bedragen. Zij steunde zich bij de vraag om inlichtingen op de 

bepaling van artikel 319bis, lid 1, WIB.161 

113. De rechtbank van eerste aanleg te Luik kwam tot de beslissing dat het bankgeheim tevens 

dient te worden gerespecteerd door de met de invordering belaste ambtenaren.162   

114. Niettemin volgde het hof van beroep te Luik het standpunt van de fiscus, en heeft zij de 

bank verplicht de opgevraagde inlichtingen aan de administratie te overhandigen.163 Het hof deed 

echter geen uitspraak over het feit of artikel 318, lid 1, WIB in ogenschouw dient te worden 

genomen bij de toepassing van artikel 319bis WIB. Zij gebruikte daarentegen artikel 877 van het  

Gerechtelijk Wetboek om haar beslissing te staven.  

“Wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat 

een partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend 

feit, kan de rechter bevelen dat het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het 

dossier van de rechtspleging wordt gevoegd.”164 

Het arrest van het hof van beroep te Luik d.d. 28 november 2003 is een merkwaardig arrest, in die 

zin dat het hof uitspraak heeft gedaan aan de hand van een artikel dat door geen van beide partijen 

                                                             
158 Art. 318, lid 1, WIB en A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht?” in 
L. DE BROE (ed.),  A. BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal 
recht, Brugge, Die Keure, 2008, 70. 
159 Rb. Luik 9 oktober 2002, TFR 2003, afl. 238, 277 en Kh. Charleroi 4 november 2003, FJF 2004, afl. 10, 
1006.  
160 Programmawet 27 december 2006 (I), BS 28 december 2006 en E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 
2006, afl. 146, 592. 
161 J. VERHOEYE, “Artikel 319bis WIB: Kan de ontvanger bankgeheim doorbreken?”, Fisc.Act. 2003, afl. 
44, 2.  
162 Rb. Luik 9 oktober 2002, TFR 2003, afl. 238, 277. 
163 Luik 28 november 2003, FJF 2004, afl. 7, 623. 
164 Art. 877 Gerechtelijk Wetboek. 
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werd opgeworpen. Niettegenstaande het arrest op grond van een uitspraak “ultra petita” werd 

vernietigd door het Hof van Cassatie, dient desondanks de nodige aandacht te worden geschonken 

aan deze uitspraak.165  

Het hof van beroep te Luik heeft de fiscale bepalingen immers zonder meer aan de kant 

geschoven. Kunnen deze fiscale bepalingen echter zomaar aan de kant worden geschoven? 

Ingeval positief op die vraag zou worden geantwoord, kan het fiscaal bankgeheim eenvoudigweg  

worden doorbroken. P. VAN OMMESLAGHE is echter de mening toegedaan dat dit, m.i. terecht, 

niet zomaar kan, aangezien het principe “lex specialis derogat legi generalis” speelt. De 

bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn immers bepalingen van gemeen recht en dienen 

derhalve enkel te worden toegepast wanneer de wetgever er niet uitdrukkelijk van afwijkt. In 

artikel 318, lid 1, WIB wordt echter expliciet van de algemene bepalingen afgeweken.166  

C. Theorieën in de rechtsleer 

115. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, bestaat tevens op doctrinaal niveau discussie. De 

ene strekking poneerde dat de ontvanger der belastingen niet gebonden was door het fiscaal 

bankgeheim. De verklaring hiervoor kon gevonden worden in het feit dat het fiscaal bankgeheim 

een uitzonderingsregime is dat strikt dient te worden geïnterpreteerd. Daarenboven kon met de 

zinsnede “met het oog op het belasten van hun cliënten” ex artikel 318, lid 1, WIB alle twijfel 

worden weggenomen. Daaruit moest worden afgeleid dat het geenszins de bedoeling was de 

ontvanger van de belastingen te viseren.167  

116. Volgens de aanhangers van de tweede theorie moesten daarentegen ook de met de 

invordering belaste ambtenaren rekening houden met de beperking van het fiscaal bankgeheim, 

aangezien aan de invorderingsambtenaren dezelfde bevoegdheden – en bijkomende beperkingen – 

werden toegekend als aan de taxatieambtenaren.168  

                                                             
165 Cass. 2 juni 2005, Arr.Cass. 2005, afl. 6-8, 1173. 
166 P. VAN OMMESLAGHE, “Droit commun et droit fiscal”, JDF 1989, 5-7; J. VERHOEYE, “Artikel 319bis 
WIB: Kan de ontvanger bankgeheim doorbreken?”, Fisc.Act. 2003, afl. 44, 2-3 en E. BUYSSE, “Fiscaal 
bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 592. 
167 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 440.  
168 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 440.  
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D. Artikel 319bis, lid 2, WIB 

117. De wetgever is in deze materie tussengekomen teneinde elke twijfel weg te nemen. Een 

tweede lid werd door artikel 8 van de  Programmawet van 27 december 2006 (I) aan artikel 

319bis WIB toegevoegd.169 

118. Artikel 319bis, lid 2, WIB, van toepassing vanaf 7 januari 2007, stelde dat de met de 

invordering belaste ambtenaren de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden konden uitoefenen 

zonder de beperkingen ten aanzien van de instellingen bedoeld in artikel 318 WIB. Ingevolge de 

Wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen en de Wet van 7 november 2011 houdende 

fiscale en diverse bepalingen, werden de  artikelen 322 en 327, § 3, WIB gewijzigd, in die zin dat 

het bankgeheim eveneens expliciet wordt geregeld in deze artikelen. Aangezien deze artikelen, 

benevens artikel 318 WIB, het bankgeheim behandelen, ontstond een noodzaak aan nieuwe 

reglementering die duidelijk zou maken of de beperkingen en formaliteiten met betrekking tot het 

fiscaal bankgeheim, zoals de vereiste van aanwijzingen van belastingontduiking of verplichte 

kennisgeving in het kader van artikel 322 of 327, § 3, WIB, al dan niet van toepassing zijn op de 

ontvangers der belastingen.170 Artikel 7 van de Wet van 7 november 2011 houdende fiscale en 

diverse bepalingen heeft klaarheid geschept. Artikel 319bis, lid 2, WIB werd aangevuld met 

“zonder de beperkingen ten aanzien van de instellingen bedoeld in de artikelen 318, 322, §§ 2 tot 

4, en 327, § 3.”171  

119. Het fiscaal bankgeheim geldt derhalve niet voor de invorderingsambtenaren. Hierbij dient 

te worden opgemerkt dat het bankgeheim enkel in de fase van de invordering geen uitwerking 

vindt, wat tot gevolg heeft dat de informatie, bekomen op basis van artikel 319bis, lid 2, WIB, 

niet mag worden aangewend met het oog op het vestigen van een belasting.172 Om te vermijden 

dat informatie van de met de invordering belaste ambtenaren zou worden doorgespeeld aan de 

taxatieambtenaren, werd in de Memorie van Toelichting expliciet opgenomen dat deze 

wisselwerking verboden is.173  

120. Het opzet van artikel 319bis WIB was, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding, aan 

de invorderingsambtenaren dezelfde bevoegdheden toe te kennen als aan de taxatieambtenaren. 

Daar het bankgeheim niet geldt voor de invorderingsambtenaren, werd aan hen ruimere 
                                                             
169 M. DELANOTE, “Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkomstenbelastingen en de btw. 
Overzicht van tijdens de vorige legislatuur doorgevoerde wijzigingen.”, AFT 2007, afl. 12, 26. 
170 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 5 en JVD, “Doorbraak bankgeheim: voornemen indiciaire taxatie volstaat”, 
Fiscoloog 2011, afl. 1256, 2-3. 
171 Artikel 7 Wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, BS 10 november 2011. 
172Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2773/1, 18 en A. VISSCHERS, “Bestaat er nog een bankgeheim in het 
Belgisch fiscaal recht?” in L. DE BROE, (ed.),  A. BELLENS, H. VERSTRAETE, M. ISENBAERT, A. 
HAELTERMAN en A. VISSCHERS, Fiscaal recht, Brugge, Die Keure, 2008, 71. 
173 Parl.St. Kamer 2006-2007, doc. 51, nr. 2773/1, 18 en K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een 
discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-2009, afl. 11, 441. 
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onderzoeks- en controlebevoegdheden toegekend. Bijgevolg ontstond kritiek op het wetgevend 

ingrijpen.174 

E. Verschil in behandeling tussen taxatie- en invorderingsambtenaren 

121. Gezien er een verschil in behandeling bestaat tussen enerzijds de ambtenaren belast met de 

vestiging van belasting en anderzijds de met de invordering belaste ambtenaren, werd een beroep 

tot vernietiging ingesteld betreffende de artikelen 7, 9 en 11 van de Wet van 7 november 2011 

houdende diverse en fiscale bepalingen, waaronder het gewijzigd artikel 319bis, lid 2, WIB wordt 

begrepen. Het Grondwettelijk Hof oordeelt in haar arrest d.d. 16 mei 2013 dat het 

gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden. Het verschil in behandeling kan objectief en redelijk 

worden verantwoord, daar de invordering niet evenveel opzoekingen vergt als het vaststellen van 

de belastbare grondslag. De ontvanger is immers enkel geïnteresseerd in de vermogenssituatie van 

de belastingplichtige.175 

§3. DÉ UITZONDERING OP HET FISCAAL BANKGEHEIM: ARTIKEL 322, §§ 2-4, WIB 

A. Inleiding 

122. Naar aanleiding van de internationale tendens tot uitwisseling van (bank)gegevens, werd 

België door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling op het matje 

geroepen, daar zij steevast vasthield aan haar bankgeheim. Ingevolge artikel 26 van het OESO 

Modelverdrag kon, bij een vraag tot uitwisseling van gegevens op internationaal niveau, echter 

niet meer geschuild worden achter het fiscaal bankgeheim. Artikel 55 van de Wet van 14 april 

2011 houdende diverse bepalingen is aan deze verzuchtingen tegemoetgekomen en heeft aan het 

bestaande artikel 322 WIB drie paragrafen toegevoegd. Zowel internrechtelijk als externrechtelijk 

werd het fiscaal bankgeheim drastisch afgezwakt.176 Bij het initiële wetsontwerp was het enige 

opzet zich te conformeren naar de modelnorm inzake gegevensuitwisseling. 177  Ingevolge 

                                                             
174 Verslag aan de Koning bij het KB 12 december 1996 houdende maatregelen inzake strijd tegen de 
fiscale fraude en met het oog op een betere inning van de belasting, met toepassing van de artikelen 2, § 1, 
en 3, § 1,2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot de realisatie van de budgettaire voorwaarden 
tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, 3262; J. VERHOEYE, “Artikel 
319bis WIB: Kan de ontvanger bankgeheim doorbreken?”, Fisc.Act. 2003, afl. 44, 2; E. BUYSSE, “Fiscaal 
bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 592 en K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht 
in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-2009, afl. 11, 440. 
175 Art. 10 en 11 Grondwet; GwH 16 mei 2013, nr. 66/2013 en K. JANSSENS, “Opheffing bankgeheim: 
uitzondering voor buitenlanders is niet verantwoord”, Fisc.Act. 2013, afl. 20, 7. 
176 Circ. nr. AFZ 6/2011 (AFZ/2011-0355), 27 juni 2011; Circ. nr. AFZ 7/2011 (AFZ/2011-0419), 27 juni 
2011 en D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE 
BROECK, (eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch 
bekeken, Kluwer, Mechelen, 2011, 433. 
177 Parl.St. Kamer 2010-2011, doc. 53, nr. 777/1 en F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem 
fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 2011, afl. 1241, 4. 
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amendementen op het wetsontwerp werd het fiscaal bankgeheim tevens op internrechtelijk vlak 

behandeld, onder meer ten gevolge van de aanbeveling van de Parlementaire 

Onderzoekscommissie inzake Grote Fraude.178 Het Belgisch fiscaal bankgeheim vormde immers 

een beletsel voor de doeltreffende fraudebestrijding.179 Daarenboven zou het initiële wetsontwerp, 

dat enkel voorzag in de opheffing van het bankgeheim ingeval een buitenlandse administratie een 

verzoek tot gegevensuitwisseling had gericht aan de Belgische collega’s, indirect onrechtmatig 

concurrentieel voordeel verschaffen aan de in België gelegen financiële instellingen. Dit zou een 

belemmering van het vrij verkeer van diensten impliceren, althans volgens de afdeling wetgeving 

van de Raad van State.180  

123. De Belgische wetgever had meerdere mogelijkheden teneinde zich naar de OESO 

standaardnorm inzake gegevensuitwisseling te conformeren en aan de verzuchtingen om fiscale 

fraude beter te bestrijden tegemoet te komen. Ten eerste kon worden overgestapt op een systeem 

waarbij de fiscale administratie algemene en automatische toegang tot bankgegevens zou krijgen. 

Dergelijk systeem zou leiden tot de creatie van een tweede markt, naast de financiële markt. 

Spanje en Zweden opteerden reeds voor dit systeem van vrije gegevensuitwisseling.181  

Daarenboven kon worden voorzien in een systeem waarbij de fiscus op eenvoudig verzoek 

toegang tot bankgegevens zou krijgen. Dit impliceert dat er geen sprake moet zijn van 

belastingontduiking vooraleer tot een opheffing van het bankgeheim zou kunnen worden 

overgegaan. Een gelijkaardig systeem valt te bespeuren in de indirecte belastingen, weliswaar 

wordt hier nog de vereiste van bijzondere machtiging aan gekoppeld.182 Bij de directe belastingen 

zien we een soortgelijke techniek in het kader van het onderzoek van een bezwaarschrift.183 

Verder hebben de met de invordering belaste ambtenaren de mogelijkheid om op eenvoudig 

verzoek, zonder dat er belastingontduiking dient te worden aangetoond, informatie op te 

vragen.184  

Uiteindelijk opteert de Belgische wetgever voor een systeem waarbij er één of meer aanwijzingen 

van belastingontduiking voorhanden moeten zijn of er een voornemen moet bestaan om indicair te 

                                                             
178 Parl.St. Kamer 2008-2009, doc. 52, nr. 34/4, 242 en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim 
verzoenbaar met het recht op privacy van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 359. 
179 L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op privacy van de 
belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 359. 
180 B. COOPMAN, “Minnelijke schikking en opheffing bankgeheim niet ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2013, 
afl. 6, 6. 
181 Art. 322, § 2, lid 1, WIB en K. ANTHONISSEN, “Mag ik uw bankgegevens eens zien? Over de opheffing 
van het bankgeheim in België”, AFT 2012, afl. 4, 7. 
182 We zagen reeds de relativiteit van dergelijke bijzondere machtiging. 
183 Art. 374, lid 2, WIB en K. ANTHONISSEN “Mag ik uw bankgegevens eens zien? Over de opheffing van 
het bankgeheim in België”, AFT 2012, afl. 4, 9. 
184 Art. 319bis, lid 2, WIB en K. ANTHONISSEN, “Mag ik uw bankgegevens eens zien? Over de opheffing 
van het bankgeheim in België”, AFT 2012, afl. 4, 9. 
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taxeren.185 De vraag van een buitenlandse Staat wordt echter gelijkgesteld met een aanwijzing van 

belastingontduiking.186 België heeft derhalve gekozen voor het systeem met het meeste rigeur. 

Dat er niet geopteerd werd voor een systeem van vrije bancaire informatie-uitwisseling was 

politiek gezien te verwachten, daar het bankgeheim ingebakken zit in onze maatschappij.187 

B. Mogelijkheden om tot opheffing van het bankgeheim over te gaan 

124. De tweede paragraaf van artikel 322 WIB schrijft de omstandigheden voor waarin aan het 

fiscaal bankgeheim kan worden verzaakt. Ingeval de administratie over één of meer aanwijzingen 

van belastingontduiking beschikt of zich voorneemt om de belastbare grondslag overeenkomstig 

artikel 341 WIB te bepalen, wordt de bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling als een derde 

beschouwd, waarop de bepalingen van paragraaf 1 onverminderd van toepassing zijn.188 Dit 

impliceert dat de administratie van de financiële instellingen alle inlichtingen kan vorderen die zij 

nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren.189 

125. Het fiscaal bankgeheim blijft principieel derhalve overeind, daar de mogelijkheid tot 

opheffing beperkt blijft tot bepaalde omstandigheden en mits de naleving van de voorgeschreven 

procedure. In de praktijk werd het bankgeheim door deze bepaling echter sterk afgezwakt.190  

1. Voornemen om indiciair te taxeren 
 

126. Ingeval de fiscus voornemens is om indiciair te taxeren, kan zij tot de opheffing van het 

bankgeheim overgaan.191  Bij indiciaire taxatie mag de raming van de belastbare grondslag 

gebeuren volgens uitwendige tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt 

dan uit de aangegeven inkomsten.192 Het betreft een wettelijk vermoeden dat middels tegenbewijs 

kan worden weerlegd.193 

127. Volgens de letterlijke lezing van de wettekst volstaat het loutere voornemen om indiciair te 

taxeren om tot een opheffing van het bankgeheim over te gaan. Een louter voornemen houdt 

volgens critici in dat de fiscus over geen enkele aanwijzing van belastingontduiking moet 

                                                             
185 K. ANTHONISSEN, “Mag ik uw bankgegevens eens zien? Over de opheffing van het bankgeheim in 
België”, AFT 2012, afl. 4, 7. 
186 Artikel 322, § 2 juncto § 4 WIB. 
187 K. ANTHONISSEN, “Mag ik uw bankgegevens eens zien? Over de opheffing van het bankgeheim in 
België”, AFT 2012, afl. 4, 8. 
188 Art. 322, § 2, lid 1, WIB.  
189 Art. 322, § 1, WIB. 
190 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, 
(eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 433. 
191 Art. 322, §2, lid 1, WIB. 
192 Art. 341, lid 1, WIB. 
193 Art. 341 WIB. 
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beschikken teneinde tot de opheffing van het bankgeheim over te gaan. De administratie dient 

finaal derhalve niet over te gaan tot een indiciaire taxatie, wat m.i. kan leiden tot misbruiken.194  

128. Daarenboven zou het gelijkheidsbeginsel worden geschonden, in die zin dat 

belastingplichtigen, waarvan men het voornemen heeft om hen te onderwerpen aan artikel 341 

WIB en waarvoor geen aanwijzingen van belastingontduiking voorhanden zijn, anders zouden 

worden behandeld dan belastingplichtigen waarover men evenmin aanwijzingen van 

belastingontduiking heeft, maar waarvan men niet het voornemen heeft om indiciair te taxeren, of 

enig ander bewijsmiddel aanwendt dat het bestaan van niet-aangegeven inkomsten aantoont.195  

129. Het opzet van de invoering van de mogelijkheid om bij indiciaire taxatie het bankgeheim 

op te heffen, bestaat erin dat een belangrijk en niet redelijk verantwoord indiciair tekort een 

aanwijzing van fraude kan uitmaken.196 In de wettekst wordt echter enkel vereist dat er een 

voornemen bestaat om indiciair te taxeren, meer niet. Het Hof van Cassatie is het erover eens dat 

het bestaan van een indiciair tekort wijst op een onjuiste aangifte.197 Het vormt echter geen bewijs 

van belastingontduiking.198  

130. Mogelijkerwijs had de wetgever ervoor kunnen opteren om, in plaats van te volstaan met 

een voornemen, het effectief indiciair taxeren, waarbij initieel aanwijzingen van 

belastingontduiking bekend worden, te vereisen vooraleer tot de opheffing van het bankgeheim 

kan worden overgegaan.199 

131. Volgens K. JANSSENS volstaat de vermelding van het voornemen om indiciair te taxeren op 

zich niet. Daarenboven moeten eveneens de precieze elementen om dergelijk voornemen te 

motiveren, worden weergegeven. Desgelijks heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest d.d. 14 

februari 2013 beslist dat het loutere voornemen om indiciair te taxeren, zonder de vereiste van 

                                                             
194 JVD, “Doorbraak bankgeheim: voornemen indiciaire taxatie volstaat”, Fiscoloog 2011, afl. 1256, 1; T. 
AFSCHRIFT en P. STAS, “De opheffing van het bankgeheim in directe belastingen”, AFT 2012, afl. 4, 12 en 
L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op privacy van de 
belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 360. 
195 F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 2011, afl. 1241, 5; 
M. DELANOTE, “De trapsgewijze inwerkingtreding van het bankgeheim – volgens de fiscus”, Fisc.Act. 
2012, afl. 16, 8 en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op privacy 
van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 361. 
196 F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 2011, afl. 1241, 5 
en M. DELANOTE, “De trapsgewijze inwerkingtreding van het bankgeheim – volgens de fiscus”, Fisc.Act. 
2012, afl. 16, 8. 
197 Cass. 26 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 851, 11 en F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ 
systeem fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 2011, afl. 1241, 5. 
198 Antwerpen 29 juni 1999, FJF 2000, afl. 3, 221 en F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem 
fiscaal bankgeheim”, Fiscooog 2011, afl. 1241, 5. 
199 F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 2011, afl. 1241, 5. 
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concrete en eensluidende elementen, een schending van het recht op eerbiediging van het 

privéleven zou impliceren.200 In hoofdstuk vier wordt hierop dieper ingegaan.  

132. Elementen die de opheffing van het bankgeheim in het kader van een indiciaire taxatie 

rechtvaardigen, zijn: de aankoop van een onroerend goed, belangrijke investeringen, geldsommen 

besteed aan beleggingen, voorschotten en aankopen van effecten, …201 

2. Eén of meer aanwijzingen van belastingontduiking  
 

133. Behalve het indiciair taxeren, vormt ook het beschikken over één of meer aanwijzingen van 

belastingontduiking een mogelijkheid voor de fiscus om tot opheffing van het bankgeheim over te 

gaan.202 De vraag die zich in deze context derhalve aanbiedt, is wat dient te worden verstaan 

onder die “aanwijzingen van belastingontduiking”. Dit impliceert geenszins dat er reeds concreet 

vastgestelde belastingontduiking voorhanden moet zijn, een vermoeden volstaat.203 Tevens dienen 

de aanwijzingen niet bewezen te zijn, daarvoor bestaat de verlengde onderzoekstermijn.204 

Vanzelfsprekend moet er wel een geloofwaardige basis bestaan opdat er sprake zou kunnen zijn 

van dergelijke aanwijzingen.205  

134. Aangezien er onduidelijkheid zou rijzen over wat onder “aanwijzingen van 

belastingontduiking” dient te worden verstaan, werd in de voorbereidende werkzaamheden een 

lijst met als voorwerp een aantal vaststellingen opgenomen die als aanwijzingen van 

belastingontduiking kunnen worden beschouwd.206  Het betreft een louter exemplatieve lijst. 

Zowel positieve als negatieve voorbeelden werden opgenomen. Onder positieve voorbeelden kan 

volgens de lijst onder meer  worden verstaan: het gebruik van valse facturen, in het bezit zijn van 

een bankrekening in het buitenland zonder het bestaan ervan te vermelden op het 

aangifteformulier in de personenbelasting. Als negatief voorbeeld kan worden aangehaald: het 

loutere feit de aangifte laattijdig te hebben ingediend.207 Niettegenstaande deze lijst in zekere 

mate een houvast biedt, moeten de aanwijzingen alsnog in hun context worden geplaatst om na te 

                                                             
200 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 4. 
201 Com/IB 1992, nr. 333/1/17. 
202 Art. 322, § 2, lid 1, WIB. 
203 M. DELANOTE, “Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude”, 
Fisc.Act. 2012, afl. 20, 8 en T. AFSCHRIFT en P. STAS, “De opheffing van het bankgeheim in directe 
belastingen”, AFT 2012, afl. 4, 12. 
204 Art. 333, § 1, lid 3, WIB en Cass. 8 mei 2009, Arr.Cass. 2009, afl. 5, 1208.  
205 Parl.St. Kamer 2010-2011, doc. 53, nr. 1208/7, 14; Com/IB 1992, nr. 322/18 en D. COVERLIERS, “De 
versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, (eds), Fiscaal Praktijkboek 
2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, Kluwer, Mechelen, 2011, 434. 
206 Parl.St. Kamer 2010-2011, doc. 53, nr. 1208/7, 14 e.v. en F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ 
systeem fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 2011, afl. 1241, 4-5. 
207 Parl.St. Kamer 2010-2011, doc. 53, nr. 1208/7, 14 e.v. 
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gaan of het wel degelijk gaat om een aanwijzing van belastingontduiking.208 Daarenboven dient 

nog te worden aangegeven dat één aanwijzing volstaat om tot een opheffing van het bankgeheim 

over te gaan.209 

Merkwaardig aan de lijst, die werd opgenomen in de parlementaire voorbereiding, is dat eveneens 

wordt beschouwd als een aanwijzing van belastingontduiking: “belangrijke discrepantie tussen 

de uiterlijke tekenen van welstand of het uitgavenpatroon en de aangegeven of gekende inkomsten 

en waarvoor de belastingplichtige geen sluitende uitleg kan geven nadat hem dat is gevraagd”.210 

Zoals reeds eerder werd uiteengezet, wordt dit als afzonderlijke mogelijkheid tot opheffing van 

het bankgeheim, naast de aanwijzing(en) van belastingontduiking, in artikel 322, § 2, lid 1, WIB 

opgenomen. De vraag die derhalve rijst, is of een voornemen om indiciair te taxeren volstaat om 

tot opheffing van het bankgeheim over te gaan, of dient het voornemen daarentegen een 

aanwijzing van belastingontduiking uit te maken. M.i. was het opzet van de wetgever bij de 

opname van het voornemen om indiciaire te taxeren in de wettekst van artikel 322, § 2, lid 1, 

WIB,  deze als alleenstaande mogelijkheid te beschouwen en aan te wenden. 

135. Zoals reeds eerder in dit werkstuk werd aangehaald, bestaat belastingontduiking naast een 

materieel element, tevens uit een intentioneel element. Het opzet van de belastingplichtige moet 

het zich onttrekken zijn aan de op hem van toepassing zijnde fiscale bepalingen. De aanwijzing 

moet dus een bewust met de fiscale wet strijdige handeling doen vermoeden.211 

3. Vraag van een buitenlandse Staat  
 

136. Ingevolge artikel 322, §4, WIB wordt een vraag van een buitenlandse Staat zonder meer 

gelijkgesteld met een aanwijzing van belastingontduiking. Het betreft derhalve een wettelijk 

vermoeden, daar de voorwaarden voor de opheffing van het bankgeheim geacht worden vervuld 

te zijn bij een vraag om inlichtingen vanwege een buitenlandse staat.212  

137. Bij de toepassing van artikel 322, § 4, WIB werd in beginsel niet vereist dat een 

voorafgaande vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige zou worden gesteld, noch dat er een 

kennisgeving van het bankenonderzoek zelf werd gedaan. Voor wat betreft de voorafgaande vraag 

om inlichtingen, werd bevestigd dat deze verplichting niet geldt bij een vraag om inlichtingen 

                                                             
208 M. DELANOTE, “Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude”, 
Fisc.Act. 2012, afl. 20, 8. 
209 Art. 322, § 2, lid 2, WIB en M. DELANOTE, “Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over 
aanwijzingen van fraude”, Fisc.Act. 2012, afl. 20, 8. 
210 Parl.St. Kamer 2010-2011, doc. 53, nr. 1208/7, 14, tweede bolletje. 
211 T. AFSCHRIFT en P. STAS, “De opheffing van het bankgeheim in directe belastingen”, AFT 2012, afl. 4, 
13. 
212 Art. 322, § 4, lid 2, WIB; F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem fiscaal bankgeheim”, 
Fiscoloog 2011, afl. 1241, 5 en CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, 
Fiscoloog 2013, afl. 1329, 10. 
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vanwege een buitenlandse Staat, steunend op het algemeen beginsel dat een Staat slechts bijstand 

vraagt aan een partnerstaat indien zij voorafgaandelijk al het mogelijke heeft gedaan om de 

inlichtingen van de belastingplichtige zelf te verkrijgen. Er wordt een automatische machtiging 

verleend om een bankonderzoek te verrichten.213 Omtrent de uitzondering op het principe van de 

kennisgevingsplicht bestond er wel discussie, wat heeft geleid tot een uitspraak van het 

Grondwettelijk Hof. Hierop zal later verder worden ingegaan. 

138. Grensoverschrijdende vragen komen terecht bij de Algemene Administratie van de 

Fiscaliteit.214 Vooraleer de vraag om inlichtingen naar de betrokken financiële instelling wordt 

doorgestuurd, is het de opdracht van de Directie III/1 om na te gaan of aan alle voorwaarden is 

voldaan, conform het toepasselijke verdrag of de toepasselijke richtlijn.215  

De verdragen of richtlijnen waarop kan worden gesteund zijn: 216 

-‐ Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse 

bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe 

belastingen en heffingen op verzekeringspremies; 

-‐ Multilateraal verdrag inzake wederzijdse bijstand in fiscale aangelegenheden van 25 

januari 1988 van de OESO en de Raad van Europa; 

-‐ een dubbelbelastingverdrag waarin een passend artikel inzake uitwisseling van 

inlichtingen is opgenomen; 

-‐ een bilateraal akkoord inzake de uitwisseling van fiscale inlichtingen. 

Finaal is het de taak van een ambtenaar met minstens de graad van inspecteur om, indien aan de 

voorwaarden werd voldaan, de vraag door te sturen naar de financiële instelling of het centraal 

aanspreekpunt.217 

C. Concrete toepassing  

139. Over de praktische toepasbaarheid van de in artikel 322 WIB opgenomen bevoegdheden 

van de administratie bestaat enige discussie. Waar sommigen de mening zijn toegedaan dat enkel 

een schriftelijke procedure wordt toegestaan, mogen volgens de fiscus tevens op andere manieren 

inlichtingen worden ingewonnen onder de bevoegdheden ex artikel 322 WIB. De fiscus komt tot 

                                                             
213 M. DELANOTE, “Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude”, 
Fisc.Act. 2012, afl. 20 en CB, “Centraal aanspreekpunt: minstens voorlopig niet operationeel”, Fiscoloog 
2011, afl. 1259, 13. 
214 D. COVELIERS, “De versoepeling van het bankgeheim”, AFT 2012, afl. 3, 20. 
215 M. DELANOTE, “Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude”, 
Fisc.Act. 2012, afl. 20, 7. 
216 Art. 322, § 4, lid 1, WIB en CB, “Centraal aanspreekpunt: minstens voorlopig niet operationeel”, 
Fiscoloog 2011, afl. 1259, 14. 
217 D. COVELIERS, “De versoepeling van het bankgeheim”, AFT 2012, afl. 3, 21. 
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dit besluit aangezien artikel 322, §2, WIB expliciet verwijst naar de eerste paragraaf van het 

voornoemd artikel, waarin alle inlichtingen kunnen worden gevorderd die de fiscus nodig acht 

met het oog op een juiste belastingheffing. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt echter 

niet bepaald.218 

140. Aan de financiële instellingen wordt geen verbod opgelegd om, bij de ontvangst van een 

vraag om inlichtingen betreffende een bepaalde belastingplichtige, de betrokkene daarvan op de 

hoogte te stellen.219 De cliënt van de betrokken instelling staat echter machteloos tegenover een 

vraag om inlichtingen vanwege de fiscus aan haar financiële instelling, aangezien op haar een 

wettelijke verplichting rust om te antwoorden op de vragen die haar worden gesteld. Het enige 

wat door de cliënt alsnog kan worden ondernomen, is een gerechtelijke procedure in kortgeding 

opstarten.220 

D. Artikel 322, §§2-4, WIB in de praktijk 

141. De versoepeling van het bankgeheim is een feit. In 2012 heeft de BBI 757 keer de toelating 

gekregen om tot opheffing van het bankgeheim over te gaan, wat een achtvoud is in vergelijking 

met het jaar 2010. Als deze tendens zich in die mate voortzet, is er van een bankgeheim over 

enkele jaren geen sprake meer.221 

§4. ARTIKEL 327, §§ 1 EN  3, WIB 

A. Artikel 327, § 1, WIB 

142. Artikel 327, §1, WIB bepaalt dat de bestuursdiensten van de Staat gehouden zijn om alle in 

hun bezit zijnde akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden ter inzage voor te 

leggen en informatie vrij te geven, indien ze daartoe worden verzocht door een ambtenaar belast 

met de vestiging of de invordering van de belastingen.   

143. Artikel 318, lid 1, WIB verbiedt het inzamelen bij financiële instellingen van inlichtingen 

betreffende cliënten met het oog op het vestigen van een belasting. In de hypothese dat informatie 

niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks – bijvoorbeeld door middel van een strafdossier – ter ore 

                                                             
218 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, 
(eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 442. 
219 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, 
(eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 441-442. 
220 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, 
(eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 441-447. 
221 MH, “Belastinginspectie laat vaker bankgeheim opheffen”, 
http://www.express.be/sectors/nl/finance/belastingsinspectie-laat-vaker-bankgeheim-opheffen/186971.htm. 
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van de belastingadministratie is gekomen, dient de vraag zich aan in welke mate de fiscus van 

dergelijke informatie gebruik mag maken. 

Om een einde te stellen aan de rechtsonzekerheid ingevolge divergente opvattingen in de 

rechtspraak, heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 16 februari 2001 de knoop 

doorgehakt.222 Daarin werd bepaald dat artikel 318, lid 1, WIB niet belet dat de administratie 

gebruik kan maken van inlichtingen die op wettige wijze zijn verkregen ingevolge een geldige 

inzage in een strafdossier op basis van artikel 327, §1, WIB.223 Ter argumentatie haalt het Hof aan 

dat het fiscaal bankgeheim enkel beschermend optreedt ten aanzien van de plaats waar de 

inlichtingen zich bevinden. In concreto wordt derhalve geen bescherming meer geboden 

ingevolge artikel 318, lid 1, WIB, vanaf het ogenblik dat de gegevens zijn opgenomen in het 

strafdossier, daar zij zich niet meer bij een financiële instelling bevinden. Niettegenstaande de 

aard van de inlichtingen, i.e. financiële inlichtingen, niet wijzigt, vallen zij in dit opzicht niet meer 

onder het fiscaal bankgeheim.224 

144. Artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering legt aan de belastingadministratie de  

verplichting op om strafrechtelijke inbreuken te melden.  

“De ambtenaren van de Administratie der directe belastingen, de ambtenaren van de 

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, de 

ambtenaren van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie en de ambtenaren van de 

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, kunnen echter de feiten die, naar luid 

van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar 

zijn, niet zonder de machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, ter kennis 

brengen van de procureur des Konings. De in het tweede lid bedoelde gewestelijke directeur of de 

ambtenaar die hij aanwijst, kan in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude over concrete 

dossiers overleg plegen met de procureur des Konings. De procureur des Konings kan de 

strafrechtelijk strafbare feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens het overleg, vervolgen. 

Het overleg kan ook plaatsvinden op initiatief van de procureur des Konings. De bevoegde 

politionele overheden kunnen deelnemen aan het overleg. De ambtenaren die op basis van de wet 

van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de 

federale administratieve overheden door haar personeelsleden gebruik maken van het 

meldingssysteem worden van de in het eerste lid bedoelde verplichting vrijgesteld.”225 

Het is derhalve de taak van de administratie om strafbare daden te melden. Dienaangaande kan 

het parket een onderzoek instellen, waarbij een beroep kan worden gedaan op bancaire gegevens 
                                                             
222 Antwerpen 12 november 2002, FJF 2003,  afl. 4, 398 en Vz. Rb. Brussel 10 oktober 1988, Fisc.Koer. 
1989, 428. 
223 Cass. 16 februari 2001, AR.F.99.0047.N., TFR 2007, afl. 321, 394. 
224 Antwerpen 21 januari 2003, FJF 2003, afl. 4, 393.  
225 Art. 29, lid 2-4, Wetboek van Strafvordering. 
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van financiële instellingen. Ingevolge artikel 327, § 1, WIB zal de fiscus de (financiële) gegevens, 

opgenomen in het strafdossier, kunnen aanwenden, daar waar zij die gegevens niet zou verkregen 

hebben zonder de omweg van het parket.226 

B. Artikel 327, § 3, WIB 

145. Artikel 327, § 3, eerste lid, WIB stelde dat de eerste paragraaf van artikel 327 WIB niet van 

toepassing was op de openbare kredietinstellingen en -inrichtingen, noch op het Bestuur der 

postchecks voor wat de financiële verrichtingen binnen het kader van hun bedrijvigheid betreft. 

Derhalve kan hieruit worden afgeleid dat de wetgever het opzet had om tevens in dit kader het 

fiscaal bankgeheim door te trekken. De achterliggende gedachte bestond erin dat men de openbare 

kredietinstellingen niet wou benadelen ten aanzien van de privébanken. Daarenboven werd de 

uitzondering op het fiscaal bankgeheim, i.e. artikel 318, lid 2 WIB, eveneens geëxpliciteerd in 

artikel 327, §3, tweede lid, WIB.227  

146. Ingevolge de Wet van 14 april 2011 betreffende de versoepeling van het bankgeheim 

bestond er een noodzaak om artikel 327, § 3, WIB aan te passen. Bij artikel 8 van de Wet van 7 

november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen werd de derde paragraaf omgevormd tot:  

“Paragraaf 1 is niet van toepassing op de naamloze vennootschap van publiek recht 

bpost. Paragraaf 1 blijft evenwel van toepassing in de gevallen en onder de voorwaarden als 

bedoeld in de artikelen 318, tweede lid, en 322, §§ 2 tot 4.” 

 Aangezien er thans geen openbare kredietinstellingen meer bestaan, werd dit geschrapt uit artikel 

327, § 3, WIB. Wat vroeger “het Bestuur der Postchecks” werd genoemd, heet nu “Bpost”.228 De 

uitzonderingen op het bankgeheim in het tweede lid werden verruimd teneinde zich te 

conformeren naar de meest actuele wetgeving.229  

§5. GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN VERSCHEIDENE BELASTINGADMINISTRATIES 

A. Inleiding 

147. Door de toenemende informatisering bestaan er thans meer mogelijkheden om gegevens te 

verzamelen. Tegenwoordig beschikt de administratie via verscheidene kanalen over tal van 
                                                             
226 M. VAN DEN BOSSCHE, “Het fiscale bankgeheim in België. Op zoek naar consistentie in de rechtspraak 
anno 2007”, TFR 2007, afl. 321, 344 en P. MALHERBE, M. BEYNSBERGER en P. DAENEN, “Heeft het fiscale 
bankgeheim nog een toekomst?”, TFR 2007, afl. 377, 329. 
227 M. VAN DEN BOSSCHE, “Het fiscale bankgeheim in België. Op zoek naar consistentie in de rechtspraak 
anno 2007”, TFR 2007, afl. 321, 344.  
228 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 6. 
229 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 6 en JVD, “Doorbraak bankgeheim: voornemen indiciaire taxatie volstaat”, 
Fiscoloog 2011, afl. 1256, 2. 
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informatie. Men denke hierbij aan het systeem van de Belasting op de Inverkeersstelling of de 

verplichting tot registratie van huurcontracten. Indien al deze gegevens zouden worden gekoppeld 

in een databank en met een simpele muisklik ter beschikking zouden worden gesteld aan de 

fiscale administratie, zou de fraude in ieder geval efficiënt kunnen worden bestreden. Toch kan 

dergelijke databank niet zonder meer in het leven worden geroepen, aangezien het grondrecht op 

de privacy, waar ook de fiscus zich aan dient te houden, dit niet zomaar toelaat.230 

148. In deze dient de vraag zich aan in welke mate het bankgeheim moet worden gerespecteerd 

bij dergelijke uitwisseling van gegevens. Hierna volgt een korte historiek bij de artikelen 335 en 

336 WIB, die de gegevensuitwisseling tussen de verschillende administraties wettelijk 

omkaderen. Daarenboven werd in 2012 een fiscale superdatabank in het leven geroepen, die 

hierna eveneens kort zal worden toegelicht. 

B. Artikelen 335 en 336 WIB 

1. Algemeen  
 

149. Principieel zijn de bevoegdheden van de administratie doelgebonden, wat impliceert dat zij 

haar bevoegdheden niet kan gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk door de wet, het 

decreet of de ordonnantie wordt voorzien.231 In het arrest Stellingwerff werd dit principe expliciet 

door het Hof van Cassatie bevestigd: een fiscale administratie is, behoudens andersluidende 

wettelijke bepaling, niet gemachtigd om haar onderzoeksbevoegdheden of de ingewonnen 

financiële informatie ten dienste te stellen van een andere belasting dan deze waarvoor zij zelf 

bevoegd is.232 Dit principe werd echter genuanceerd door de wetten van 28 juli 1938233 en van 20 

augustus 1947234.  

150. De Wet van 28 juli 1938 voerde de regel van de universele aanwending van regelmatig 

verworven fiscale informatie in, i.e. de mogelijkheid voor de fiscus om fiscaal dienstige 

inlichtingen uit te wisselen en te benutten. Zich hierop baserend, werd artikel 336 WIB 

ingevoerd.235 

“Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het uitoefenen van zijn functie ontdekt of 

bekomen door een ambtenaar, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van één der in de 

artikelen 327 en 328 aangeduide diensten, besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen 

                                                             
230 D. COVELIERS, en H. VERSTRAETE, “Bankgeheim en privacy”, seminarie 9 mei 2014. 
231 M. MAUS, De fiscale controle, Brugge, Die Keure, 2005, 131. 
232 Cass. 9 januari 1936, Rec.gén.enr.not. 1937, 17711. 
233 Wet 28 juli 1938 tot verzekering van de juiste heffing van de belastingen, BS 20 augustus 1938. 
234 BS 28 augustus 1947. 
235 D. COVELIERS, H. VERSTRAETE en L. DE MAEYER, “Bankgeheim en privacy”, Mechelen, Kluwer, 2014, 
102-103. 
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of inrichtingen, kan door de Staat worden ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens de 

belastingwetten verschuldigde som.”236 

Daarenboven voerde de Wet van 20 augustus 1947 de regel van de subsidiaire uitbreiding van het 

onderzoek in, wat impliceert dat een ambtenaar die tijdens de controle vaststelt dat de 

belastingplichtige een overtreding beging met betrekking tot een andere belasting, van rechtswege 

gemachtigd is om alle inlichtingen in te zamelen die de juiste heffing van deze andere belasting 

kan verzekeren. Dit principe werd later, weliswaar niet letterlijk, opgenomen in artikel 335 

WIB.237 

“Alle administraties die ressorteren onder de Federale Overheidsdienst Financiën zijn 

gehouden alle in hun bezit zijnde toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen 

ter beschikking te stellen aan alle ambtenaren van deze Overheidsdienst, voorzover die 

ambtenaren regelmatig belast zijn met de vestiging of de invordering van de belastingen, en 

voorzover die gegevens bijdragen tot de vervulling van de opdracht van die ambtenaren tot de 

vestiging of de invordering van eender welke door de Staat geheven belasting.  

Elke ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, die regelmatig werd belast 

met een controle- of onderzoeksopdracht, is van rechtswege gemachtigd alle toereikende, ter zake 

dienende en niet overmatige inlichtingen te vragen, op te zoeken of in te zamelen die bijdragen tot 

de vestiging of de invordering van eender welke, andere, door de Staat geheven belasting. Elke 

inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het uitoefenen van zijn functie ontdekt of bekomen door 

een ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, …, kan door de Staat worden ingeroepen voor het 

opsporen van elke krachtens belastingwetten verschuldigde som.”238  

151. Met de Programmawet van 23 december 2009 wou de wetgever tegemoet komen aan een 

aantal onduidelijkheden. Daarenboven werd getracht om de artikelen 335 en 336 WIB in 

overeenstemming te brengen met de privcaywetgeving. Verder was het opzet van deze 

Programmawet de creatie van een superdatabank. 239  

Niettegenstaande het de betrachting was een superdatabank voor gegevens van alle administraties 

te creëren met toegang voor al die administraties, is men finaal gestrand op verscheidene 

gegevensdatabanken voor elke administratie, weliswaar met – voorwaardelijke –  uitwisseling van 

gegevens.240 Dergelijke uitwisseling van gegevens kan maar gebeuren mits er een functioneel 

belang is. De ambtenaar, die belast is met de zaak, moet kunnen aantonen dat de informatie nodig 

                                                             
236 Art. 336 WIB. 
237 D. COVELIERS, H. VERSTRAETE en L. DE MAEYER, “Bankgeheim en privacy”, Mechelen, Kluwer, 2014, 
104-106. 
238 Artikel 335 WIB. 
239 Programmawet 23 december 2009, BS 30 december 2009. 
240 Programmawet van 23 december 2009 en P. MALBERHE, M. BEYNSBERGER en P. DAENEN, “Heeft het 
Belgisch fiscale bankgeheim nog een toekomst?”, TFR 2010, afl. 377, 230 en S. DE RAEDT, “Beperking op 
privacyrechten bij oprichting superdatabank”, Fisc.Act. 2012, afl. 30, 2. 
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is in het kader van de uitoefening van zijn functie. Het moet gaan om “toereikende, ter zake 

dienende en niet overmatige inlichtingen voor zover die inlichtingen bijdragen tot het vervullen 

van de opdracht van de ambtenaren tot vestiging of invordering van de belasting”.241 

Door de wijziging van de artikelen 335 en 336 WIB heeft men enkel bereikt dat de 

privacyvoorwaarden, die expliciet in de wet werden opgenomen, strikt moeten worden nageleefd. 

Wat men wou bereiken, namelijk de creatie van een superdatabank, heeft men echter niet 

bereikt.242 

2. Kan het bankgeheim omzeild worden door dergelijke gegevensuitwisseling? 
 

152. Zoals hierboven reeds werd besproken, bestaat er voor de indirecte belastingen geen 

gelijkaardig fiscaal bankgeheim als voor de directe belastingen. De administratie van de indirecte 

belastingen kan derhalve zonder problemen informatie bij financiële instellingen verkrijgen.243  

153. Wat als de administratie der directe belastingen financiële informatie verkrijgt van de 

administratie der indirecte belastingen? Kan zij deze informatie aanwenden voor het vestigen van 

een belasting?  

Volgens het hof van beroep te Bergen kan het bankgeheim, geldend op het vlak van de 

inkomstenbelastingen, niet worden omzeild door informatie, verkregen in het kader van de 

indirecte belastingen, aan te wenden voor de vaststelling van inkomstenbelastingen. 244 In casu 

had de administratie haar taxatie gesteund op inlichtingen, bij de bank verkregen in het kader van 

de wetgeving inzake de taks op de beursverrichtingen. Het hof van beroep te Bergen komt tot dit 

besluit omwille van het principe dat informatie, die door de administratie van de directe 

belastingen niet verkregen kan worden, niet mag worden aangewend door die administratie met 

het oog op het belasten van een bepaalde persoon. Wat niet rechtstreeks kan, kan immers ook niet 

onrechtstreeks.245  

Tegen de uitspraak van het hof van beroep werd door de fiscus cassatieberoep aangetekend, 

argumenterend met het beginsel van de universele aanwending van de regelmatig verworven 

fiscale informatie. Dit heeft geresulteerd in het arrest van het Hof van Cassatie d.d. 14 september 

2007, waarin werd geoordeeld dat de administratie der directe belastingen het fiscaal bankgeheim 

schendt indien zij inlichtingen, ingewonnen door een onderzoek bij een financiële instelling voor 

de toepassing van andere belastingen, aanwendt die zij zelf niet rechtstreeks had kunnen bekomen 

                                                             
241 Art. 335 WIB en P. MALHERBE, M. BEYNSBERGER en P. DAENEN, “Heeft het Belgisch fiscale 
bankgeheim nog een toekomst?”, TFR 2010, afl. 377, 230. 
242 D. COVELIERS, en H. VERSTRAETE, “Bankgeheim en privacy”, seminarie 9 mei 2014. 
243 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 442. 
244 Bergen 21 september 2005, Fiscoloog 2005, afl. 997, 1. 
245 JVD, “Bankgeheim: geen omzeiling via andere belasting”, Fiscoloog 2005, afl. 997, 1. 
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door de beperking van het bankgeheim. In dergelijke omstandigheid is er sprake van een 

schending van het verbod op machtsafwending. 246  Het Hof van Cassatie wees de voorziening  

af.247  

Het belang van het arrest van het Hof van Cassatie kan niet worden ontkend, aangezien daarmee 

expliciet het verbod tot omzeiling van het bankgeheim werd bevestigd. Het kan als een 

principsarrest worden beschouwd. Op impliciete wijze werd door het Hof van Cassatie bijgevolg 

voorrang gegeven aan artikel 318, lid 1, WIB op de artikelen 335 en 336 WIB.248 

C. Creatie van een datawarehouse 

1. Algemeen 
 

154. Niettegenstaande het opzet van de wetgever bij de Programmawet van 23 december 2009 

de oprichting van een superdatabank was, bleven de verscheidene databanken overeind. Ingevolge 

artikel 5 van de Wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, 

werd een datawarehouse, i.e. een opslagplaats voor gegevens ingewonnen door de verscheidene 

fiscale administraties, opgericht teneinde de fiscale administraties in staat te stellen om gerichte 

controles uit te voeren op basis van risico-indicatoren.249 

2. Invloed van de superdatabank op het bankgeheim 
 

155. Hierbij dient echter in vraag te worden gesteld of bankgegevens, verkregen door een andere 

administratie dan de administratie der directe belastingen, thans zonder meer kunnen worden 

aangewend door de administratie der directe belastingen. 

De Privacycommissie bepaalt enkel dat een betrokkene, wiens persoonsgegevens werden 

ingewonnen met het oog op één van de wettelijke opdrachten van de FOD Financiën, 

redelijkerwijs kan verwachten dat deze gegevens tevens worden aangewend voor andere 

wettelijke opdrachten binnen die FOD.250 Hieruit zou derhalve kunnen worden afgeleid dat de 

beperkingen van het bankgeheim, geldend op het vlak van de directe belastingen, niet kunnen 

beletten dat bankgegevens, verkregen door andere administraties, toch zouden kunnen worden 

                                                             
246 Cass. 14 september 2007, Arr.Cass. 2007, afl. 9, 1633. 
247 E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 591 en F. SMET, “Hof van Cassatie verbiedt 
ontwijking fiscaal bankgeheim in directe belastingen” (noot onder Cass. 14 september 2007), TFR 2008, 
afl. 333, 20-21.  
248 A. VISSCHERS, “Het bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht: David versus Goliath”, RGCF 2009, afl. 
3, 216. 
249 Art. 5, § 1, Wet 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens 
door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, BS 24 augustus 2012. 
250 CBPL, aanbeveling betreffende de na te leven basisprincipes bij gegevensverwerkingen en - 
uitwisselingen waarbij de FOD Financiën is betrokken, nr. 02/2012, 8 februari 2012, 4. 
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aangewend. Of we hebben hier te maken met een vergetelheid van de Privacycommissie, of het 

was effectief de bedoeling om het bankgeheim in dergelijke gevallen niet te laten spelen.251 

156. M.i. dient het verbod tot omzeiling van het bankgeheim, dat reeds werd bevestigd door het 

Hof van Cassatie, nog steeds te worden gehandhaafd, daar voor de betrokkene naar redelijke 

verwachting kan worden aangenomen dat de beperking op de onderzoeksbevoegdheden van de 

verscheidene administraties niet mag worden omzeild.  

§6. UITWISSELING VAN GEGEVENS IN HET KADER VAN DE SPAARRICHTLIJN 

157. Artikel 338bis WIB moeten we eerder op Europeesrechtelijk niveau situeren. Ingevolge de 

richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden 

in de vorm van rentebepaling (hierna de Spaarrichtlijn genoemd), werd voor de lidstaten van de 

Europese Unie een globale verplichting opgelegd om bepaalde informatie automatisch te gaan 

uitwisselen. 252 Deze verplichting tot gegevensuitwisseling ontstaat bij de betaling van rente aan 

uiteindelijk gerechtigden die in een andere lidstaat dan degene die de rente uitbetaalt, wonen.253 In 

België werd deze richtlijn omgezet in artikel 338bis WIB.254  

158. De vraag die rijst in het kader van het bankgeheim in een nationale context is de volgende: 

Vormt de aanwending door de Belgische fiscus van de  gegevens betreffende interesten, 

verkregen van andere lidstaten, een schending op het principe van het bankgeheim?  

Ter voorkoming van een eventuele schending van het bankgeheim werden in artikel 338bis WIB 

een derde en vierde paragraaf opgenomen, in werking getreden ingevolge het KB van 12 

november 2008.255 Paragraaf drie stelde dat dergelijke inlichtingen mogen worden gebruikt door 

de administratie voor de juiste vaststelling van de inkomstenbelasting. Daarenboven bepaalde de 

vierde paragraaf van datzelfde artikel expliciet dat artikel 318 niet van toepassing is op deze 

gegevensuitwisseling.  

Deze twee paragrafen werden echter door artikel 17 van de Wet van 21 december 2009 houdende 

fiscale en diverse bepalingen afgeschaft. De reden hiervoor ligt verscholen in het feit dat de 

fiscale administratie zijn onderzoeks- en controlebevoegdheden enkel kan uitoefenen op Belgisch 
                                                             
251 S. DE RAEDT, “Beperking op privacyrechten bij oprichting superdatabank”, Fisc.Act. 2012, afl. 30, 3. 
252 Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit 
spaargelden in de vorm van rentebepaling, Pb.L. 26 juni 2003, 157. 
253 Art. 338bis, § 2, lid 1, WIB en E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 592. 
254 Wet 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de 
Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van 
rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende 
voorheffing, BS 27 mei 2004. 
255 KB 12 november 2008 houdende de inwerkingtreding van artikel 13 van de wet van 17 mei 2004 tot 
omzetting in het Belgisch recht van de Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese 
Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot 
wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing, BS 20 
november 2008. 
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grondgebied. De daarmee gepaard gaande beperkingen gelden derhalve enkel voor een in België 

gevoerd onderzoek. Aangezien de Spaarrichtlijn voorziet in een automatische uitwisseling van 

gegevens, verkrijgt onze fiscus deze gegevens, zonder zelf een vraag te stellen aan de bevoegde 

autoriteiten in een andere lidstaat. De informatie wordt verkregen van de buitenlandse collega’s, 

niet van de banken.256 Anders gesteld kan hetgeen de Belgische fiscale administratie aan gegevens 

inwint, als bewijsmiddelen worden gekwalificeerd.257   

§7. (SEMI-)BEROEPSREKENINGEN EN BUITENLANDSE REKENINGEN 

159. In het kader van de uitzonderingen op het principe van artikel 318, eerste lid, WIB is het 

tevens van belang te vermelden dat dit fiscaal bankgeheim niet geldt voor twee soorten 

rekeningen, namelijk de beroepsrekeningen258 en de buitenlandse rekeningen.259  

Er is sprake van een beroepsrekening ingeval deze door de belastingplichtige voor 

beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Ook een rekening met een gemengd karakter, i.e. een rekening 

die zowel voor beroeps- als privédoeleinden wordt gebruikt, valt onder hetzelfde regime als de 

beroepsrekeningen.260  

Voor wat betreft de buitenlandse rekening(en) is de belastingplichtige verplicht deze aan te geven 

en de fiscus inzage te verlenen in de bankuittreksels, de boeken en de bescheiden  met betrekking 

tot die buitenlandse rekening(en).261 De aangifteverplichting voor buitenlandse rekeningen werd 

ingevoerd ter bestrijding van de fiscale fraude. 

§8. ANTIWITWASWETGEVING 

A. Algemeen 

160. In dit werkstuk wil ik graag, ondanks het feit dat dit enkel het fiscaal onderzoek behelst, het 

strafrechtelijk witwasmisdrijf kaderen. Hierbij wordt derhalve een zijsprong gemaakt naar de 

discretieplicht die in het kader van het strafrecht wordt opgeheven.  

Tegen het witwassen van geld werden de laatste decennia talrijke maatregelen genomen, daar de 

materie van de fraudebestrijding de laatste jaren heel gevoelig ligt en veel mediabelangstelling 

kan genieten.  
                                                             
256 K. JANSSENS, “Spaarrichtlijn: fiscus mag inlichtingen van buitenlandse administraties gebruiken”, 
Fisc.Act. 2008, afl. 42, 11. 
257 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 250-251. 
258 Com/IB 1992, nr. 315/6. 
259 K. VAN DER MAAT, “Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-
2009, afl. 11, 441. 
260 Com/IB 1992, nr. 315/7 en E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 591. 
261 Art. 307, § 1, WIB en E. BUYSSE, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, afl. 146, 592. 
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161. In 1993 werd de Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld en de financiering van terrorisme ingevoerd, hierna de Anti-witwaswet 

genoemd. 262 Deze wet legt aan de financiële instellingen een tweeledige verplichting op, i.e. een 

identificatieverplichting en een plicht om het dossier, bij een vermoeden van het bestaan van een 

witwasmisdrijf, over te maken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 263  In de 

artikelen 2, 3 en 4 van de Anti-witwaswet wordt aangegeven welke financiële instellingen 

onderhevig zijn aan dergelijke verplichtingen.  

B. Identificatieverplichting 

162. De identificatieverplichting, opgenomen in artikel 7 van de Anti-witwaswet, impliceert dat 

financiële instellingen en personen de identiteit van hun cliënten dienen na te gaan. Daarenboven 

moeten zij hun identiteit verifiëren aan de hand van een bewijsstuk waarvan een afschrift wordt 

gemaakt op papier of op elektronische drager. Deze verplichting geldt altijd bij de cliënt die een 

zakelijke relatie wenst aan te gaan met de financiële instelling of persoon waardoor deze een 

gewone cliënt wordt. Bovendien speelt deze verplichting eveneens voor een aantal verrichtingen, 

waarbij de betrokkene geen zakelijke relatie heeft met de instelling of persoon. 264 

Indien er ingevolge de voormelde bepalingen geen verplichting rust op de financiële instelling, 

speelt er desalniettemin een identificatie- en verificatieverplichting ingeval er een vermoeden van 

witwassen van geld of financiering van terrorisme voorhanden is.265 

C. Meldingsplicht bij het vermoeden van witwasmisdrijf 

163. Vanaf het ogenblik dat er een vermoeden van witwassen van geld of financiering van 

terrorisme bestaat, ontstaat in hoofde van de financiële instelling een plicht tot melding van het 

dossier aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.  

164. Wat onder het witwassen van geld dient te worden verstaan, wordt in artikel 5, § 1 van de 

Anti-witwaswet bepaald. Het impliceert “de omzetting of overdracht van geld of activa met de 

                                                             
262 Wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993. 
263 K. MAUEN en J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar 
grondslagen en toepassingsgebieden”, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1291 en D. COVERLIERS, “De versoepeling van 
het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, (eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. 
Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, Kluwer, Mechelen, 2011, 429-430. 
264 Art. 7, § 1, 2°, a en b, Anti-witwaswet: “.. het uitvoeren van een verrichting voor een bedrag van 10 000 
euro’s of meer, ongeacht of zij wordt uitgevoerd in één of meerdere verrichtingen waartussen een verband 
lijkt te bestaan of die bestaat in een geldovermaking in de zin van Verordening (EG) betreffende bij 
geldovermakingen te voegen informatie over de betaler”. 
265 Art. 7 Anti-witwaswet en K. MAUEN EN J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. 
Een onderzoek naar haar grondslagen en toepassingsgebieden”, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1291.  
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bedoeling die illegale herkomst266 ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die 

betrokken is bij een misdrijf waaruit het geld of de activa voortkomen, te helpen ontkomen aan de 

rechtsgevolgen van zijn daden, het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats of 

eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent, de verwerving, het bezit of 

het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent, de deelneming aan, de 

medeplichtigheid tot, het vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in 

drie voorgaande punten bedoelde daden”.  

De financiering van terrorisme wordt omschreven als “de verstrekking of verzameling van 

fondsen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de bedoeling of wetende dat deze 

geheel of gedeeltelijk zullen worden gebruikt door een terrorist of een terroristische organisatie 

of voor het plegen van een of meerdere terroristische daden”.267  

165. De meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking rust op de financiële 

instelling wanneer zij weten of vermoeden dat een uit te voeren verrichting verband houdt met het 

witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Normaliter zal de uit te voeren verrichting 

niet worden uitgevoerd vooraleer melding wordt gemaakt aan de Cel Financiële 

Informatieverwerking. Echter, ingeval het onmogelijk is om de verrichting uit te stellen of indien 

het uitstel een beletsel zou kunnen vormen voor de vervolging van de begunstigden van het 

vermeende witwassen van geld of financieren van terrorisme, kan de verrichting desondanks 

worden uitgevoerd.268  

D. Opheffing van de discretieplicht blijft beperkt 

166. Hoewel dit op het eerste zicht een sterke uitholling van de discretieplicht vanwege de 

bankier lijkt, wordt deze uitzonderingsbepaling bij nader inzien zowel qua materieel als qua 

personeel toepassingsgebied sterk gerelativeerd. De informatie die wordt doorgegeven, heeft 

enkel betrekking op de gegevens omtrent het witwassen van geld of de financiering van 

terrorisme. Desbetreffende informatie dient te worden verstuurd naar de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking, anders gesteld verkrijgt deze instelling als enige de informatie en is het 

geenszins de bedoeling dat de informatie nog verder wordt verdeeld.269 

                                                             
266 Ook het geld uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude valt daaronder (zie KB 3 juni 2007 met de 
indicatorenlijst over wat onder ‘ernstige en georganiseerde fiscale fraude’ moet worden verstaan).  
267 Art. 5, § 2, Anti-witwaswet. 
268 Art. 23, § 1, 24-25, Anti-witwaswet en K. MAUEN EN J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van 
Belgische banken. Een onderzoek naar haar grondslagen en toepassingsgebieden”, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 
1292-1293. 
269 K. MAUEN EN J. FASTENAEKELS, “De discretieplicht van Belgische banken. Een onderzoek naar haar 
grondslagen en toepassingsgebieden”, T.Fin.R. 2006, afl. 1, 1293. 
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Afdeling 3: Tussentijdse conclusie 

167. Niettegenstaande het principe van het fiscaal bankgeheim in onze maatschappij ingebakken 

zit, merken we desondanks een tendens van afzwakking van het bankgeheim. Mede door de 

internationale initiatieven om bankgegevens automatisch uit te wisselen, werden tal van 

uitzonderingen op het bankgeheim geformuleerd. In het kader van de strijd tegen belastingfraude 

wordt dergelijke afzwakking m.i. meer en meer aanvaard en als vanzelfsprekend beschouwd. 

168. Vooreerst dient het bankgeheim niet te worden nageleefd ingeval een bezwaarschrift, 

ingediend door een belastingplichtige in het kader van een administratief beroep, wordt 

onderzocht teneinde de correcte behandeling ervan te verzekeren. 

169. Hoewel het bankgeheim vaste waarde heeft in de fase van het onderzoek en de controle 

door de administratie, werden in deze fase diverse uitzonderingen op het bankgeheim 

geformuleerd.  

Bij de implementatie van het bankgeheim in artikel 318, lid 1, WIB werd in het tweede lid van dit 

artikel terstond een ontsnappingsroute ingevoerd, teneinde de mogelijkheid te laten de 

georganiseerde fraude te bestrijden. De facto was de opheffing van het bankgeheim echter 

onmogelijk, daar deze gekoppeld was aan stringente voorwaarden. Om tegemoet te komen aan 

deze beperking werden de voorwaarden ingevolge verschillende wetgevende initiatieven 

versoepeld. Aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 318, lid 2, WIB werden door de 

rechtspraak en de rechtsleer divergente invullingen gegeven, wat heeft geleid tot een zekere mate 

aan rechtsonzekerheid. In het kader van de aanwakkerende strijd tegen fiscale fraude zouden deze 

concepten m.i. derhalve kunnen worden “gekneed”, teneinde aan de opheffing van het 

bankgeheim een soepelere invulling te geven. Men denke hierbij aan de mogelijkheid om tevens 

concrete elementen, voortvloeiend uit een strafonderzoek, aan te wenden om tot een opheffing 

van het bankgeheim te kunnen overgaan. 

Daarnaast is het bankgeheim evenmin van toepassing op de met de invordering belaste 

ambtenaren, met het opzet de vermogenssituatie van de belastingplichtige te kunnen constateren.  

Recentelijk werd aan één van de meest ingrijpende uitzonderingen op het bankgeheim leven 

gegeven. Artikel 322, §§ 2-4, WIB voorziet in de mogelijkheid tot opheffing van het bankgeheim 

ingeval er aanwijzing(en) van belastingontduiking voorhanden zijn, of wanneer de 

belastingadministratie zich voorneemt om indiciair te taxeren. Ook een vraag van een 

buitenlandse Staat leidt tot de opheffing van het bankgeheim, daar deze met een aanwijzing van 

belastingontduiking wordt gelijkgesteld. M.i. kan het voornemen om indiciair te taxeren als 

opheffingsgrond in twijfel worden getrokken, daar de waarde van een voornemen sterk te 

relativeren valt, wat finaal tot misbruiken vanwege de fiscale administratie kan leiden. De waarde 
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van het afgezwakte principe van het bankgeheim kan in deze context sterk in vraag worden 

gesteld. 

Ingevolge artikel 327, § 1, lid 1, WIB kunnen gegevens uit een strafdossier worden aangewend ter 

vaststelling van de te betalen belastingen, dit conform het principe dat het bankgeheim enkel 

beschermend optreedt voor wat de plaats van de inlichtingen betreft.  

De artikelen 335 en 336 WIB schrijven de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende 

administraties voor. In deze werd beslist dat het bankgeheim niet kan worden omzeild door 

inlichtingen, ingewonnen door een administratie waarvoor het bankgeheim niet speelt, aan te 

wenden voor de vaststelling van de inkomstenbelastingen. Daarenboven werd in 2012 een 

wettelijk kader gecreëerd voor een datawarehouse met het opzet de opslag van de in het bezit van 

de verscheidene administraties zijnde gegevens. Omtrent het feit of bankgegevens ingevolge de 

creatie van dergelijke superdatabank vrijelijk kunnen worden uitgewisseld tussen de 

administraties onderling en bijgevolg kunnen worden aangewend met betrekking tot de  

inkomstenbelastingen, bestaat er onduidelijkheid.  

Ten slotte geldt er geen bankgeheim voor wat betreft de (semi-)beroepsrekeningen en de 

buitenlandse rekeningen.  

170. De reikwijdte van het fiscaal bankgeheim staat of valt derhalve met de invulling en 

interpretatie die door de administratie, de rechtspraak en de rechtsleer aan deze uitzonderingen 

wordt gegeven, het betreft namelijk een evolutief begrip. Over één punt bestaat er 

eensgezindheid: het bankgeheim als vaste waarde wordt sterk uitgehold door de vele 

uitzonderingen en relativeringen. 
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Hoofdstuk 4: Bescherming van vertrouwelijke informatie in het 

kader van de versoepeling van het bankgeheim: maatregelen en 

standpunt van het Grondwettelijk Hof  

Afdeling 1: Algemeen 

171. Ter bescherming van vertrouwelijke informatie, i.e. bancaire gegevens van identificeerbare 

individuen, werden een aantal maatregelen genomen die hieronder zullen worden toegelicht. 

Men denke hierbij aan een aantal proceduremaatregelen die moeten worden doorlopen vooraleer 

tot de opheffing van het bankgeheim kan worden overgegaan of nog het centraal aanspreekpunt 

dat als gegevensbank voor bancaire gegevens fungeert.  

172. Bij de invoering van artikel 322, §§ 2-4, WIB was hét discussiepunt of de opheffing van het 

bankgeheim in dergelijke gevallen al dan niet een schending van het recht op eerbiediging van het 

privéleven inhield. In haar arrest d.d. 14 februari 2013 heeft het Grondwettelijk Hof zich 

hieromtrent uitgesproken. 

Afdeling 2: De getrapte procedure 

§1. DE DRIE STAPPEN IN DE GETRAPTE PROCEDURE  

A. Vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige 

173. Alvorens de machtiging tot opheffing van het bankgeheim kan worden verleend, moet de 

ambtenaar, belast met het onderzoek, aan de belastingplichtige zelf de gewenste inlichtingen 

vragen, dit middels een vraag om inlichtingen conform artikel 316 WIB.  

In deze dient duidelijk te worden aangegeven dat artikel 322, § 2, lid 1, WIB, i.e. de opheffing 

van het bankgeheim, zal worden toegepast als de belastingplichtige de opgevraagde gegevens 

verborgen houdt of weigert ze te geven.270  Vanzelfsprekend moet artikel 316 WIB correct 

worden nageleefd, in het bijzonder dient de antwoordtermijn van een maand te worden 

gerespecteerd.271 

                                                             
270 Art. 322, § 2, lid 3, 1°, WIB en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het 
recht op privacy van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 359. 
271 Art. 316 WIB; F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 
2011, afl. 1241, 4 en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op 
privacy van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 359. 
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B. Machtiging tot opheffing van het bankgeheim 

174. Ingeval de belastingplichtige finaal beslist om niet of niet volledig – namelijk wanneer  er 

voor de belastingplichtige bekende gegevens, verborgen blijven voor de bank – te antwoorden op 

een vraag om inlichtingen vanwege de administratie, dient de ambtenaar belast met het onderzoek 

de zaak aan een ambtenaar met minstens de graad van directeur voor te leggen.272  

175. Die ambtenaar dient vervolgens te oordelen over een eventuele machtiging tot opheffing 

van het bankgeheim. 273  Alvorens dergelijke machtiging kan worden verleend, moet de 

desbetreffende ambtenaar nagaan of er een vraag om inlichtingen werd gestuurd naar de 

belastingplichtige.274 Daarenboven moet uit het voorafgaand onderzoek blijken dat er ofwel een 

eventuele toepassing van artikel 341 WIB zal worden gemaakt, ofwel er één of meerdere 

aanwijzingen van belastingontduiking zijn opgedoken.275 Vanzelfsprekend kan de machtiging 

slechts worden verleend ingeval er vermoedens bestaan dat de belastingplichtige gegevens 

verborgen houdt bij zijn financiële instelling of weigert ze zelf te verschaffen.276  

176. Indien aan deze cumulatieve voorwaarden is voldaan, kan de ambtenaar met minstens de 

graad van directeur, daartoe aangesteld door de Minister van Financiën, een ambtenaar met 

minstens de graad van inspecteur ermee belasten om bij een financiële instelling alle bruikbare 

inlichtingen op te vragen teneinde het correcte bedrag van het belastbaar inkomen van de 

betrokken belastingplichtige vast te stellen.277 

C. Vraag om inlichtingen aan de financiële instelling 

177. De daartoe gemachtigde ambtenaar kan bij de betrokken financiële instelling(en) de 

gewenste inlichtingen opvragen. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met de 

kennisgevingsplicht ex artikel 333/1 WIB, i.e. de verplichting om, op het ogenblik dat de vraag 

om inlichtingen naar de financiële instelling wordt verstuurd, tevens de betrokken 

belastingplichtige daarvan op de hoogte te stellen.278 Hierover volgt meer onder §3 in deze 

afdeling. 

                                                             
272 L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op privacy van de 
belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 360. 
273 Art. 322, § 2, lid 2, WIB en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht 
op privacy van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 360. 
274 Art. 322, § 2, lid 3, 1°, WIB en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het 
recht op privacy van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 360. 
275 Art. 322, § 2, lid 3, 2°, eerste zinsnede, WIB. 
276 Art. 322, § 2, lid 3, 2°, tweede zinsnede, WIB. 
277 Art. 322, § 2, lid 2, WIB. 
278 Art. 333/1, § 1, lid 1, WIB. 
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§2. SANCTIE BIJ DE NIET-NALEVING VAN DE GETRAPTE PROCEDURE 

178. Ter bescherming van de rechten van de belastingplichtige, zijn de voormelde procedurele 

waarborgen een must. Volgens F. SMET mag derhalve worden aangenomen dat deze vereisten 

voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid van de daaropvolgende onderzoeksdaden.279  

§3. KENNISGEVINGSPLICHT BIJ DE ARTIKELEN 322, § 2, EN 327, § 3, LID 2, WIB  

A. Algemeen 

179. Artikel 333/1, § 1, lid 1, WIB legt aan de administratie een kennisgevingsplicht op ingeval 

het bankgeheim wordt opgeheven ingevolge de artikelen 322, § 2 en 327, § 3, tweede lid, WIB. 

De verplichting tot kennisgeving impliceert dat de belastingplichtige op de hoogte moet worden 

gesteld van de aanwijzing of aanwijzingen van belastingontduiking of van de gegevens op grond 

waarvan zij meent dat het gevoerde onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 WIB 

leidt. Deze kennisgeving dient per aangetekende brief te gebeuren, op het moment dat een vraag 

om inlichtingen wordt gestuurd naar de financiële instelling. Gelijktijdig met het gewijzigde 

artikel 322 WIB, werd deze verplichting ingevoerd bij artikel 56 van de Wet van 14 april 2011 

houdende diverse bepalingen. Het nieuw artikel 333/1 WIB is in werking getreden op 1 juli 2011. 

180. Het opzet van de kennisgevingsplicht ligt verscholen in het feit dat zo de mogelijkheid aan 

de belastingplichtige wordt geboden om de opgeworpen aanwijzingen te beoordelen. Indien hij 

niet akkoord gaat met de opgeworpen aanwijzingen, kan hij naar de rechter stappen waarop deze  

kan oordelen over de wettigheid van de vraag om inlichtingen, de relevantie van de aanwijzingen 

en de evenredigheid van de maatregel met het vooropgestelde doel.280  

181. De fiscus neemt in haar administratieve commentaar bij artikel 333/1 WIB op dat de 

wettekst niet vermeldt dat het gaat om een substantiële formaliteit die zou zijn voorgeschreven op 

straffe van nietigheid.281 

B. Kennisgevingsplicht bij het voornemen om indiciair te taxeren 

182. Aanvankelijk bepaalde artikel 333/1, § 1, lid 1, WIB dat de fiscus enkel de aanwijzing of 

aanwijzingen van belastingontduiking, die de opheffing van het bankgeheim konden 

rechtvaardigen, in de kennisgeving diende(n) op te nemen. Er ontstond echter reeds korte tijd na 

de inwerkingtreding van de bepaling noodzaak aan een wijziging van de bestaande wetgeving.282  

                                                             
279 F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 2011, afl. 1241, 4. 
280 CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, Fiscoloog 2013, afl. 1329, 12. 
281 Com/IB 1992, nr. 333/1/2 en M. DELANOTE, “Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag 
over aanwijzingen van fraude”, Fisc.Act. 2012, afl. 20, 8. 
282 M. DELANOTE, “De trapsgewijze inwerkingtreding van het bankgeheim – volgens de fiscus”, Fisc.Act. 
2012, afl. 16, 6. 
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De kennisgevingsplicht handelde immers enkel over de aanwijzing(en) van belastingontduiking. 

Over de tweede weg om tot opheffing van het bankgeheim over te gaan, i.e. het voornemen om 

indiciair te taxeren, werd niets bepaald. 283  De Reparatiewet d.d. 7 november 2011 houdende 

fiscale en diverse bepalingen, in werking getreden op 1 december 2011, kwam aan dit gebrek 

tegemoet. Het opzet van de wetgever was immers om tevens bij het voornemen om indiciair te 

taxeren een kennisgevingsplicht aan de administratie op te leggen. 284  Artikel 9 van de 

voornoemde Reparatiewet voerde derhalve ook een kennisgevingsplicht in betreffende de 

gegevens die aanleiding hebben gegeven tot het voornemen om indiciair te taxeren.285  De 

wetgever heeft zo getracht om zowel ingeval het bankgeheim wordt opgeheven door 

aanwijzing(en) van belastingontduiking, als door het voorhanden zijn van het voornemen om 

indiciair te taxeren, de gelijke behandeling van de belastingplichtigen te garanderen.286  

Benevens de garantie van gelijke behandeling, was de wijziging van de bestaande wettekst tevens 

ingegeven uit vrees voor het feit dat de rechtspraak zou gaan concluderen dat het onmogelijk was 

om louter op basis van het voornemen om indiciair te taxeren, zonder de aanwezigheid van 

aanwijzingen van fraude, tot de opheffing van het bankgeheim over te gaan.287  

Niettegenstaande er duidelijkheid werd gecreëerd omtrent de kennisgevingsplicht bij het 

voornemen om indiciair te taxeren, bestaat er nog discussie betreffende de aangelegenheden 

waarbij het bankgeheim, ingevolge het voornemen om indiciair te taxeren, tussen 1 juli 2011 en 

30 november 2011 werd opgeheven. Middels een administratieve circulaire heeft de administratie 

hierop een, weliswaar bevreemdend, antwoord trachten te formuleren. 288  Krachtens deze 

circulaire wordt geen kennisgeving vereist tussen 1 juli 2011 en 30 november 2011 ingeval het 

bankgeheim werd opgeheven ingevolge de aanwezigheid van het voornemen om indiciair te 

taxeren, daar de wetgever de kennisgevingsplicht enkel voor de aanwijzing(en) van 

belastingontduiking had opgelegd.289  

M. DELANOTE is daarentegen de mening toegedaan dat het vermoedelijk de bedoeling was van de 

wetgever om tevens de kennisgevingplicht te vereisen ingeval het voornemen indiciair te taxeren 

                                                             
283 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 3 en M. DELANOTE, “De trapsgewijze inwerkingtreding van het bankgeheim – 
volgens de fiscus”, Fisc.Act. 2012, afl. 16, 6. 
284 Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 869/4, 20.  
285 Art. 333/1, § 1, lid 1, WIB. 
286 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 4. 
287 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 4.  
288 Circ. nr. Ci.RH.81/616.308 (AAFisc nr. 10/2012), 5 maart 2012 en M. DELANOTE, “De trapsgewijze 
inwerkingtreding van het bankgeheim – volgens de fiscus”, Fisc.Act. 2012, afl. 16, 6. 
289 M. DELANOTE, “De trapsgewijze inwerkingtreding van het bankgeheim – volgens de fiscus”, Fisc.Act. 
2012, afl. 16, 6. 
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bestond, daar de aanwijzingen van belastingontduiking en het voornemen indiciair te taxeren in 

één adem werden genoemd. Het wettelijk geëxpliciteerd indiciair tekort zou in deze zienswijze 

kunnen worden beschouwd als een ‘geobjectiveerde’ aanwijzing van belastingontduiking. Als 

deze zienswijze wordt doorgetrokken naar de verplichting van kennisgeving tussen de periode van 

1 juli 2011 en 30 november 2011, bestaat er wel degelijk een verplichting tot kennisgeving in 

hoofde van de fiscus bij het voornemen om indiciair te taxeren. In die optiek zorgde de voormelde 

Reparatiewet enkel voor een verduidelijking, niet voor een uitbreiding van de plicht tot 

kennisgeving.290  

183. Het voornemen om indiciair te taxeren vormde, benevens de hierboven aangehaalde 

discussie, tevens voorwerp van discussie voor wat betreft de inhoud van de kennisgevingsplicht 

bij dergelijk voornemen. De zinsnede “de gegevens op grond waarvan zij meent dat het gevoerde 

onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 leidt” wijst erop dat er gegevens moeten 

worden meegedeeld waarop de fiscus zich baseert om tot een eventuele indiciaire taxatie over te 

gaan. Deze verplichting werd opgelegd teneinde te voorkomen dat tot arbitrair onderzoek zou 

worden overgegaan.291 Opdat zou voldaan zijn aan de voorwaarden inzake een rechtmatige 

inmenging van het recht op eerbieding van het privéleven, werd deze zienswijze bevestigd in het 

arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 14 februari 2013.292 

C. Geen kennisgevingsplicht bij een vraag aan het CAP 

184. Ter voorkoming van enige discussie, werd in de Memorie van Toelichting bij de 

Reparatiewet d.d. 7 november 2011 opgenomen dat er geen kennisgevingsplicht bestaat ingeval 

een vraag wordt gesteld aan het centraal aanspreekpunt.293 M.i. was deze explicitering overbodig, 

daar artikel 333/1 § 1, lid 1, WIB niet verwijst naar de derde paragraaf van artikel 322 WIB.  

D. Vraag vanwege een buitenlandse Staat 

185. Ingeval een vraag om inlichtingen wordt gesteld door een buitenlandse administratie, 

conform artikel 322, § 4, WIB, rustte er op deze administratie tot voor kort geen algemene 

verplichting tot kennisgeving.294 Of er in deze gevallen al dan niet een kennisgevingsplicht 

bestond, moest blijken uit de wetgeving van het land van de vragende administratie.295 K. 

                                                             
290 M. DELANOTE, “De trapsgewijze inwerkingtreding van het bankgeheim – volgens de fiscus”, Fisc.Act. 
2012, afl. 16, 7. 
291 Art. 333/1, § 1, lid 1, WIB en K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe 
regeling bankgeheim verduidelijkt”, Fisc.Act. 2011, afl. 32, 4. 
292 Zie infra. 
293 Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 869/4, 27 en 869/3, 20 en K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse 
bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, Fisc.Act. 2011, afl. 32, 4. 
294 Art. 333/1, § 1, lid 3, WIB. 
295 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 5. 
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JANSSENS vond dat het niet vereisen van een kennisgeving bij een vraag vanwege een 

buitenlandse Staat, geen discriminatie inhield. 296  Daarnaast werd in de parlementaire 

voorbereiding bij de Wet van 14 april 2011 de afwezigheid van een kennisgevingsplicht bij een 

vraag van een buitenlandse Staat verantwoord aan de hand van het uitputtingsbeginsel, i.e. het 

principe dat een buitenlandse Staat slechts een vraag zou stellen aan een partnerstaat indien deze 

zelf voorafgaandelijk reeds al het mogelijke heeft gedaan om de gewenste inlichtingen te 

verkrijgen.297  

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 16 mei 2013 anderszins beslist. 298  

1. Beslissing van het Grondwettelijk Hof… 
 

186. Het niet vereisen van een kennisgeving bij een vraag van een buitenlandse administratie 

vormt volgens het Hof een schending van het recht op de eerbiediging van het privéleven. Eén 

van de voorwaarden om tot een rechtmatige inmenging van het recht op eerbiediging van het 

privéleven over te gaan, is immers de naleving van het evenredigheidsbeginsel.299 Het Hof 

besliste in haar arrest van 14 februari 2013 dat dit beginsel wordt nageleefd indien er een aantal 

waarborgen worden geboden, waaronder de verplichte kennisgeving aan de belastingplichtige van 

een vraag om inlichtingen aan de financiële instelling.300 Daarnaast zou het eveneens gaan om een 

discriminatoire regel.301 De gevolgen van de vernietigde bepaling dienden echter te worden 

gehandhaafd tot de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad, die plaatsvond op 31 juli 

2013.302  

2. … die leidde tot de wijziging van artikel 333/1, § 1, WIB 
 

187. Het was  derhalve de taak van de wetgever om op te treden. Niettegenstaande de oplossing 

voor dit probleem simpel leek, was dit met het oog op de belastingsoevereiniteit van de 

                                                             
296 K. JANSSENS, “Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Nieuwe regeling bankgeheim verduidelijkt”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 32, 5. 
297 S. SABLON (ed.), T. CALLEBAUT, N. DE BECKER, C. DE BRUYN, L. DE CONINCK, W. DEFOOR, M. 
DERYCKE, J. ENGELEN, L. KELL, E. STROOBANT, P. SOETE, O. VAN BAELEN en M. VAN KERISBILCK, Fiscaal 
Jaaroverzicht 2013, Kluwer, Mechelen, 2014, 83. 
298 GwH 16 mei 2013, nr. 66/2013. 
299 K. JANSSENS, “Opheffing bankgeheim: uitzondering voor buitenlanders is niet verantwoord”, Fisc.Act. 
2013, afl. 20, 6.  
300 GwH 14 februari 2013, nr. 6/2013. 
301 CB, “Wet ‘diverse fiscale bepalingen’: de uiteindelijk gepubliceerde versie”, Fiscoloog 2014, afl. 1369, 
4. 
302 K. JANSSENS, “Opheffing bankgeheim: uitzondering voor buitenlanders is niet verantwoord”, Fisc.Act. 
2013, afl. 20, 6 en CB, “Wet ‘diverse fiscale bepalingen’: de uiteindelijk gepubliceerde versie”, Fiscoloog 
2014, afl. 1369, 4. 
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buitenlandse Staat geenszins het geval.303 Ingevolge artikel 27 van de Wet van 21 december 2013 

houdende diverse fiscale en financiële bepalingen heeft de wetgever de kennisgevingsplicht 

tevens op de vraag vanwege een buitenlandse Staat van toepassing verklaard.304  De nieuwe 

wetsbepaling trad in werking op 10 januari 2014.305 

188. Het nieuw artikel 333/1, § 1, lid 3 en 4, WIB voert een beperkte kennisgevingsplicht in. 

Principieel geldt de plicht tot kennisgeving bij een vraag vanwege een buitenlandse Staat.306 

Artikel 333/1, § 1, lid 3, WIB bepaalt echter dat er geen verplichting tot kennisgeving bestaat 

indien de buitenlandse Staat uitdrukkelijk vraagt om de belastingplichtige niet in kennis te stellen 

wanneer de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. In dergelijk geval wordt wel een post factum 

kennisgeving vereist.307 Daarenboven bestaat er geen kennisgevingsplicht voor de Belgische 

administratie indien de buitenlandse administratie aantoont dat zij zelf reeds een kennisgeving aan 

de belastingplichtige heeft verstuurd.308 

Merkwaardig aan deze nieuwe wetgeving is dat de wetgever artikel 333/1, § 1, lid 1, WIB van 

toepassing heeft verklaard op een vraag vanwege een buitenlandse Staat, niettegenstaande 

expliciet in dit artikel wordt gesteld dat het principe van verplichte kennisgeving enkel van 

toepassing is voor de gevallen bedoeld in artikel 322, § 2 en 327, § 3, lid 1, WIB.309 

E. Rechten van de Schatkist zijn in gevaar 

189. Indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn, wordt geen gelijktijdige kennisgeving 

vereist. Uiterlijk binnen de 30 dagen na het verzenden van een vraag om inlichtingen, dient er aan 

de belastingplichtige een kennisgeving te gebeuren. 310  

De rechten van de Schatkist zijn bij wijze van voorbeeld in gevaar wanneer de belastingplichtige 

zich onvermogend zou maken.311 

                                                             
303 K. JANSSENS, “Opheffing bankgeheim: uitzondering voor buitenlanders is niet verantwoord”, Fisc.Act. 
2013, afl. 20, 6-7. 
304 Wet 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013. 
305 CB, “Wet ‘diverse fiscale bepalingen’: de uiteindelijk gepubliceerde versie”, Fiscoloog 2014, afl. 1369, 
4. 
306 Art. 333/1, § 1, lid 1, WIB. 
307 Art. 333/1, § 1, lid 3, WIB en CB, “Wet ‘diverse fiscale bepalingen’: de uiteindelijk gepubliceerde 
versie”, Fiscoloog 2014, afl. 1369, 4. 
308 Art. 333/1, § 1, lid 4, WIB en CB, “Wet ‘diverse fiscale bepalingen’: de uiteindelijk gepubliceerde 
versie”, Fiscoloog 2014, afl. 1369, 4. 
309 S. SABLON (ed.), T. CALLEBAUT, N. DE BECKER, C. DE BRUYN, L. DE CONINCK, W. DEFOOR, M. 
DERYCKE, J. ENGELEN, L. KELL, E. STROOBANT, P. SOETE, O. VAN BAELEN en M. VAN KERISBILCK, Fiscaal 
Jaaroverzicht 2013, Kluwer, Mechelen, 2014, 84. 
310 Art. 333/1, § 1, lid 2, WIB. 
311 F. SMET, “Politiek compromis over ‘getrapt’ systeem fiscaal bankgeheim”, Fiscoloog 2011, afl. 1241, 4. 
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Afdeling 3: De creatie van een centraal aanspreekpunt  

§1. ALGEMEEN  

190. Ingevolge artikel 55 van  de Wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen werd een 

gegevensbank gecreëerd, genaamd het centraal aanspreekpunt (hierna afgekort als CAP). In eerste 

instantie is het opzet van dergelijke gegevensbank het zoekwerk voor de fiscus, in het kader van 

de afzwakking van het bankgeheim, te verlichten, aangezien de administratie zo verneemt tot 

welke financiële instellingen zij haar vraag dient te richten met betrekking tot het onderzoek van 

een bepaalde belastingplichtige.312 Zodoende wordt het mogelijk om terstond kennis te krijgen 

van de rekeningen en contracten die een bepaalde cliënt bij één of meerdere financiële 

instellingen houdt.313  

191. Het CAP kwam tot stand in de schoot van de Nationale Bank van België, beschouwd als 

neutraal gebied tussen de fiscus en de belastingplichtige, ter garantie van de onafhankelijkheid en 

neutraliteit, dit mede met het oog op de bescherming van vertrouwelijke informatie.314 Een 

functioneel afzonderlijke entiteit binnen de NBB, zonder eigen rechtspersoonlijkheid, regelt de 

aangelegenheden betreffende het CAP.315 Aan de Koning werd de taak toebedeeld om aan het 

CAP vorm te geven.316 

§2. WIJZINGEN AAN ARTIKEL 322, §  3, WIB  

192. Sinds de invoering van artikel 322, § 3, WIB heeft de bepaling reeds meerdere wijzigingen 

ondergaan, daar deze te weinig om het lijf had om effectief te kunnen functioneren. De 

oorspronkelijke tekst zag er immers als volgt uit:  

“Iedere bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling is er toe gehouden om volgende 

gegevens kenbaar te maken bij een centraal aanspreekpunt dat door de nationale bank van België 

wordt gehouden: de identiteit van de cliënten en de nummers van hun rekeningen en contracten.  

Wanneer de door de minister aangestelde ambtenaar bedoeld in paragraaf 2, derde lid, 

heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek bedoeld in paragraaf 2, één of meer aanwijzingen 

van belastingontduiking heeft opgeleverd, kan hij de beschikbare gegevens over die 

belastingplichtige opvragen bij dat centraal aanspreekpunt.  

                                                             
312 CB, “Centraal aanspreekpunt: minstens voorlopig niet operationeel”, Fiscoloog 2011, afl. 1259, 13. 
313 F. SMET, “Centraal aanspreekpunt bankgegevens bij NBB krijgt stilaan vorm”, Fiscoloog 2013, afl. 
1350, 2. 
314 F. SMET, “Centraal aanspreekpunt bankgegevens bij NBB krijgt stilaan vorm”, Fiscoloog 2013, afl. 
1350, 2. 
315 K. JANSSENS “Bankgeheim. Centraal aanspreekpunt met alle rekeningen: regels vastgelegd”, Fisc.Act. 
2013, afl. 29-30, 2. 
316 Art. 322, § 3, lid 3, WIB. 
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De Koning bepaalt de werking van het centraal aanspreekpunt.” 

193. Artikel 17 van de Wet van 28 december 2011 voegde aan artikel 322, § 3, WIB een vierde 

lid toe.  

“Met als enig doel de verplichtingen van deze paragraaf na te komen, hebben de bank-, 

wissel-, krediet- en spaarinstellingen en de Nationale Bank van België de toelating om het 

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken om de cliënten 

te identificeren.” 

194. Daar in de oorspronkelijke wettekst een te ruime wettelijke delegatie aan de Koning was 

gegeven, werd deze delegatie gespecifieerd ingevolge artikel 166 van de Programmawet van 29 

maart 2012. 317   

“De Koning bepaalt: 1° de werking van het centraal aanspreekpunt en in het bijzonder de 

bewaringstermijn van de in het eerste lid bedoelde gegevens; 2° de modaliteiten en de 

periodiciteit van de mededeling door de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen van de in het 

eerste lid bedoelde gegevens; 3° de modaliteiten van de raadpleging door de door de minister 

aangestelde ambtenaar bedoeld in § 2, derde lid, van de in het eerste lid bedoelde gegevens.”318 

195. Ingevolge artikel 30 van de Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële 

bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling werd een derde maal 

ingegrepen.319 De verplichting tot kennisgeving aan het CAP geldt nu slechts “voor zover het gaat 

om soorten rekeningen en contracten die relevant zijn voor de belastingheffing”.320 

De Koning dient hierbij nauwgezet te bepalen welk soorten rekeningen en contracten hieronder 

vallen.321  Zo wil men vermijden dat er een toestroom plaatsvindt van allerhande nutteloze 

informatie, die op zijn beurt de efficiëntie van het CAP niet ten goede zou komen en tevens een 

serieus kostenplaatje met zich zou meebrengen.322  

Bij deze wetswijziging zag men de kans schoon om eveneens de materie inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid van de NBB, haar organen en haar personeelsleden te regelen. Zij kunnen niet 

                                                             
317 Programmawet 29 maart 2012 (I), BS 6 april 2012; CBPL, advies betreffende het voorontwerp van wet 
tot wijziging van artikel 322, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en het voorontwerp van 
koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, nr. 36/2011, 21 december 2011; CB en JVD, “De overige fiscale 
bepalingen in de nieuwe Programmawet”, Fiscoloog 2012, afl. 1281, 9 en F. SMET, “Centraal 
aanspreekpunt bankgegeven bij NBB krijgt stilaan vorm”, Fiscoloog 2013, afl. 1350, 2-3. 
318 Art. 322, § 3, lid 3, WIB. 
319 Wet 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame 
ontwikkeling, BS 28 juni 2013. 
320 Art. 322, § 3, lid 1, WIB en C. BUYSSE, “De overige fiscale bepalingen in de nieuwe Programmawet”, 
Fiscoloog 2013, afl. 1339, 9. 
321 Art. 322, § 3, lid 1, in fine, WIB. 
322 Parl.St. Kamer 2012-2013, doc. 53, nr. 2756/1, 31 en C. BUYSSE, “De overige fiscale bepalingen in de 
nieuwe Programmawet”, Fiscoloog 2013, afl. 1339, 9. 
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burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zijn begaan in het kader van het opzetten 

en beheren van het CAP, tenzij het gaat om bedrog, opzettelijke of zware fout.323 

196. Met de wijzigingen heeft de wetgever een duidelijker kader trachten te creëren voor het 

CAP. Zolang dit uitbleef, kon het derhalve niet functioneel zijn. De concrete uitwerking van het 

wettelijk vastgestelde CAP wordt geregeld in een KB van 17 juli 2013 betreffende de werking 

van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992.324 Met het KB van 3 februari 2014 werd tegemoet gekomen aan een 

praktische belemmering.325  

§3. EERSTE UITVOERINGSBESLUIT: KB VAN 17 JULI 2013  

A. Mededeling van gegevens aan het CAP 

1. Personeel toepassingsgebied  
 

a. De meldingsplichtige 

197. Conform artikel 322, § 3, lid 1, WIB zijn de “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen” 

de informatieplichtigen. 326  De Koning werd niet gemachtigd zich te ontfermen over het 

toepassingsgebied van de “bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen”, met als gevolg dat in het 

KB enkel werd verwezen naar de wettelijke bepaling.327  

198. Het Verslag aan de Koning verduidelijkt dat hieronder dient te worden verstaan:  

“Alle financiële instellingen die zich kunnen beroepen op het bankgeheim in hun relatie met 

de Belgische fiscus”.328 

Zoals reeds werd aangetoond, bestaan er divergente opvattingen over wat onder de “bank-, 

wissel-, krediet-, en spaarinstellingen” dient te worden verstaan. Om de rechtszekerheid ten goede 

te komen, vermeldt het Verslag aan de Koning bij het KB van 17 juli 2013 dat, in samenspraak 

                                                             
323 Art. 322, § 3, lid 5, WIB en C. BUYSSE, “De overige fiscale bepalingen in de nieuwe Programmawet”, 
Fiscoloog 2013, afl. 1339, 9. 
324 KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van 
het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26 juli 2013. 
325 KB 3 februari 2014 waarbij de Nationale Bank van België en de bank-, wissel-, krediet- en 
spaarinstellingen bedoeld in artikel 322 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gemachtigd 
worden tijdelijk toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 10 februari 2014. 
326 Art. 322, § 3, lid 1, WIB en art. 1, 2°, KB 17 juli 2013. 
327 Art. 1, 2°, KB 17 juli 2013. 
328 Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt 
bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
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met beroepsorganisaties, een zo nauwkeurig en volledig mogelijk bijgewerkte lijst van de 

bedoelde instellingen ter beschikking zal worden gesteld.  

De volgende instellingen moeten in ieder geval de gegevens, conform artikel 322, § 3, WIB, aan 

het CAP meedelen:329 

-‐ de kredietinstellingen bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut 

van en het toezicht op de kredietinstellingen; 

-‐ de betalingsinstellingen bedoeld in titel II van de wet van 21 december 2009 betreffende 

het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van 

betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen; 

-‐ de beursvennootschappen bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en 

het toezicht op de beleggingsondernemingen; 

-‐ de ondernemingen bedoeld in het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot 

regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in 

financieringshuur; 

-‐ de kredietgevers bedoeld in artikel 1, 2° van de wet van 12 juni 1991 op het 

consumentenkrediet; 

-‐ de kredietgevers die hypothecair krediet verstrekken zoals beschreven in artikel 2 van de 

wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. 

Het Verslag vermeldt overigens dat de rechtsvorm van de voornoemde instellingen geen belang 

heeft.330 

199. Recentelijk werd door de FOD Financiën een bericht gepubliceerd waarin de instellingen 

werden opgenomen die alleszins onder de meldingsplicht vallen. De volgende instellingen 

worden geviseerd, de lijst is echter niet exhaustief en kan nog evolueren in de tijd.331 

-‐ kredietinstellingen zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet 22 maart 1993; 

-‐ publieke kredietinstellingen (bv. Bpost); 

-‐ beursvennootschappen bedoeld in de Wet van 6 april 1995; 

-‐ kredietondernemingen zoals onder andere bedoeld in artikel 1, 2° van de Wet 12 juni 

1991 op het consumentkrediet en in artikel 2 van de Wet van 4 augustus 1992 op het 

hypothecair krediet; 

                                                             
329 Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt 
bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
330 Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt 
bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
331 X., “Centraal aanspreekpunt: wie zijn de ‘informatieplichtigen’?”, Fiscoloog 2014, afl. 1378, 15. 
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-‐ ondernemingen bedoeld in KB nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het 

juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur; 

-‐ de Deposito- en consignatiekas; 

-‐ ondernemingen en particulieren die zich met wisselverrichtingen inlaten; 

-‐ beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen; 

-‐ betalingsinstellingen als bedoeld in de Wet van 27 november 2012; 

-‐ met betrekking tot voorgaande instellingen, de bijkantoren in België van buitenlandse 

instellingen en elke andere activiteit die de verdeling door één of ander in België 

gevestigd verkooppunt van buitenlandse instellingen vereist. 

b. De cliënt 

200. De financiële instellingen moeten de rekeningen en contracten van hun cliënten meedelen 

aan het centraal aanspreekpunt. Conform artikel 1, 3° van het KB van 17 juli 2013 wordt als cliënt 

beschouwd: “elke houder of medehouder van een rekening gehouden bij een informatieplichtige 

en elke hoofdcontractant of hoofdmedecontractant van een contract gesloten met een 

informatieplichtige”. 

Met de term “hoofdcontractant” heeft men getracht de personen die slechts in ondergeschikte 

orde door de overeenkomst verplichtingen hebben opgelopen, uit het toepassingsgebied van het 

KB te sluiten. 

201. Zowel de natuurlijke personen, de rechtspersonen als de verenigingen van personen zonder 

eigen rechtspersoonlijkheid vallen hieronder.332  

2. Materieel toepassingsgebied  
 

202. Iedere bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling wordt geboden de identiteit van de cliënten 

enerzijds en de nummers van hun rekeningen en contracten anderzijds aan het CAP over te 

maken.333  

a. Identiteit van de cliënten  

203. Aangaande de cliënten delen de informatieplichtigen de volgende identificatiegegevens 

mee: 334 

“1° wat de cliënt betreft die een natuurlijke persoon is : zijn identificatienummer van het 

Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis hiervan, de volgende inlichtingen : 

                                                             
332 Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt 
bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
333 Art. 322, § 3, lid 1, WIB. 
334 Art. 2 KB 17 juli 2013. 
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 de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum, alsook de geboorteplaats of, bij 

ontstentenis hiervan, het geboorteland; 

2° wat de cliënt betreft die een bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven 

rechtspersoon is : zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

3° wat alle andere cliënten betreft dan bedoeld onder 1° of 2° hierboven : de volledige 

benaming, de eventuele rechtsvorm, en het land van vestiging.”  

b. Rekeningen en contracten  

204. Benevens de identiteit van de cliënten dienen de nummers van hun rekeningen en 

contracten door de bank-, wissel-, krediet-, en spaarinstellingen aan het CAP te worden 

meegedeeld. Aan de Koning werd wettelijk gedelegeerd te bepalen welke soorten rekeningen en 

contracten onder deze meldingsplicht vallen.335  

205. Per cliënt moet een lijst worden overgemaakt van rekeningen waarvan deze houder of 

medehouder is geweest of contracten die met deze liepen op om het even welk ogenblik van het 

afgelopen kalenderjaar.336 Zo wil de fiscus vermijden dat zij niet op de hoogte wordt gesteld van 

kortstondige frauduleuze operaties.337 

(i) Rekeningen  
 

206. Artikel 1, 4° KB 17 juli 2013 omschrijft de onder de meldingsplicht vallende rekening als: 

“elke in België geopende bankrekening die de cliënt van een informatieplichtige de mogelijkheid 

biedt inkomsten te ontvangen, contant geld af te halen of te storten of betalingen ten gunste van 

derden te verrichten of in opdracht van derden te ontvangen”.338 Zij moeten aan de hand van hun 

IBAN-nummer worden meegedeeld aan het CAP.339 

207. Vallen o.m. onder deze definitie: de zichtrekeningen en spaarrekeningen, al dan niet 

gereglementeerd. 340  Bankrekeningen waarop geen geldverrichtingen mogelijk zijn, worden 

daarentegen uit het toepassingsgebied gesloten. Men denke hierbij aan rekeningen voor bepaalde 

hypothecaire kredietopeningen.341 

                                                             
335 Art. 322, § 3, lid 1, WIB. 
336 Art. 3, 3° en 4°, KB 17 juli 2013. 
337 K. JANSSENS, “Centraal aanspreekpunt met alle rekeningen: regels vastgesteld”, Fisc.Act. 2013, afl. 29-
30, 2. 
338 Art. 1, 4°, KB 17 juli 2013. 
339 Art. 4, 2°, KB 17 juli 2013.  
340 Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt 
bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
341 S. SABLON (ed.), T. CALLEBAUT, N. DE BECKER, C. DE BRUYN, L. DE CONINCK, W. DEFOOR, M. 
DERYCKE, J. ENGELEN, L. KELL, E. STROOBANT, P. SOETE, O. VAN BAELEN EN M. VAN KERISBILCK, 
Fiscaal Jaaroverzicht 2013, Mechelen, Kluwer, 2014, 99. 
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208. Benevens de gegevens betreffende rekeningen d.d. 2013 en volgende jaren, dienen 

retroactief gegevens betreffende rekeningen daterend van 2010, 2011 en 2012  te worden gemeld, 

teneinde de bruikbaarheid van het CAP te vergroten.342  

Merkwaardig hierbij is dat deze meldingsplicht terugkeert tot de periode waarin het CAP nog niet 

was opgericht. Anders gesteld wordt de werking in de tijd door het KB uitgebreid, wat m.i. een 

overschrijding van de aan de Koning gedelegeerde bevoegdheden impliceert.343 

(ii) Contracten  
 

209. Een contract is “een van de volgende overeenkomsten, gesloten tussen een cliënt en een 

informatieplichtige, rechtstreeks of via tussenkomst van een agent, die niet onlosmakelijk 

gebonden is aan een rekening:344 

a) de hypothecaire kredietovereenkomst, zijnde elke kredietovereenkomst, ongeacht de 

benaming of de vorm, toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt met een 

oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke 

activiteiten, welke normaal leidt tot het financieren van het verwerven of behouden van 

onroerende zakelijke rechten en : 

- hetzij gewaarborgd is door een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed of door 

de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering, 

- hetzij bedongen is met het recht voor de kredietgever een hypothecaire waarborg te 

eisen, zelfs indien dit recht in een afzonderlijke akte bedongen is; 

b) de verkoopovereenkomst op afbetaling, zijnde elke kredietovereenkomst, ongeacht de 

benaming of de vorm, toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt met een 

oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke 

activiteiten, welke normaal leidt tot de verkrijging van lichamelijke roerende goederen of levering 

van diensten, verkocht door de kredietgever of de kredietbemiddelaar, en waarvan de prijs 

betaald wordt door middel van periodieke stortingen, doch met uitzondering van overeenkomsten 

welke betrekking hebben op bedragen van minder dan 200 euro; 

c) de leasingovereenkomst, zijnde elke overeenkomst die beantwoordt aan de criteria 

vastgesteld in artikel 95, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 

Wetboek van vennootschappen voor de post III.D "Leasing en soortgelijke rechten", evenwel met 

                                                             
342 Art. 4, 1°, KB 17 juli 2013; Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het 
Centraal Aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 
K. JANSSENS, “Centraal aanspreekpunt met alle rekeningen: regels vastgesteld”, Fisc.Act. 2013, afl. 29-30, 
2. 
343 F. SMET, “Centraal aanspreekpunt bankgegevens bij NBB krijgt stilaan vorm”, Fiscoloog 2013, afl. 
1350, 4. 
344 Art. 1, 5°, KB 17 juli 2013. 
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dien verstande dat het woord "vennootschap" in voormelde post III.D als "cliënt" moet worden 

gelezen voor deze definitie; 

d) de leningsovereenkomst op afbetaling, namelijk elke kredietovereenkomst, ongeacht 

de benaming of de vorm, toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt met een 

oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke 

activiteiten, waarbij geld of een ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van een 

kredietnemer die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortingen, doch 

met uitzondering van overeenkomsten welke betrekking hebben op bedragen van minder dan 200 

euro; 

e) de kredietopening, zijnde elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, 

toegekend aan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt met een oogmerk dat geacht kan 

worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten, waarbij 

koopkracht, geld of gelijk welk ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van de 

kredietnemer, die ervan gebruik kan maken door een of meerdere kredietopnemingen te 

verrichten onder meer met behulp van een betaalinstrument of op een andere wijze, en die zich 

ertoe verbindt terug te betalen volgens de overeengekomen voorwaarden, doch met uitzondering 

van overeenkomsten welke betrekking hebben op bedragen van minder dan 200 euro; 

f) de overeenkomst met betrekking tot beleggingsdiensten en/of -activiteiten zoals 

gedefinieerd in artikel 46, 1° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op 

de beleggingsondernemingen, alsook het aanhouden van zicht- of vernieuwbare termijndeposito's 

ten behoeve van de cliënt en bestemd voor de verwerving van financiële instrumenten of voor 

terugbetaling, krachtens artikel 77 van dezelfde wet van 6 april 1995; 

g) een geldtransfer zoals bedoeld in artikel 4, 12° van de wet van 21 december 2009 

betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van 

betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen; 

h) elke andere overeenkomst dan bedoeld in de punten a) tot g) hierboven, waarbij een 

kredietverlener geldmiddelen ter beschikking stelt van een natuurlijke persoon of van een 

rechtspersoon, met inbegrip van niet toegelaten debetstanden op rekening, of zich ertoe verbindt 

geldmiddelen ter beschikking te stellen van een onderneming onder de voorwaarde van de 

terugbetaling ervan op termijn, of zich garant stelt voor een onderneming.” 

210. Voormelde overeenkomsten werden in deze lijst opgenomen daar zij regelmatig opduiken 

in frauduleuze constructies, of hun bestaan zelf een bijzonder belang heeft in het kader van de 
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vaststelling van het belastbare inkomen van de belastingplichtige volgens tekenen en indiciën, 

waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.345 

211. Ter vermijding van dubbele informatie, werd gepreciseerd dat enkel de contracten die niet 

onlosmakelijk met een rekening verbonden zijn, hoeven te worden meegedeeld in het kader van 

de meldingsplicht van “contracten”.346 

212. Verzekeringscontracten, en in het bijzonder beleggingsverzekeringen, geven aanleiding tot  

discussie in die zin dat geen duidelijkheid werd gecreëerd omtrent de vraag of zij al dan niet 

onder de aan het CAP meldingsplichtige contracten dienen te vallen.  

Ingeval de zienswijze wordt gevolgd dat verzekeringsmaatschappijen door het bankgeheim 

worden beschermd, leidt dit logischerwijs tot de conclusie dat het bestaan van bepaalde 

verzekeringscontracten moet worden overgemaakt aan het CAP. In ruil voor de bescherming, die 

het bankgeheim biedt aan bepaalde instellingen, dienen zij immers bepaalde gegevens aan het 

CAP over te maken. Indien anderszins wordt beslist, blijven de verzekeringscontracten buiten 

schot.347 

Meer en meer gaan er stemmen op om de beleggingsverzekeringen eveneens onder de 

meldingsplicht op te nemen, daar deze grote gelijkenis vertonen met bankproducten.348 

3. Overige bepalingen 
 

213. Daarenboven dienen de informatieplichtigen bij elke gegevensoverdracht aan het CAP een 

aantal bijkomende gegevens mee te delen, waaronder het inschrijvingsnummer bij de KBO of de 

afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben.349 

214. De overdracht van gegevens aan het CAP dient uiterlijk op 31 maart van elk jaar te 

gebeuren. Met betrekking tot de kalenderjaren 2010, 2011, 2012 en 2013 moest die overdracht 

daarentegen uiterlijk op 1 februari 2014 hebben plaatsgevonden.350 

215. De Nationale Bank van België dient toezicht te houden op de aan het CAP meegedeelde 

gegevens, dat beperkt blijft tot de controle van de naleving van de technische instructies en van de 

juistheid van het controlenummer. Zij kan geenszins gegevens verbeteren.351 

                                                             
345 Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt 
bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
346 Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt 
bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
347 X., “Centraal aanspreekpunt: ook voor beleggingsverzekeringen?”, Fiscoloog 2011, afl. 1249, 1-2 en F. 
SMET, “Centraal aanspreekpunt bankgegevens bij NBB krijgt stilaan vorm”, Fiscoloog 2013, afl. 1350, 4. 
348 Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 762/1, 4 en X., “Centraal aanspreekpunt: ook voor 
beleggingsverzekeringen?”, Fiscoloog 2011, afl. 1249, 1-2. 
349 Art. 3, 1° en 2°, KB 17 juli 2013. 
350 Art. 5 KB 17 juli 2013. 
351 Art. 7 KB 17 juli 2013. 



 76 

216. De bewaartermijn voor de aan het CAP meegedeelde gegevens bedraagt acht jaar. Na 

afloop van deze termijn worden de gegevens onherroepelijk verwijderd, zonder teruggave ervan 

aan de informatieplichtigen.352 

B. Raadpleging van het CAP 

217. Ingeval werd vastgesteld dat er één of meer aanwijzingen van belastingontduiking zijn, 

kunnen gegevens bij het CAP worden opgevraagd.353 De procedure tot inzage in het CAP werd 

verder uitgewerkt in het KB teneinde de vertrouwelijkheid en privacy maximaal te vrijwaren.354 

218. Het luik betreffende de raadpleging van het CAP is op 1 mei 2014 in werking getreden.355 

1. De aanvrager 
 

219. Conform artikel 1, 6°, KB 17 juli 2013 zijn degenen die gegevens bij het CAP kunnen 

inwinnen: “de ambtenaren bedoeld in artikel 322, § 3, tweede lid, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, alsmede de ambtenaren bedoeld in artikel 319bis van hetzelfde 

Wetboek”. 

220. Een ambtenaar met minstens de graad van directeur kan informatie opvragen bij het 

CAP.356  Daarenboven kunnen tevens de met de invordering belaste ambtenaren informatie 

opvragen bij het CAP, zonder dat zij gebonden zijn aan enige beperking.357 

2. Omstandigheden waarin het CAP kan worden geraadpleegd 
 

221. In artikel 322, § 3, lid 2, WIB wordt bepaald dat, wanneer er één of meer aanwijzingen van 

belastingontduiking voorhanden zijn, de in het CAP beschikbare gegevens kunnen worden 

opgevraagd.  

222. Zoals blijkt, wordt in artikel 322, § 3, lid 2, WIB met geen enkel woord gerept over de 

mogelijkheid om, bij opheffing van het bankgeheim ingevolge het voornemen om indiciair te 

taxeren, het CAP te raadplegen. Nochtans werd in het Verslag aan de Koning expliciet bevestigd 

dat tevens de mogelijkheid bestaat om gegevens op te vragen bij het CAP indien er werd 

vastgesteld dat “het gevoerde onderzoek de mogelijkheid inhoudt dat de belastbare grondslag 

                                                             
352 Art. 8 KB 17 juli 2013. 
353 Art. 322, § 3, lid 2, WIB. 
354 F. SMET, “Centraal aanspreekpunt bankgegevens bij NBB krijgt stilaan vorm”, Fiscoloog 2013, afl. 
1350, 4. 
355 Art. 21 Wet 17 juli 2013. 
356 Art. 322, § 2, lid 3, WIB. 
357 Art. 319bis WIB en F. SMET, “Centraal aanspreekpunt bankgegevens bij NBB krijgt stilaan vorm”, 
Fiscoloog 2013, afl. 1350, 2. 
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geraamd moet worden volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid 

blijkt dan uit de aangegeven inkomsten”.358 

Er werd reeds een amendement ingediend om de bestaande wettekst in die zin te verduidelijken, 

maar dit amendement werd verworpen, daar het volgens sommigen dermate duidelijk was dat ook 

ingeval van voornemen om indiciair te taxeren, gegevens kunnen worden opgevraagd bij het 

CAP.359 

M.i. was dergelijke amendering aanbevolen teneinde alle onduidelijkheid weg te nemen en 

eventuele geschillen te vermijden. 

3. Overige bepalingen 
 

223. Het CAP kan uitsluitend worden geraadpleegd door personeelsleden van de NBB die 

hiertoe door het Directiecomité zijn gemachtigd.360 

224. In haar antwoord geeft de NBB een lijst met rekeningen en contracten betreffende de cliënt 

die het voorwerp van het onderzoek uitmaakt.361 

C. Verwerking van persoonsgegevens: bescherming van de privacy 

225. Als verantwoordelijke instelling wordt de NBB in artikel 1, § 4 van de Wet van 8 december 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de 

persoonsgegevens, aangewezen. Teneinde aan de wettelijke verplichtingen conform het KB van 

17 juli 2013 te voldoen, zijn de  informatieplichtigen verantwoordelijk voor de verwerkingen van 

persoonsgegevens. 362 

226. De informatieplichtigen brengen hun cliënten via een duurzame drager op de hoogte van de 

informatie die aan het CAP moet worden overgemaakt, de doeleinden van de verwerking door het 

CAP en de bewaartermijn van de in het CAP opgeslagen gegevens. Daarenboven wijzen zij op 

het recht van de cliënten tot inzage van de gegevens die op hun naam zijn geregistreerd.363 

227. Artikel 19 KB 17 juli 2013 schrijft voor dat de aan de administratie bezorgde gegevens 

enkel mogen worden gebruikt om, “hetzij het bedrag van de belastbare inkomsten van de cliënt 

vast te stellen, hetzij de vermogenssituatie van de cliënt te bepalen met het oog op het invorderen 

van de belasting en de voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de 

belastingverhogingen en administratieve boeten, van de interesten en van de kosten”. 

                                                             
358 Verslag aan de Koning bij KB 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt 
bedoeld in artikel 322, § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
359 Parl.St. Kamer 2010-2011, doc. 53, nr. 1738/2-3 en J. VAN DYCK, “Centraal aanspreekpunt: 
Babylonische spraakverwarring”, Fiscoloog 2011, afl. 1268, 11. 
360 Art. 13 KB 17 juli 2013. 
361 Art. 14 KB 17 juli 2013. 
362 Art. 15 KB 17 juli 2013. 
363 Art. 16 KB 17 juli 2013. 
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§4. TWEEDE UITVOERINGSBESLUIT: KB VAN 3 FEBRUARI 2014 

228. Ingevolge het tweede uitvoeringsbesluit wordt aan de informatieplichtigen de mogelijkheid 

geboden om het Rijksregister te raadplegen, teneinde de rijksinwoners te kunnen identificeren in 

de hypothese dat de informatieplichtigen niet in het bezit zijn van dergelijk rijksregisternummer. 

Het betreft echter een tijdelijke, i.e. de periode te starten vanaf 11 februari 2014 tot en met 31 

december 2014, toegang tot het Rijksregister.364 

229. De informatieplichtigen dienen echter wel te beschikken over de naam, de voornaam en de 

geboortedatum alvorens de cliënt in het Rijksregister kan worden opgezocht.365 

Afdeling 4: Andere maatregelen  

§1. VRAAG AAN DE FINANCIËLE INSTELLING MOET BEPERKT BLIJVEN  

230. Het getrapt systeem biedt bescherming aan de betrokken belastingplichtige, in die zin dat 

de betrokken belastingplichtige in eerste instantie zal worden verzocht te antwoorden op de vraag 

om inlichtingen vanwege de administratie. Hieruit kan worden afgeleid dat de inlichtingen, 

opgevraagd bij de financiële instellingen, niet verder mogen reiken dan de informatie die de fiscus 

bij de belastingplichtige zelf zou kunnen hebben verkregen indien de belastingplichtige correct en 

volledig op de vraag had geantwoord.366  Het betreffen louter kwantitatieve gegevens zoals 

bedragen en saldi. Met de bekendmaking van gegevens van derden in dit kader moet zeer 

voorzichtig worden omgesprongen, daar zo (nog) sneller een afbouw van het fiscaal bankgeheim 

zou kunnen worden bewerkstelligd.367 

§2. AMBTENAREN MET MINSTENS DE GRAAD VAN INSPECTEUR OF DIRECTEUR  

231. Een ambtenaar met minstens de graad van directeur moet een ambtenaar met minstens de 

graad van inspecteur ermee gelasten een bankenonderzoek te voeren.368 De toelating mag echter 

niet gegeven worden door de directe hiërarchisch overste.369 

232. De vereiste machtiging dient een onafhankelijke controle te vormen en mag geenszins 

verglijden in een pure formaliteit.370 

                                                             
364 Art. 1 KB 3 februari 2014 en F. SMET, “Centraal aanspreekpunt bankgegevens bij NBB: tweede 
uitvoeringsbesluit”, Fiscoloog 2014, afl. 1375, 5. 
365 Art. 1 KB 3 februari 2014. 
366 T. AFSCHRIFT en P. STAS, “De opheffing van het bankgeheim in directe belastingen”, AFT 2012, afl. 4, 
14. 
367 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, 
(eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 441-442. 
368 Art. 322, § 2, lid 2, WIB. 
369 Com/IB 1992, nr. 333/20. 
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Met de inschakeling van ambtenaren met een bepaald niveau, heeft de wetgever getracht een 

waarborg te bieden tegen het achteloos omspringen met financiële gegevens.  

§3. INFORMATIE NOODZAKELIJK OM DE BELASTBARE GRONDSLAG VAN EEN BEPAALDE 

BELASTINGPLICHTIGE VAST TE STELLEN  

233. Enkel bruikbare informatie met het oog op de vaststelling van het belastbaar inkomen kan 

door de administratie worden opgevraagd. 371  Alleen wat noodzakelijk is, kan worden 

opgevraagd.372 

234. Zoals blijkt uit artikel 322, § 1, WIB is de fiscus enkel gemachtigd om inlichtingen 

betreffende een bepaalde belastingplichtige in te winnen. Wat derhalve verboden wordt, zijn de 

zogenaamde fishing expeditions, i.e. het willekeurig opvragen van gegevens betreffende personen 

waarover geen enkel vermoeden van fiscaal verzuim bestaat.373  

235. De Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft in haar advies374 

gesteld dat de administratie geen gevoelige gegevens mag opvragen die bijzondere bescherming 

genieten onder de Wet Verwerking Persoonsgegevens.375 Financiële inlichtingen mogen geen 

betrekking hebben op de private levenssfeer, zoals een betaling van een vakbondsbijdrage of een 

politiek getinte verrichting, indien zij fiscaal niet relevant zijn.376  

Afdeling 5: Rechtsmiddelen voorhanden bij de procedure ex artikel 322, § 2, WIB 

236. In artikel 322 WIB werd, ingeval het bankgeheim wordt opgeheven, niets voorzien omtrent 

de voor de betrokken belastingplichtige voorhanden zijnde rechtsmiddelen.377  Derhalve zal 

hiervoor moeten worden teruggegrepen naar de rechtsmiddelen van gemeen recht. 

237. Voor de rechtbank van eerste aanleg kan zowel voor als na de heffing van de belasting een 

procedure worden ingesteld. Teneinde het meest doeltreffende resultaat te bereiken, is het 
                                                                                                                                                                                      
370 M. DELANOTE, “Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude”, 
Fisc.Act. 2012, afl. 20, 6. 
371 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, 
(eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 442. 
372 M. DELANOTE, “Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude”, 
Fisc.Act. 2012, afl. 20, 6. 
373 T. AFSCHRIFT en P. STAS, “De opheffing van het bankgeheim in directe belastingen”, AFT 2012, afl. 4, 
12. 
374 CBPL, advies betreffende Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 over de opheffing van het bankgeheim, nr. 12/2010, 31 maart 2010, rn. 25.  
375 Art. 6, 7 en 8 Wet Verwerking Persoonsgegevens.  
376 Com/IB 1992, nr. 322/17 en M. DELANOTE, “Opheffing van het bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft 
vaag over aanwijzingen van fraude”, Fisc.Act. 2012, afl. 20, 5-6. 
377 T. AFSCHRIFT en P. STAS, “De opheffing van het bankgeheim in directe belastingen”, AFT 2012, afl. 4, 
15. 
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aangewezen om een procedure in kortgeding te voeren, waarbij mogelijks een verbod om te 

antwoorden op de door de fiscus gestelde vraag, kan worden opgelegd aan de financiële instelling. 

Uiteraard is bij dergelijke procedure in kortgeding urgentie vereist.378 

Afdeling 6: Standpunt van het Grondwettelijk Hof  

§1. ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF VAN 14 FEBRUARI 2013 OF HET 

ZOGENAAMDE “VALENTIJNSARREST” 

A. Algemeen 

238. In de voorliggende zaak werd door drie belangenverenigingen een beroep tot vernietiging 

van de artikelen 55  tot 57 van de Wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen ingesteld. 

Deze artikelen voeren de mogelijkheid in, voor de belastingadministratie, om een financiële 

instelling ertoe te verplichten gegevens mee te delen betreffende een belastingplichtige, ofwel ten 

aanzien van wie de administratie beschikt over aanwijzingen van fraude, ofwel ingeval de 

administratie voornemens is een indiciaire aanslag te vestigen met betrekking tot die 

belastingplichtige.379 Tegen deze wijzigingen werden meerdere middelen aangevoerd, waaronder 

de schending van het recht op eerbiediging van het privéleven en de schending van het recht om 

zichzelf niet te beschuldigen.380 

B. Inhoud van het arrest met betrekking tot het recht op eerbiediging van het privéleven 

239. Vooreerst stelt het Hof in dit arrest vast dat het inwinnen en verwerken van gegevens in 

verband met financiële rekeningen en transacties een inmenging vormt in het privéleven van de 

betrokken personen, alsook van de personen met wie zij de betrokken verrichtingen hebben 

gepleegd. 381  Het Hof gaat in haar arrest vervolgens na of de door de wet gecreëerde 

onderzoeksmogelijheden een rechtmatige inmenging op het privéleven impliceren.382 

                                                             
378 T. AFSCHRIFT en P. STAS, “De opheffing van het bankgeheim in directe belastingen”, AFT 2012, afl. 4, 
15. 
379 Art. 322, § 2, WIB. 
380 Informatieve nota bij GwH 14 februari 2013, nr. 6/2013, ftp://ftp.arbitrage.be/pub/n/2013/2013-006n-
info.pdf. 
 
381 Informatieve nota bij GwH 14 februari 2013, nr. 6/2013, ftp://ftp.arbitrage.be/pub/n/2013/2013-006n-
info.pdf. 
en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op privacy van de 
belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 361. 
382 L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op privacy van de 
belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 361. 
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240. Hierna volgt een korte uiteenzetting over de verzoenbaarheid van de opheffing van het 

bankgeheim met artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens. Artikel 22 van de Grondwet bepaalt: “ieder heeft recht op eerbiediging van 

zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de 

wet bepaald.” Hieruit kan volgens het Hof worden afgeleid dat bepaalde afwijkingen op het recht 

op eerbiediging van het privéleven zijn toegestaan – het betreft immers geen absoluut recht – mits 

aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: de afwijking moet wettelijk zijn vastgesteld, dient 

te  beantwoorden aan het heersende algemeen belang en moet evenredig zijn met de nagestreefde 

doelstelling.383  

1. Drie voorwaarden voor een gerechtvaardigde inmenging  
 

a. Wettigheidsvereiste 

241. Aan de wettigheidsvereiste is voldaan ingeval er een wettelijke bepaling, i.e. een regel 

aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering, voorhanden is die de 

inmenging toelaat.384  Daarenboven moet de wettelijke bepaling in duidelijke en voldoende 

nauwkeurige bewoordingen geformuleerd zijn, zodoende de mogelijkheid bestaat om de 

hypotheses te voorzien waarin de wetgever de inmenging toelaat.385 Anders gesteld dient aan de 

voorzienbaarheidsvereiste te zijn voldaan, wat ertoe leidt dat elk individu in de gegeven 

omstandigheden in redelijke mate de gevolgen van een gestelde handeling kan inschatten. 386 Zo 

wordt gepoogd om een waarborg te bieden tegen willekeurige aantastingen vanwege de overheid.  

242. Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, voert artikel 322, § 2, WIB twee mogelijkheden in 

dewelke kunnen leiden tot de opheffing van het bankgeheim. Over de possibiliteit om tot 

opheffing van het bankgeheim over te gaan ingeval er één of meer aanwijzingen van 

belastingontduiking zijn, is het Hof bondig, daar zij geen problemen ziet qua vereiste 

voorzienbaarheid. De lijst met mogelijke aanwijzingen van belastingontduiking komt immers aan 

die vereiste tegemoet. Indien desondanks discussie zou ontstaan omtrent een concrete aanwijzing, 

die volgens de fiscus aanleiding kan geven tot de opheffing van het bankgeheim, kan alsnog een 

beroep worden gedaan op de rechter.387  

                                                             
383 L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op privacy van de 
belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 361-363 en B. COOPMAN, “Minnelijke schikking en 
opheffing bankgeheim niet ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2013, afl. 6, 6. 
384 B. COOPMAN, “Minnelijke schikking en opheffing bankgeheim niet ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2013, 
afl. 6, 6. 
385 CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, Fiscoloog 2013, afl. 1329, 11. 
386 GwH 14 februari 2013, nr. 6/2013, overw. B.9.1 en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim 
verzoenbaar met het recht op privacy van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 362-363. 
387 CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, Fiscoloog 2013, afl. 1329, 11. 



 82 

Op het voornemen om indiciair te taxeren als opheffingsmogelijkheid gaat het Hof uitvoeriger in, 

vermits ook zij het loutere voornemen ontoereikend vindt.388 Deze bepaling dient echter samen 

gelezen te worden met artikel 322, § 2, lid 3, WIB, dat stelt dat er slechts een machtiging tot 

opheffing van het bankgeheim mag worden verleend nadat er werd vastgesteld dat er elementen 

aanwezig zijn die een eventuele indiciaire taxatie uitwijzen. Anders gesteld dienen er  concrete en 

eensluidende aanwijzingen of feitelijke elementen voorhanden te zijn die het mogelijk maken 

redelijkerwijze uit te gaan van een hogere graad van gegoedheid dan de aangegeven inkomsten. 

Daarenboven haalt het Hof ter bevestiging artikel 333/1 WIB aan, daar dit artikel immers vereist 

dat ook de gegevens om te besluiten tot een indiciaire taxatie moeten worden meegedeeld bij een 

vraag om inlichtingen aan de financiële instelling.389 Indien deze werkwijze wordt gehanteerd, is 

aan de voorzienbaarheidsvereiste voldaan.390 

b. Noodzakelijk in het kader van het algemeen belang 

243. De correcte heffing van belasting is onontbeerlijk met het oog op het economisch welzijn 

van het land, althans volgens het Grondwettelijk Hof. Ingevolge de invoering van de 

mogelijkheden tot opheffing van het bankgeheim kan fraude op een meer efficiënte manier 

worden bestreden, wat op zijn beurt het algemeen belang alleen maar ten goede komt.391  

c. Evenredigheid van de maatregel met de nagestreefde wettige doelstelling 

244. Inzake de evenredigheid van de maatregel met de nagestreefde doelstelling ziet het Hof 

geen problemen. Het bankgeheim kan immers slechts worden opgeheven in twee welomschreven 

omstandigheden.392 Bevindt men zich in één van die omstandigheden, dan dient er voorafgaand 

aan de opheffing van het bankgeheim een getrapte procedure te zijn doorlopen.393 Daarenboven 

mogen enkel inlichtingen, die bruikbaar zijn voor het bepalen van het belastbaar inkomen, worden 

opgevraagd.394 De ambtenaren die kennis krijgen van de financiële inlichtingen moeten het fiscaal 

beroepsgeheim ex artikel 337, lid 1, WIB respecteren. Verder kan niet om het even welke 

                                                             
388 GwH 14 februari 2013, nr. 6/2013, overw. B.9.4 en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim 
verzoenbaar met het recht op privacy van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 362-363. 
389 CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, Fiscoloog 2013, afl. 1329, 11. 
390 GwH 14 februari 2013, nr. 6/2013, overw. B.9.9 en L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim 
verzoenbaar met het recht op privacy van de belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 362-363. 
391 Art. 8.2 EVRM en GwH 14 februari 2013, nr. 6/2013, overw. B.7. 
392 Art. 322, § 1, lid 1, WIB en CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, 
Fiscoloog 2013, afl. 1329, 11. 
393 Art. 322, § 2, WIB en CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, Fiscoloog 
2013, afl. 1329, 11. 
394 Art. 322, § 2, lid 2, in fine, WIB en CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken 
afgewezen”, Fiscoloog 2013, afl. 1329, 11. 
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ambtenaar een machtiging verlenen of informatie bij een financiële instelling opvragen.395 De 

voormelde procedureregels zijn voor het Hof afdoend opdat het systeem evenredig zou zijn. 

2. Hét voorbehoud  
 

245. Zoals reeds werd vermeld, bestaat er in hoofde van de fiscale administratie een plicht tot 

kennisgeving aan de betrokken belastingplichtige bij het versturen van een vraag om inlichtingen 

naar een financiële instelling. Deze verplichting wordt voor wat het ‘gelijktijdig’ versturen betreft, 

opgeheven ingeval de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. Hierbij dient naderhand een 

kennisgeving te gebeuren.396  

246. De controlemogelijkheid voor de belastingplichtige, bij een vraag om inlichtingen aan zijn 

financiële instelling, is één van de essentiële waarborgen tegen willekeurig optreden vanwege de 

administratie.397  

247. Het Hof behoedt zich voor een te ruime interpretatie van de bepaling “als de rechten van de 

Schatkist in gevaar zijn”. Op zich zou dit geen problemen kunnen geven, aangezien er tijdens de 

parlementaire voorbereiding werd bevestigd dat de uitzondering enkel speelt als er “aanwijzingen 

zijn dat een belastingplichtige de intentie heeft om zich onvermogend te maken”.398 Het Hof vreest 

er echter voor dat de fiscus het niet zo nauw zal nemen met de toegemeten draagwijdte, aangezien 

er in de wettekst zelf met geen woord over wordt gerept.  

Het Hof verwerpt het vernietigingsberoep onder het voorbehoud van correcte interpretatie.399 

C. Inhoud van het arrest met betrekking tot het zwijgrecht, het briefgeheim en het verbod op 

dwangarbeid  

248. Met betrekking tot de vermeende schendingen van het zwijgrecht, het briefgeheim en het 

verbod op dwangarbeid is het Grondwettelijk Hof zeer summier.  

249. Het briefgeheim ex artikel 29 van de Grondwet wordt niet geschonden door de nieuwe 

wettelijke bepalingen.  

                                                             
395 Art. 322, § 2, WIB en CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, Fiscoloog 
2013, afl. 1329, 12. 
396 Artikel 333/1, § 1, lid 2, WIB. 
397 B. COOPMAN, “Minnelijke schikking en opheffing bankgeheim niet ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2013, 
afl. 6, 7. 
398 Parl.St. Kamer 2010-2011, doc. 53, nr. 1208/7, 18. 
399 GwH 14 februari 2013, nr. 6/2013; B. COOPMAN, “Minnelijke schikking en opheffing bankgeheim niet 
ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2013, afl. 6, 7 en CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken 
afgewezen”, Fiscoloog 2013, afl. 1329, 12. 
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Evenmin wordt het verbod op dwangarbeid of verplichte arbeid geschonden. 400 De financiële 

instelling wordt geen buitenproportionele taak opgelegd betreffende het bewaren en meedelen van 

gegevens.401  

250. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft eertijds bevestigd dat het zwijgrecht 

eveneens geldt in fiscale zaken. 402  Dit wordt volgens het Grondwettelijk Hof net zo min 

geschonden. De belastingplichtige heeft de inlichtingen immers, zonder dwang of druk vanwege 

de overheid, aan de financiële instelling overhandigd.403 Van de financiële instellingen wordt 

enkel verwacht dat zij de zonder dwang verkregen inlichtingen doorspeelt aan de fiscus.404   

§2. HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF VAN 14 MAART 2013 

251. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag, gesteld door het hof van beroep te Gent in de 

zaak DE GUCHT, heeft het Grondwettelijk Hof zich voor een tweede maal uitgesproken over de 

verzoenbaarheid van de nieuwe wettelijke bepalingen inzake de versoepeling van het bankgeheim 

met het recht op eerbiediging van het privéleven.405  

Het hof van beroep is de mening toegedaan dat niet aan de wettigheids- en evenredigheidsvereiste 

is voldaan. De wettelijke bepaling is onvoldoende precies geformuleerd en de opheffing van het 

bankgeheim is onevenredig met het nagestreefde doel.406` 

252.  Net als in het Valentijns-arrest kwam het Hof ook in deze zaak tot de conclusie dat de 

nieuwe regeling niet strijdig is met het recht op eerbiediging van het privéleven, mits de 

betrokkene de mogelijkheid heeft om de vraag om inlichtingen, gericht aan de financiële 

instelling, te laten beoordelen door een rechter bij wijze van een pretaxatiegeschil.407  

Reeds in het Valentijns-arrest werd geoordeeld dat er noodzaak is aan een rechterlijke controle. 

Deze stellingname werd uitvoerig bevestigd door het Grondwettelijk Hof in het DE GUCHT-arrest. 

De belastingplichtige kan de wettigheid van de vraag om inlichtingen aan de financiële instelling 

desgevallend voor een rechter betwisten. Deze gaat de relevantie en de toereikendheid van de 

                                                             
400 Art. 10, 11 en 12 Grondwet juncto art. 4.2 EVRM. 
401 B. COOPMAN, “Minnelijke schikking en opheffing bankgeheim niet ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2013, 
afl. 6, 6. 
402 M. MAUS, “Zwijgrecht en wapengelijkheid in fiscale zaken: a smal step for a man, a giant leap for 
mankind. EHRM hakt knoop door: zwijgrecht geldt in fiscale zaken”, Fisc.Act. 2012, afl. 15, 1.  
403 B. COOPMAN, “Minnelijke schikking en opheffing bankgeheim niet ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2013, 
afl. 6, 6. 
404 CB, “Nieuwe doorbraak bankgeheim: annulatieverzoeken afgewezen”, Fiscoloog 2013, afl. 1329, 12. 
405 GwH 14 maart 2013, nr. 39/2013 en JVD, “Het ‘De Gucht’-arrest: wat houdt de rechterlijke toetsing 
precies in?”, Fiscoloog 2013, afl. 1333, 1. 
406 L. KELL, “Is de versoepeling van het bankgeheim verzoenbaar met het recht op privacy van de 
belastingplichtigen?”, Fisc.Koer. 2013, afl. 5, 361. 
407 JVD, “Het ‘De Gucht’-arrest: wat houdt de rechterlijke toetsing precies in?”, Fiscoloog 2013, afl. 1333, 
1. 
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aanwijzingen van belastingontduiking of van de feitelijke elementen die kunnen wijzen op 

indiciair tekort na. Het Hof beschouwt de mogelijkheid tot rechterlijke controle als een essentiële 

waarborg opdat er sprake zou kunnen zijn van een rechtmatige inmenging van het recht op 

eerbiediging van het privéleven,  daar het expliciet in beide arresten werd bevestigd.408  

Wat echter onduidelijk blijft, is de vraag of de rechterlijke toetsing volledig rond dient te zijn 

vooraleer de bank de gevraagde inlichtingen mag overhandigen, dan wel of het volstaat dat de 

mogelijkheid bestaat om een pretaxatiegeschil te voeren, zonder dat er moet gewacht worden op 

een uitspraak van de rechtbank.409 

Afdeling 7: Tussentijdse conclusie 

253. Teneinde vertrouwelijke informatie, verkregen in het kader van het bankenonderzoek, te 

beschermen, werden tal van maatregelen genomen.  

Dé waarborg bij uitstek is het doorlopen van een getrapte procedure alvorens tot de opheffing van 

het bangeheim kan worden overgaan. Daarenboven werd de verwerking van persoonsgegevens in 

het kader van de oprichting van het CAP nauwgezet gereglementeerd.  

254. Een eerste bedenking die hierbij kan worden gemaakt, is de volgende: in welke mate kan  

de getrapte procedure verglijden tot een louter formalistische procedure, wat onvermijdelijk zal 

leiden tot misbruiken vanwege de fiscus? 

255. Daarenboven staan m.i. een aantal onvolkomenheden de efficiënte werking van het CAP in 

de weg. Mij blijft het onduidelijk waarom de wetgever er niet voor heeft geopteerd om het 

voornemen om indiciair te taxeren, als mogelijkheid om een vraag aan het CAP te richten, 

expliciet in artikel 322, § 3, lid 1, WIB op te nemen. Des te meer daar de wetgever aan deze 

onzekerheid is tegemoetkomen in het kader van artikel 333/1 WIB.  

 Daarenboven impliceert de retroactieve werking van de meldingsplicht voor de jaren 2010 tot 

2012 m.i. een overschrijding van de aan de Koning gedelegeerde bevoegdheid. Tot op heden 

zorgde dit echter nog niet voor discussies, aangezien de effectieve ingebruikname van het CAP 

dateert van 1 mei 2014. 

256.  Voorlopig dienen aan het CAP enkel de nummers van rekeningen en contracten te worden 

meegedeeld, daar waar op internationaal niveau gewerkt wordt aan een systeem waarbij de 

vermogens en rekeningstanden aan het eind van elk kalenderjaar zullen moeten worden 

uitgewisseld. Hieruit kan derhalve worden afgeleid dat de opheffing, of ten minste afzwakking, 

van het bankgeheim op internationaal niveau al een stap verder staat.  

                                                             
408 JVD, “Het ‘De Gucht’-arrest: wat houdt de rechterlijke toetsing precies in?”, Fiscoloog 2013, afl. 1333, 
2. 
409 JVD, “Het ‘De Gucht’-arrest: wat houdt de rechterlijke toetsing precies in?”, Fiscoloog 2013, afl. 1333, 
3. 
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Het blijft onduidelijk of het CAP werd opgericht voor andere doeleinden dan louter het faciliteren 

van de taak van de fiscus. Alvast kan niet worden ontkend dat dergelijke gegevensbank een stap 

in de richting van een mogelijks verdere afzwakking van het bankgeheim is. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding  

257. Eén van de grootste belemmeringen in de strijd tegen fiscale fraude was het gebrek, op 

internationaal niveau, aan informatie om tot een correcte belastingheffing over te gaan. Door het 

algemeen principe van het vrij verkeer van kapitaal hebben zowel kleine als grote 

belastingplichtigen ervoor geopteerd om hun geld te plaatsen in landen waar het bankgeheim 

hoog in het vaandel werd gedragen. Ingevolge dit bankgeheim kon immers geen informatie 

worden uitgewisseld met buitenlandse belastingadministraties.410  

De strijd tegen internationale fiscale fraude zou veel efficiënter kunnen verlopen indien er geen 

grensoverschrijdende belemmeringen betreffende informatie-uitwisseling zouden bestaan. Onder 

internationale druk, mede veroorzaakt door de financieel-economische crisis, haalde het principe 

van informatie-uitwisseling de bovenhand op het principe van het fiscaal bankgeheim. 411 

258. Zowel op internationaalrechtelijk als Europeesrechtelijk vlak werden allerhande initiatieven 

genomen om de uitwisseling van gegevens, relevant met het oog op een correcte belastingheffing, 

aan te moedigen. Hierna volgt een summiere opsomming van een aantal initiatieven die, althans 

op het internationaalrechtelijk niveau, hebben geleid tot de opheffing van het bankgeheim.412  

259. Reeds geruime tijd voeren de OESO en de G20 een strijd tegen belastingontduiking. Eén 

van de maatregelen die zij noodzakelijk achtten in die strijd, was de opheffing van de beperking 

van of het verbod op de toegang tot bancaire gegevens voor de fiscus.413  

Tijdens de vergadering in London van de G20, d.d. 2 april 2009, werd beslist dat het hoogtijd 

was, dit naar aanleiding van een aantal incidenten, om de belastingparadijzen meer te gaan viseren 

en tot een afzwakking of zelfs afschaffing van het bankgeheim over te gaan.414 Artikel 26, lid 5, 

OESO Modelverdrag bepaalt hieromtrent: 

“In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting 

State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other 

financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it 

relates to ownership interests in a person.” 415  

                                                             
410 A. GEENS en C. VAN ANTWERPEN, “België en de internationale strijd tegen het bankgeheim in fiscale 
aangelegenheden: een overzicht van recente ontwikkelingen”, Doc.Min.Fin. 2013, afl. 1, 83. 
411 A. GEENS en C. VAN ANTWERPEN, “België en de internationale strijd tegen het bankgeheim in fiscale 
aangelegenheden: een overzicht van recente ontwikkelingen”, Doc.Min.Fin. 2013, afl. 1, 83. 
412 D. COVELIERS, H. VERSTRAETE en L. DE MAEYER, Bankgeheim en Privacy. Over de opheffing van het 
fiscaal bankgeheim en de privacybescherming van de financiële persoonsgegevens, Mechelen, Kluwer, 
2014, VII-VIII. 
413 A. GEENS en C. VAN ANTWERPEN, “België en de internationale strijd tegen het bankgeheim in fiscale 
aangelegenheden: een overzicht van recente ontwikkelingen”, Doc.Min.Fin. 2013, afl. 1, 85. 
414 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim”, AFT 2012, afl. 3, 18.  
415 Art. 26, 5 OECD Model Taks Convention on Income and Capitale. 
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Anders gesteld wordt het bankgeheim, als enige drijfveer om informatie niet te verstrekken, niet 

langer aanvaard. Het betreft echter een uitwisseling van gegevens op verzoek, met andere 

woorden zullen dergelijke gegevens slechts worden bekomen ingeval er reeds een vermoeden 

bestaat dat er belastingen worden ontdoken. 

Op de G20-top, d.d. september 2013, in Sint-Petersburg werd voor het eerst gewag gemaakt, dit 

ter bestrijding van de belastingontduiking, van een systeem van automatische uitwisseling van 

fiscale gegevens. Aan de OESO werd de opdracht gegeven om een internationaal model te 

ontwikkelen voor de automatische bilaterale en multilaterale uitwisseling van die fiscale 

informatie.416 

Op de G20-top in februari 2014 werd de “common reporting standards” geïntroduceerd, i.e. één 

standaard betreffende de wereldwijde automatische uitwisseling van informatie. De volgende 

gegevens zouden alvast worden uitgewisseld: de identiteit van de rekeninghouder, het bedrag aan 

interesten, dividenden en verkoopopbrengsten en de rekeningstand op het einde van het 

kalenderjaar. Initieel was het de bedoeling dat de eerste uitwisseling in 2016 zou plaatsvinden, 

maar deze startdatum werd uitgesteld naar 1 januari 2017. Reeds een aanzienlijk aantal landen 

heeft zich bereid getoond hun medewerking aan dit systeem te verlenen, waaronder recentelijk 

ook Zwitserland.417 

260. De Foreign Account Tax Compliance Act, hierna FATCA genoemd, kwam tot stand in het 

licht van de economische crisis die de Verenigde Staten teisterde. Teneinde opnieuw meer 

inkomsten te verwerven, waren nieuwe maatregelen nodig. Eén van die maatregelen wordt 

vermeld in de FATCA, het betreft een maatregel ter bestrijding van belastingfraude van de “US 

persons”, de Amerikaanse belastingplichtigen. Deze maatregel legt aan buitenlandse financiële 

instellingen de verplichting op om informatie over hun Amerikaanse cliënten door te spelen aan 

de Amerikaanse belastingadministratie. Dit zal strikt worden nageleefd aangezien de sanctie een 

bronheffing van 30% op betalingen van Amerikaanse oorsprong impliceert. 418  De eerste 

rapportering in 2015 zal betrekking hebben op gegevens verzameld in de periode tussen 1 juli 

2014 en 31 december 2014.419  

                                                             
416 M. DE JONGHE, “G20-top van Sint-Petersburg luidt einde van internationaal bankgeheim in”, 
https://www.bnpparibasfortis.be/pics/be/common/nl/lib_download/PRBK/Patrimoniale-
actualiteit/2013/Actu-patri-44.pdf?contract_type=sta;  O. HERMAND, G. COLOT en A. DE THIBAULT, 
“Automatische gegevensuitwisseling: ook België zal FATCA-akkoord afsluiten”, Fiscoloog (I) 2013, afl. 
359, 6 en D. COVERLIERS EN H. VERSTRAETE, “Bankgeheim en privacy”, seminarie 9 mei 2014. 
417 D. COVERLIERS EN H. VERSTRAETE, “Bankgeheim en privacy”, seminarie 9 mei 2014. 
418 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim”, AFT 2012, afl. 3, 29 en A. GEENS en C. VAN 
ANTWERPEN, “België en de internationale strijd tegen het bankgeheim in fiscale aangelegenheden: een 
overzicht van recente ontwikkelingen”, Doc.Min.Fin. 2013, afl. 1, 103. 
419 D. COVELIERS, H. VERSTRAETE en L. DE MAEYER, Bankgeheim en Privacy. Over de opheffing van het 
fiscaal bankgeheim en de privacybescherming van de financiële persoonsgegevens, Mechelen, Kluwer, 
2014, 44. 
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Ingevolge de “meest begunstigde natie”-clausule moet hetgeen door een lidstaat wordt aanvaard 

ten aanzien van derde landen, ook geboden worden aan de andere listaten. Concreet houdt dit in 

dat elke lidstaat die verder reikende samenwerking met een derde land toestaat, die verder 

reikende samenwerking niet kan weigeren ten aanzien van een andere lidstaat. Dit zou derhalve 

leiden tot een Europese FATCA. 420 Om hieraan tegemoet te komen, werd door de Europese 

Commissie een voorstel van Richtlijn tot wijziging van de Richtlijn 2011/16/EU ingediend, die 

recentelijk al werd herzien.421 

261. Benevens de OESO Modelnorm en de FATCA-wetgeving, zijn er nog tal van andere 

initiatieven met het oog op de bestrijding van belastingontduiking. Men denke hierbij aan de 

Spaarrichtlijn, die hierna uitvoerig zal worden besproken. 

 

                                                             
420 D. COVERLIERS EN H. VERSTRAETE, “Bankgeheim en privacy”, seminarie 9 mei 2014. 
421 COM(2013)348 definitief; Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 16 februari 2011 betreffende de 
administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en 
F. SMET, “Nieuwe richtlijn administratieve bijstand luidt einde bankgeheim in”, Fiscoloog 2011, afl. 1240, 
1-3. 
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Hoofdstuk 2: De Europese Spaarrichtlijn anno 2014 

Afdeling 1: Situering en doel  

262. Zoals reeds hoger werd vermeld, bestaat binnen de Europese Unie het beginsel van vrij 

verkeer van kapitaal, waardoor belastingplichtigen vrij kunnen kiezen waar zij hun gelden 

stationeren.422 Een kapitaalvlucht naar andere lidstaten werd aangemoedigd, met het oog op 

belastingontduiking of een voordeliger belastingregime. Dit alles leidde tot danige concurrentie 

tussen de verscheidene EU-lidstaten.  

263. Op basis van de bestaande dubbelbelastingverdragen tussen de verschillende landen wordt 

bepaald of de heffingsbevoegdheid bij de bronstaat, dan wel bij de woonstaat ligt.423 Ingeval de 

woonstaat dient over te gaan tot de heffing van belasting, is het essentieel om over afdoende 

informatie te beschikken, wat op zich geen evidentie is.424  

264. Uiteindelijk kwam, in de strijd tegen deze fiscale concurrentie en het gebrek aan informatie, 

de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende de belastingheffing op 

inkomsten uit spaargelden in de vorm van interestbetaling, hierna de Spaarrichtlijn genoemd, tot 

stand.425 Met deze richtlijn wordt, zoals overeengekomen op de Europese Raad van 19 en 20 juni 

2000 te Santa Maria de Feira (Portugal) en op de vergadering van de EcoFin-Raad van 26 en 27 

november 2000, tussen de verschillende lidstaten een systeem van automatische uitwisseling van 

gegevens gecreëerd, onontbeerlijk voor een correcte belastingheffing in de woonstaat van 

interesten in de vorm van rentebetaling uit spaargelden verkregen in een andere lidstaat dan de 

fiscale woonplaats.426 Zulks leidt ertoe dat rente-inkomsten uit spaargelden in het land waar de 

uiteindelijk gerechtige zijn fiscale woonplaats heeft, correct kunnen worden belast. 

265. Hiermee wordt een harmonisatie op Europees niveau beoogd voor wat betreft het principe 

dat alle rente-inkomsten van begunstigden dienen belast te worden volgens de nationale fiscale 

wetgeving van de lidstaat waar deze begunstigden hun fiscale woonplaats hebben. Geenszins was 

het opzet de eenmaking van belastingheffing op deze rente-inkomsten.427  

266. Initieel was het de bedoeling om alle lidstaten te laten participeren aan het systeem van 

automatische gegevensuitwisseling, dit om de fiscale concurrentie zo efficiënt als mogelijk te 

                                                             
422 Art. 63 t.em. 66 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
423 F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2011, Antwerpen-Apeldoorn,  Maklu, 2011,  837. 
424 F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2011, Antwerpen-Apeldoorn,  Maklu, 2011,  837. 
425 Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit 
spaargelden in de vorm van interestbetaling, Pb.L. 26 juni 2003, afl. 157, 38. 
426 Art. 1.1 en 9.1 Spaarrichtlijn. 
427 X., “De Europese Spaarrichtlijn”, https://www.kbc.be/site/Premium_Banking/Documentatie/Product-
_en_informatiebrochures/De_Europese_Spaarrichtlijn_Wat_betekent_dat_voor_u. 
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bestrijden. België, Luxemburg en Oostenrijk konden wegens structurele redenen echter genieten 

van een overgangsregime, i.e. de heffing van een bronbelasting.428  

267. Benevens de Spaarrichtlijn, die verplichtingen inhoudt voor de achtentwintig lidstaten van 

de Europese Unie, gelden ten gevolge van bilaterale overeenkomsten gelijkwaardige maatregelen 

als omschreven in de Spaarrichtlijn voor de afhankelijke of geassocieerde gebieden.429 Het gaat 

om Aruba en de Nederlandse Antillen 430  voor wat betreft de gebieden die afhangen van 

Nederland, voor wat betreft het Verenigd Koninkrijk gaat het om Jersey, Guernsey, Eiland Man, 

Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Montserrat en Turkse en 

Caicoseilanden.431 

Daarenboven gelden vergelijkbare maatregelen als voorzien in de Spaarrichtlijn voor een aantal 

derde landen waarmee de Europese Unie akkoorden heeft gesloten, met name voor Andorra, 

Monaco, Liechtenstein, Zwitserland en San Marino.432  

De bestaansreden voor dergelijke bilaterale overeenkomsten ligt verscholen in het feit dat men het 

concurrentievermogen van financiële markten binnen de lidstaten van de Europese Unie op peil 

wou houden en een verplaatsing van de financiële markt buiten de Europese Unie ten allen tijde 

wou verhinderen, aldus het verslag van de EcoFin-Raad d.d. 19 en 20 juni 2000.433 Derhalve zou 

er slechts unaniem uitvoering worden gegeven aan de Spaarrichtlijn indien er vergelijkbare 

maatregelen voorhanden waren.434  

Behalve de gelijkwaardige maatregelen voor een aantal derde landen en de afhankelijke of 

geassocieerde gebieden, vereisten de EU-lidstaten vergelijkbare waarborgen ten aanzien van de 

Verenigde Staten van Amerika. Volgens de EcoFin-Raad d.d. 21 januari 2003 waren er op basis 

                                                             
428 Art. 10 Spaarrichtlijn. 
429 Wet 21 juni 2005 houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat België 
betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die 
werden gesloten tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de 
Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds en tussen het Koninkrijk België en respectievelijk 
Guernesey, het Eiland man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en 
Caicos-eilanden, BS van 24 juni 2005. 
430 Sinds 1 januari 2011 zijn de Nederlandse Antillen onafhankelijk, maar volgen in het kader van de 
Spaarrichtlijn verder het regime van afhankelijke en geassocieerde gebieden. 
431 Art. 2 Wet 21 juni 2005 en D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE 
CNIJF, en L. DE BROECK, (eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden 
praktisch bekeken, Kluwer, Mechelen, 2011, 417. 
432 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, bijlage 9. 
433 X., “Belastingheffing van spaargelden. Besprekingen met belangrijke financiële centra”, 
http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipfxwlyzv. 
434 X., “Belastingheffing van spaargelden. Besprekingen met belangrijke financiële centra”, 
http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipfxwlyz. 
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van de bestaande dubbelbelastingverdragen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van 

Amerika reeds voldoende waarborgen voorhanden.435 

Afdeling 2: Omzetting van de richtlijn naar nationaal recht 

§1. ALGEMEEN: WET VAN 17 MEI 2004 

268. Ingevolge de Wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 

2003/48/EG van 3 juni 2003 werd de Spaarrichtlijn omgezet in nationaal recht.436  

Deze wet bevat drie grote luiken:437 

-‐ artikelen 4-6: de materie van de woonstaatheffing in te houden door de in België gelegen 

uitbetalende instanties op interesten betaald aan een natuurlijke persoon woonachtig in 

een andere lidstaat; 

-‐ artikelen 7-11: de situatie waarbij een Belgisch natuurlijk persoon interesten verwerft in 

een lidstaat die woonstaatheffing inhoudt op de in deze lidstaat verworven interesten;  

-‐ artikelen 12-13: de effectieve uitwisseling van gegevens. 

269. Waar in bovenstaande bepaling de term “woonstaatheffing” gehanteerd wordt, gaat het 

echter om een heffing van de bronstaat. De reden waarom België heeft geopteerd voor de term 

“woonstaatheffing” eerder dan “bronbelasting” kan worden gevonden in het feit dat de term 

“bronbelasting” doet vermoeden dat de heffing gebeurt door de schuldenaar van de inkomsten. De 

heffing moet echter gebeuren door de uitbetalende instantie, en die stemt niet noodzakelijk 

overeen met de schuldenaar van de inkomsten.438 Bijgevolg wordt de term “woonstaatheffing” 

gehanteerd teneinde de duidelijkheid te bewaren en geen verwarring te creëren. Of men hierin 

geslaagd is, durven wij te betwisten. Daarom zullen wij vervolgens de term “bronheffing” 

hanteren, ook wanneer de Belgische wetgever eigenlijk de term “woonstaatheffing” zou hanteren. 

 

                                                             
435 X., “Belastingheffing van spaargelden. Besprekingen met belangrijke financiële centra”, 
http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipfxwlyzv. 
436 Wet 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de 
Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van 
rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 inzake roerende 
voorheffing, BS 27 mei 2004. 
437 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 223. 
438 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 224. 
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§2. KORTE TOELICHTING BIJ DE DRIE LUIKEN 

270. Het eerste luik regelt de materie waarbij op Belgische bodem een bronheffing (volgens de 

Belgische wetgever “woonstaatheffing”) dient te worden ingehouden. Een natuurlijke persoon, 

woonachtig in een andere lidstaat dan België, heeft interesten verworven op de in België 

geplaatste gelden.  

België bevond zich, net zoals Luxemburg en Oostenrijk, in een overgangsperiode, wat 

impliceerde dat geen informatie met betrekking tot deze gelden en interesten moest worden 

verleend, mits aldaar een bronheffing werd ingehouden. 439  Dit regime zal nader worden 

besproken onder “Overgangsregime: de bronheffing”.  

271. Het tweede luik heeft evenzeer betrekking op het overgangsregime. Met name wordt de 

situatie beoogd waarbij een bronbelasting wordt ingehouden in een andere lidstaat dan België die 

evenzeer van het overgangsregime geniet. Ook dit luik zal nader worden besproken onder 

“Overgangsregime: de bronheffing”. 

272. Het derde luik behandelt de eigenlijke gegevensuitwisseling die bij de invoering van de 

Spaarrichtlijn werd beoogd. België is sinds 1 januari 2010 overgestapt van het overgangsregime 

naar het regime van automatische uitwisseling van gegevens. Dit zal in het deel “Einde van het 

overgangsregime voor België” verder worden behandeld. 

§3. INWERKINGTREDING VAN DE VERSCHILLENDE LUIKEN  

273. Aan de Koning werd de bevoegdheid toegekend om bij besluit de inwerkingtreding van de 

artikelen 1 tot 11 en 14 van de Wet van 17 mei 2004 te regelen.440 Bij Koninklijk besluit van 27 

juni 2005 werden de artikelen 1 tot 11 en 14 van toepassing verklaard op de betaalde of 

toegekende interesten verlopen vanaf 1 juli 2005.441 

274. De inwerkingtreding van de artikelen 12 en 13 van de Wet van 17 mei 2004 was 

daarentegen aan een ander regime onderworpen.442 In het kader van de studie naar de werking van 

de Spaarrichtlijn is de wijziging van artikel 338 WIB, ingevoerd door artikel 12, minder relevant. 

Wij zullen hier dan ook niet verder op ingaan. Artikel 13 van de Wet van 17 mei 2004 voegt 

artikel 338bis, § 2, eerste tot derde lid in het WIB in, dat de materie van automatische uitwisseling 

van gegevens regelt. Voornoemd artikel treedt in werking op de eerste van de volgende data:  

                                                             
439 Hoofdstuk III. Overgangsbepalingen van de Spaarrichtlijn. 
440 Art. 15, § 1, Wet 17 mei 2004. 
441 KB 27 juni 2005 tot uitvoering van artikel 15, § 1, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het 
Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende 
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing, BS 29 juni 2005. 
442 Art. 15, § 1bis en 2, Wet 17 mei 2004. 
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-‐ de datum die de Koning bepaalt vanaf dewelke de artikelen 3 tot 6 van de Wet van 17 

mei 2004 worden opgeheven of;443 

-‐ 1 januari van het eerste volledige belastbaar tijdperk volgend op wat het laatst in datum 

is:  

• Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco en Andorra voorzien in een 

systeem van uitwisseling van gegevens op verzoek, overeenkomstig de OESO 

Modelovereenkomst betreffende de uitwisseling van belastinggegevens en heffen 

een bronbelasting; 444 

• de Verenigde Staten van Amerika hebben besloten tot de uitwisseling van gegevens 

op verzoek, conform de OESO Modelovereenkomst. 445 

Afdeling 3: Overgangsregime: de bronheffing 

§1. REDEN EN DOELWITTEN VAN HET OVERGANGSREGIME 

275. België, Luxemburg en Oostenrijk dragen het principe van het bankgeheim hoog in het 

vaandel. Hoewel er de laatste jaren sprake is van een gigantische druk op het bankgeheim in 

internationale context, leeft dit principe vooralsnog verder in deze rechtsordes. Indien zij zouden 

instemmen met een regime van automatische uitwisseling van gegevens betreffende interesten 

van spaarders, doen zij daarmee impliciet afbreuk aan hun fiscaal bankgeheim.446  

Desalniettemin kwam het begin 2010 voor België tot een keerpunt. Sindsdien worden gegevens 

immers automatisch uitgewisseld. Luxemburg en Oostenrijk zijn daarentegen minder flexibel, 

met als gevolg dat zij tot op heden nog steeds geen gegevens uitwisselen, voornamelijk uit angst 

voor ernstige gevolgen met betrekking tot hun financiële sector.447  

276. Alle derde landen en drie afhankelijke of geassocieerde gebieden, met name de 

Nederlandse Antillen, de Turkse en Caicoseilanden en Jersey, waarmee de Europese Unie 

bilaterale akkoorden heeft gesloten betreffende maatregelen van gelijke werking, hebben 

eveneens, zoals Luxemburg en Oostenrijk, gekozen voor het systeem van bronheffing.448 

                                                             
443 Art. 15, § 2, 1°, Wet 17 mei 2004. 
444 Art. 15, § 2, 2°, eerste streepje, Wet 17 mei 2004. 
445 Art. 15, § 2, 2°, eerste streepje, Wet 17 mei 2004. 
446 B. COOPMAN,  Fiscale Amnestie. Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 18. 
447 X, “Nieuwe Europese spaarrichtlijn na zes jaar goedgekeurd”, 
www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1915955.  
448 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 143 en A. MEYUS, “Europese 
Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, Bijzonder deel I, 222. 
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277. In Hoofdstuk III van de Spaarrichtlijn werd het systeem van bronheffing geïmplementeerd. 

Dit overgangsregime impliceert dat Luxemburg en Oostenrijk niet gehouden zijn tot uitwisseling 

van gegevens, conform hoofdstuk II van de Spaarrichtlijn.449 Zij ontvangen daarentegen wel 

gegevens van andere lidstaten die dit overgangsregime niet toepassen.450 In  plaats van de 

uitwisseling van gegevens dienen zij echter een bronbelasting in te houden.451 Hetgeen wordt 

ingehouden, moet grotendeels worden doorgestort naar de woonstaat.452 Voor België gold dit 

regime tot 2010. 

278. Het opzet van deze bronbelasting was te voorkomen dat bepaalde interesten, verworven in 

België (tot 2010), Luxemburg of Oostenrijk niet effectief zouden worden belast. Zo wil men de 

ongelijke behandeling tussen de verschillende lidstaten enigszins verzachten.453 

 §2. BRONHEFFING IN DE PLAATS VAN GEGEVENSUITWISSELING 

A. Begrip “woonstaatheffing” in de zin van de Wet van 17 mei 2004 

 

279. Onder woonstaatheffing dient volgens de Wet van 17 mei 2004 te worden verstaan:  

“De heffing die wordt geheven ingevolge de toepassing van de richtlijn 2003/48/EG van 3 

juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit 

spaargelden in de vorm van rentebetaling of ingevolge de toepassing van een door de Europese 

Unie afgesloten overeenkomst die voorziet in de uitwisseling van gegevens op verzoek, in de zin 

van de op 18 april 2002 gepubliceerde modelovereenkomst van de OESO betreffende de 

uitwisseling van belastinggegevens met betrekking tot rentebetalingen als omschreven in de 

voornoemde richtlijn die door een op hun respectieve grondgebieden gevestigde uitbetalende 

instantie worden verricht aan uiteindelijk gerechtigden die hun woonplaats hebben op het 

grondgebied dat door deze richtlijn wordt bestreken, naast de gelijktijdige heffing, door diezelfde 

landen, van bronbelasting op de genoemde rentebetalingen tegen het tarief dat is vastgesteld voor 

de overeenkomstige perioden bedoeld in artikel 11, lid 1, van dezelfde richtlijn.”454 

Met bovenstaande bepaling wordt derhalve de “bronbelasting” ex artikel 11 van de Spaarrichtlijn 

bedoeld. We hebben reeds vermeld dat de duidelijkheid geen oneer aan te doen, wij de term 

                                                             
449 Art. 10.1, lid 1, Spaarrichtlijn. 
450 Art. 10.1, lid 2, Spaarrichtlijn. 
451 Art. 11 Spaarrichtlijn. 
452 Art. 12 Spaarrichtlijn. 
453 Art. 10.1, lid 3, Spaarrichtlijn en P. VAN HISSENHOVEN “Spaarrichtlijn”, 
http://www.expertise.tuerlinckx.eu/publicaties/2013/7/spaarrichtlijn/#.UzlvgRbU7gI. 
454 Art. 8 Wet 17 mei 2004. 
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“bronheffing” hanteren wanneer de woonstaatheffing, zoals gedefinieerd in de Wet van 17 mei 

2004, wordt bedoeld. 

Artikel 11.1 van de Spaarrichtlijn legt aan België, Luxemburg en Oostenrijk gedurende de 

overgangsperiode de verplichting op om, ingeval de uiteindelijk gerechtigde van de rente 

woonachtig is in een andere lidstaat dan die waar de uitbetalende instantie is gevestigd, 

bronbelasting te heffen.455 

B. Toepassing van de bronheffing 

1. Toepassingsgebied 

a. Toepassingsgebied ratione loci 

280. Zoals reeds hoger werd vermeld zijn de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie 

gebonden door de Spaarrichtlijn. 

Daarenboven gelden gelijkaardige maatregelen voor de van Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk afhankelijke gebieden. Verder zijn een aantal derde landen door bilaterale akkoorden 

gebonden aan vergelijkbare maatregelen. 

Hierbij dient echter de bemerking te worden gemaakt dat er in de overeenkomsten tussen de 

Europese Unie en de derde landen, alsook in de bilaterale overeenkomst tussen België en de 

Kaaimaneilanden, geen wederkerigheidsverplichting werd opgenomen. Dit impliceert dat 

inwoners van de betrokken landen die interesten verwerven in een EU-lidstaat of een daarvan 

afhankelijk gebied, niet onder de maatregelen vergelijkbaar aan deze van de Spaarrichtlijn vallen. 

Hieruit volgt dat de uitbetalende instantie in dergelijk geval geen verplichting heeft tot het 

inhouden van een bronheffing.456  

281. Er dient een bronheffing te worden ingehouden indien de uiteindelijk gerechtigden van 

interesten woonachtig zijn in een andere Lidstaat dan die van de uitbetalende instantie, gevestigd 

in België (tot 2010), Oostenrijk of Luxemburg.457 Anders gesteld moeten de in België gevestigde 

uitbetalende instantie een bronheffing inhouden op de in België aan een uiteindelijk gerechtige uit 

een andere lidstaat uitbetaalde interest.458 

b. Toepassingsgebied ratione materiae en ratione personae 

282. Vermits hierna een uitgebreide bespreking volgt van het toepassingsgebied van de 

Spaarrichtlijn en in principe dezelfde begrippen – “uitbetalende instantie”, “uiteindelijk 
                                                             
455 Art. 11.1 Spaarrichtlijn. 
456 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 224. 
457 Art. 11.1 Spaarrichtlijn.  
458 Art. 4, § 1, Wet van 17 mei 2004. 
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gerechtigde” en “rentebetaling” – in het systeem van bronheffing en in het systeem van 

automatische gegevensuitwisseling worden gehanteerd, zal hier niet verder op worden 

ingegaan.459  

2. Modaliteiten van de bronheffing 

a. Tarief en grondslag 

283. Gedurende de eerste drie jaren, te rekenen vanaf de start van de overgangsperiode tot en 

met 30 juni 2008, was het tarief van de bronheffing 15%. Tot en met 30 juni 2011 bedroeg de 

heffing 20%.  Sinds 1 juli 2011 wordt een tarief van 35% gehanteerd.460 De bronbelasting wordt 

geheven naar rata van de periode waarin de uiteindelijk gerechtigde houder is van de 

schuldvordering.461 

Van hetgeen door de betrokken lidstaat wordt ingehouden, moet 75% worden doorgestort aan de 

woonstaat van de betrokken uiteindelijk gerechtigde, uiteraard met inachtneming van de 

gewaarborgde anonimiteit voor de spaarders. De overige 25% mogen zij zelf behouden.462 

Degenen die de bronheffing inhouden, zijn aldus verplicht een systeem voor verdeling van 

belastingopbrengsten te creëren.463 

284. De bronheffing wordt toegepast op het bedrag van de interesten vóór de inhouding van de 

roerende voorheffing. 464  De belastbare grondslag verschilt naargelang de categorie van 

interestbetaling.465  Verder in dit werkstuk zullen de verscheidene soorten interestbetalingen 

uitgebreid worden besproken. Nu volgt enkel de belastbare grondslag bij de heffing van een 

bronbelasting: 

-‐ voor gewone interesten: de uitbetaalde of bijgeschreven interest;466 

-‐ voor aangegroeide of gekapitaliseerde interesten of inkomsten gerealiseerd bij verkoop, 

terugbetaling of aflossing van aandelen of bewijzen van deelneming in bepaalde 

instellingen voor collectieve belegging in effecten of ermee gelijkgestelden: op het 

bedrag van de onder die punten bedoelde interest of inkomsten, of door een heffing van 

                                                             
459 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 230. 
460 Art. 11.1 Spaarrichtlijn en art. 4, § 2, Wet 17 mei 2004. 
461 Art. 11.3 Spaarrichtlijn. 
462 Art. 12.1 Spaarrichtlijn en art. 4, § 1, lid 2, Wet 17 mei 2004. 
463 Art. 12.4 Spaarrichtlijn. 
464 Art. 4, § 3, lid 1, Wet 17 mei 2004. 
465 Art.11.2 Spaarrichtlijn en art. 3, § 3, lid 2, Wet 17 mei 2004. 
466 Art. 3, § 3, lid 2, a), Wet 17 mei 2004. 
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vergelijkbare omvang, ten laste van de ontvanger, op het totaalbedrag van de opbrengst 

van de verkoop, terugbetaling of aflossing;467 

-‐ voor bepaalde inkomsten die worden uitgekeerd door instellingen voor collectieve 

belegging in effecten of ermee gelijkgestelden: op het bedrag van de onder dat punt 

bedoelde inkomsten.468 

b. Uitzondering op de bronbelasting 

285. België, Luxemburg en Oostenrijk moeten in het kader van het voor hen toegestane 

overgangsregime, de keuzemogelijkheid bieden aan de uiteindelijk gerechtigden om al dan niet te 

werken met de procedure van bronbelasting.469 Aan deze verplichting kunnen zij voldoen door de 

creatie van één van de volgende procedures:  

-‐ of er wordt geopteerd voor een systeem van machtiging verleend door de uiteindelijk 

gerechtigde aan de uitbetalende instantie om gegevens uit te wisselen, conform 

hoofdstuk II van de Spaarrichtlijn;470 

-‐ of er wordt gekozen voor een systeem van voorlegging aan de uitbetalende instantie van 

verklaring vanwege de fiscale woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde.471 

286. De Belgische wetgever heeft voor het tweede mechanisme geopteerd, i.e. het voorleggen 

van een verklaring van de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde aan de uitbetalende 

instantie.472 

c. Dubbele belasting 

287. Teneinde te vermijden dat dezelfde inkomsten twee keer zouden worden belast, werd 

artikel 14 van  Spaarrichtlijn ingevoerd. Het is de taak van de administratie van de fiscale 

woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde om erop toe te zien dat, wanneer een bronbelasting 

werd geheven, geen dubbele belasting ontstaat.473 

§3. BRONHEFFING VOOR BELGISCHE BELASTINGPLICHTIGEN IN ANDERE LIDSTATEN 

288. De omstandigheid waarin er een bronheffing wordt ingehouden op interesten verkregen in 

een andere lidstaat door Belgische uiteindelijk gerechtigden, wordt geregeld in het tweede luik 

van de Wet van 17 mei 2004. Stel dat een spaarder met fiscale woonplaats in België, interesten uit 
                                                             
467 Art. 3, § 3, lid 2, b), Wet 17 mei 2004. 
468 Art. 3, § 3, lid 2, c), Wet 17 mei 2004.  
469 Art. 10.1, lid 1, Spaarrichtlijn en art. 13.1 Spaarrichtlijn.  
470 Art. 13.1, a) juncto art. 9 Spaarrichtlijn. 
471 Art. 13.1, b) juncto art. 13.2 Spaarrichtlijn. 
472 Art. 5 Wet 17 mei 2004. 
473 Art. 14.1 Spaarrichtlijn. 
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spaargelden in Luxemburg of Oostenrijk heeft verkregen, dan zullen deze interesten onderhevig 

zijn aan de bronbelasting. 474  De ingehouden bronbelasting moet in de aangifte van de  

personenbelasting worden vermeld.475 

289. Zoals hierboven reeds werd vermeld, wordt de ingehouden bronheffing verrekend met de in 

België te heffen belasting. Wanneer de bronbelasting de woonstaatheffing overtreft, wordt het 

saldo terugbetaald.476 

290. Zoals reeds eerder werd aangehaald, werd door de Spaarrichtlijn aan de wetgever de 

verplichting opgelegd een systeem te creëren teneinde de uiteindelijk gerechtigde de keuze te 

bieden om ofwel te werken met bronheffing, ofwel gegevens uit te wisselen. De Wet van 17 mei 

2004 regelt de situatie waarbij de Belgische belastingplichtige een verklaring vraagt aan de 

administratie die toelaat om geen bronbelasting te heffen in de lidstaat waar de betrokken 

uitbetalende instantie zich bevindt.477 

§4. EINDE VAN HET OVERGANGSREGIME 

291. De Spaarrichtlijn is in werking getreden op 1 juli 2005.478 Aan het overgangsregime werd 

echter geen specifieke einddatum gekoppeld.479 Hierboven werd reeds vermeld dat België vanaf 1 

januari 2010 vrijwillig is overgestapt op een systeem van automatische uitwisseling van 

gegevens.480  

292. In de Spaarrichtlijn werd hieromtrent enkel voorzien dat de overgangsperiode eindigt aan 

het einde van het eerste volledige belastingjaar volgend op wat het laatst in datum is: 

-‐ Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco en Andorra voorzien in een systeem 

van uitwisseling van gegevens op verzoek, overeenkomstig de OESO 

Modelovereenkomst betreffende de uitwisseling van belastinggegevens en heffen een 

bronbelasting;481 

-‐ de Verenigde Staten van Amerika hebben besloten tot de uitwisseling van gegevens op 

verzoek, conform de OESO Modelovereenkomst.482 

                                                             
474 Art. 11.1 Spaarrichtlijn. 
475 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 227. 
476 Art. 14 Spaarrichtlijn en art. 7, § 2, Wet 17 mei 2004. 
477 Art. 7, § 1, lid 1, Wet 17 mei 2004. 
478 Art. 17 Spaarrichtlijn. 
479 Art. 10 Spaarrichtlijn. 
480 Art. 10.3 Spaarrichtlijn. 
481 Art. 10.2, eerste streepje, Spaarrichtlijn. 
482 Art. 10.2, tweede streepje, Spaarrichtlijn. 
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Ingeval het alsdan tot een einde van de overgangsperiode komt, is het de plicht van Luxemburg en 

Oostenrijk om over te stappen op een regime van automatische uitwisseling van gegevens, zonder 

dat er nog een bronheffing zal moeten worden ingehouden.483  

293. Recentelijk werd een antwoord gegeven op de vraag wanneer er een einde komt aan het 

overgangsregime voor Luxemburg en Oostenrijk. Dit was noodzakelijk vermits de fiscale fraude 

als belangrijkste item op de internationale politieke agenda stond, mede veroorzaakt door het 

offshore leaks-schandaal. 484  

Oostenrijk heeft reeds op de EcoFin-Raad d.d. 10 en 11 maart 2014 te kennen gegeven tot een 

automatische uitwisseling van gegevens over te gaan vanaf 1 januari 2015.  

De huidige premier van Luxemburg, BETTEL, heeft voor wat Luxemburg betreft, tijdens de 

Europese Raad van 24 maart 2014 besloten om eveneens over te stappen op het systeem van 

automatische uitwisseling van gegevens. 485  Vanaf 1 januari 2015 wordt het systeem van 

bronheffing definitief verlaten.486  

Het einde van de overgangsperiode werd overeengekomen onder voorbehoud van garanties dat 

eveneens Zwitserland, Andorra, Liechtenstein, San Marino en Monaco ingevolge 

onderhandelingen met de Europese Unie zouden overstappen op een systeem van uitwisseling van 

gegevens.487 De Europese Commissie heeft de taak gekregen om met de vijf derde staten tot 

onderhandelingen over te gaan.  

De druk vanwege de Verenigde Staten van Amerika ingevolge de FATCA-wetgeving zorgde 

ervoor dat omtrent deze materie vlotter een standpunt werd ingenomen. Daar de Amerikaanse 

markt één van de belangrijkste markten is, was het voor Luxemburg onmogelijk om hun 

medewerking aan hen te weigeren. Bijgevolg verstrekt Luxemburg aan de Amerikaanse fiscus 

automatisch gegevens betreffende Amerikaanse belastingplichtigen. Voormalig premier JUNCKER 

stelde hieromtrent: “We kunnen aan Europa niet weigeren wat we aanvaarden van de VS.”488 

Haar veto handhaven ten aanzien van de Europese Unie zou al te absurd geweest zijn. 

                                                             
483 Art. 10.3 Spaarrichtlijn. 
484 X, “Nieuwe Europese spaarrichtlijn na zes jaar goedgekeurd”, 
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1915955. 
485 X., “Europese Raad 20 en 21 maart 2014”, http://www.europa-
nu.nl/id/vji0ly1yhbm5/europese_raad_20_en_21_maart_2014 
486 K. VAN HAVER, “Luxemburg laat bankgeheim binnen de Europese Unie varen”, De Tijd, 21 maart 2014. 
487 K. VAN HAVER, “Luxemburg laat bankgeheim binnen de Europese Unie varen”, De Tijd, 21 maart 2014 
en F. DECEUNYNK, “Einde van het bankgeheim”, De Standaard, 29 maart 2014. 
488 X., “Luxemburg plooit voor soepeler bankgeheim”, 
http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/luxemburg-plooit-voor-soepeler-bankgeheim/article-
4000277399058.htm. Vertaling De Tijd. 
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Afdeling 4: Einde van het overgangsregime voor België 

§1. INLEIDING 

294. België past sinds 2010 het regime van automatische gegevensuitwisseling toe. Deze 

omschakeling werd doorgevoerd teneinde van de grijze lijst van de OESO geschrapt te worden.489 

295. Om uitvoering te geven aan deze omschakeling, werden op 27 september 2009 twee 

Koninklijke besluiten in het leven geroepen. Daarenboven regelt artikel 17 van de Wet van 21 

december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen de wijziging van artikel 338bis WIB. 

Artikel 18 van deze wet legde de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen vast op 1 januari 

2010. 490   

§2. EERSTE KB VAN 27 SEPTEMBER 2009 

296. Ingevolge de artikelen 1, eerste lid, 2, 3 en 4 van het KB van 27 september 2009 

betreffende de inwerkingtreding van artikel 338bis, § 2, eerste tot derde lid van het WIB 1992 

werden de artikelen 3 tot en met 6 van de Wet van 17 mei 2004 en de bijhorende KB’s 

opgeheven.491 Deze artikelen en KB’s omhelsden de reglementering inzake de woonstaatheffing, 

zoals gedefinieerd in de Wet van 17 mei 2004. De opheffing vindt uitwerking op de 

interestbetalingen gedaan of bewerkstelligd vanaf 1 januari 2010.492 

297. Het tweede lid van artikel 1 van voornoemd KB regelt de inwerkingtreding van artikel 

338bis, § 2, eerste tot derde lid van het WIB. Deze inwerkingtreding is van toepassing op de 

interestbetalingen gedaan of bewerkstelligd vanaf 1 januari 2010.493 Artikel 338bis, § 2, WIB 

regelt de automatische gegevensuitwisseling en luidt: 

“Wanneer de uiteindelijk gerechtigde van interesten woonachtig is in een andere lid 

Staat of in een van de afhankelijke of geassocieerde gebieden waarmee een 

wederkerigheidsverplichting bestaat, verstrekt de uitbetalende instantie aan de administratie 

bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen de door de Koning vastgestelde gegevens. 

                                                             
489 D. COVERLIERS, “Belgisch regime van informatie-uitwisseling van rentebetalingen onder de 
spaarrichtlijn” in L. MAES, H. DE CNIJF, L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek 2010-2011. Directe 
Belastingen, Mechelen, Kluwer, 2010, 196. 
490 Wet 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen, BS 31 december 2009. 
491 KB 27 september 2009 betreffende de inwerkingtreding van artikel 338bis, § 2, eerste tot derde lid van 
het WIB 1992, BS 1 oktober 2009. 
492 Art. 5 KB 27 september 2009 betreffende de inwerkingtreding van artikel 338bis, § 2, eerste tot derde lid 
van het WIB 1992. 
493 Art. 1, lid 2, KB 27 september 2009 betreffende de inwerkingtreding van artikel 338bis, § 2, eerste tot 
derde lid van het WIB 1992. 
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De administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen wisselt de in het 

eerste lid bedoelde gegevens uit met de bevoegde autoriteit van de woonstaat van de uiteindelijk 

gerechtigde.  

De gegevensuitwisseling gebeurt automatisch en ten minste eenmaal per jaar, binnen zes 

maanden na afloop van elk kalenderjaar, voor alle gedurende dat jaar verrichte betalingen van 

interesten. De Koning legt de modaliteiten van die uitwisseling vast.  

Voor toepassing van dit artikel bepaalt de Koning: wat moet worden verstaan onder 

uiteindelijk gerechtigde, interesten en uitbetalende instantie;… de modaliteiten volgens dewelke 

de identificatie en de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde worden vastgelegd.” (eigen 

nadruk) 

§3. TWEEDE KB VAN 27 SEPTEMBER 2009  

298. Ingevolge dit tweede KB van 27 september 2009 tot uitvoering van artikel 338bis, § 2 van 

het WIB 1992, hierna KB Gegevensuitwisseling genoemd, wordt vorm gegeven aan de 

modaliteiten van het systeem van automatische gegevensuitwisseling en wordt het 

toepassingsgebied afgelijnd.494  

A. Uitbetalende instantie 

299. De uitbetalende instantie wordt omschreven als een marktdeelnemer die instaat voor de 

uitbetaling van interesten of voor het bewerkstelligen van de interestbetaling ten onmiddellijke 

gunste van de uiteindelijk gerechtigde.495 Daarenboven worden bepaalde in een listaat gevestigde 

entiteiten die voor rekening van een derde interesten ontvangen, beschouwd als uitbetalende 

instanties.496  

1. Uitbetaling van interesten of bewerkstelliging van interestbetaling 
 

300. De marktdeelnemer die instaat voor de uitbetaling van interesten of bewerkstelliging van de 

interestbetaling ten onmiddellijke gunste van de uiteindelijk gerechtigde kan zowel de debiteur 

zijn van het interestdragende schuldinstrument, als door de debiteur of de uiteindelijk gerechtigde 

belast zijn met de uitbetaling van de interest of de bewerkstelliging van de interestbetaling.497 

Anders gesteld betreft het elke natuurlijke of rechtspersoon die, binnen het kader van zijn 

beroeps- of handelsactiviteit, onmiddellijk voor de uiteindelijk gerechtigde komt in de 

                                                             
494 KB 27 september 2009 tot uitvoering van artikel 338bis, § 2 van het WIB 1992, BS 1 oktober 2009. 
495 Art. 4.1 Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 2°, lid 1, KB Gegevensuitwisseling. 
496 Art. 4.2 Spaarrichtijn en art. 2, § 1, 2°, lid 2, KB Gegevensuitwisseling. 
497 Art. 4.1 Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 2°, lid 1, KB Gegevensuitwisseling. 
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betalingsketting.498 In concreto gaat het onder meer om financiële instellingen die de opdracht 

hebben rente uit te betalen aan de uiteindelijk gerechtigden.499  

2. Ontvangst van interesten voor rekening van derden 
 

301. Entiteiten die in de betrokken lidstaten interesten ontvangen of waaraan interesten worden 

bewerkstelligd ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde worden op het moment van deze 

handeling als uitbetalende instantie gezien.500 Echter, indien die entiteit ofwel een rechtspersoon 

is, ofwel volgens de algemene belastingregels voor ondernemingen winstbelasting moet afdragen, 

ofwel een instelling voor collectieve belegging in effecten is, dan zal deze niet als uitbetalende 

instantie worden aangemerkt.501 Indien het daarentegen wel om een uitbetalende instantie gaat, 

conform artikel 2, § 1, 2°, lid 2, KB Gegevensuitwisseling, worden die instanties aangemerkt als 

“entiteiten van de restcategorie”.502 

302. Wanneer een interestbetaling wordt verricht of bewerkstelligd door een in België 

gevestigde marktdeelnemer voor een in een andere lidstaat gevestigde entiteit, die als uitbetalende 

instantie wordt aangemerkt, is het de taak van deze Belgische marktdeelnemer om de naam, het 

adres van de entiteit en het totale bedrag van de interestbetaling mee te delen aan de Belgische 

administratie. Op zijn beurt deelt die administratie de verkregen gegevens mee aan de in de 

lidstaat van de entiteit bevoegde autoriteit.503 Indien het daarentegen gaat om een in België 

gevestigde marktdeelnemer en entiteit wordt aan de betrokken entiteit de opdracht gegeven om, 

wanneer die als uitbetalende instantie handelt, de in het KB Gegevensuitwisseling opgenomen 

verplichtingen na te leven.504 

303. In hoofde van zowel de buitenlandse, als de Belgische entiteit bestaat de mogelijkheid te 

opteren voor een behandeling als instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in 

artikel 2 § 1, 2°, tweede lid, c) van het KB Gegevensuitwisseling.505 

B. Uiteindelijk gerechtigde 

304. Volgens het KB Gegevensuitwisseling is de uiteindelijk gerechtigde “elke natuurlijke 

persoon die een interestbetaling ontvangt, of ten gunste van wie een interestbetaling wordt 

                                                             
498 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 24. 
499Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 25, tweede streepje en A. MEYUS, 
“Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, Bijzonder deel I, 233. 
500 Art. 4.2, lid 1, Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 2°, lid 2, KB Gegevensuitwisseling. 
501 Art. 4.2, lid 1, a)-c), Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 2°, lid 2, a)-c), KB Gegevensuitwisseling. 
502 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 234. 
503 Art. 4.2, lid 2, Spaarrichtlijn en art. 2, § 3, lid 1, KB Gegevensuitwisseling. 
504 Art. 4.4 Spaarrichtlijn en art. 2, § 3, lid 3, KB Gegevensuitwisseling. 
505 Art. 4.3, lid 1, Spaarrichtlijn en art. 2, § 3, lid 2, KB Gegevensuitwisseling. 
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bewerkstelligd, tenzij deze aantoont dat de interestbetaling niet te zijner gunste is ontvangen of 

bewerkstelligd.”506 Hierbij is het van geen belang of de interesten ten aanzien van de natuurlijke 

persoon beroeps- of privé-interesten vormen.507 De interestbetalingen ten onmiddellijke gunste 

van een rechtspersoon of een andere juridische constructie vallen derhalve niet onder het 

toepassingsgebied van de richtlijn.508 

305. Het bewijs dat de interestbetaling niet te zijner gunste is ontvangen of bewerkstelligd, kan 

worden geleverd door aan te tonen dat hij handelt; ofwel als uitbetalende instantie die op haar 

beurt de rente uitbetaalt of een rentebetaling bewerkstelligt ten onmiddellijke gunste van de 

uiteindelijk gerechtigde;509 ofwel voor een rechtspersoon, een entiteit waarvan de winst wordt 

belast volgens de algemene belastingregels voor ondernemingen, een ICBE waaraan vergunning 

is verleend of een uitbetalende instantie bij ontvangst;510 ofwel namens een andere natuurlijke 

persoon die de hoedanigheid van uiteindelijk gerechtigde van de interesten heeft.511  

306. Opdat het KB Gegevensuitwisseling van toepassing zou zijn, moet het gaan om een 

natuurlijke persoon met fiscale woonplaats ofwel in een andere lidstaat van de Europese Unie dan 

België, ofwel in één van de afhankelijke of geassocieerde gebieden waarvan het bilateraal 

akkoord voorziet in een wederkerigheidsverplichting.512 Indien geen wederkerigheidsverplichting 

bestaat,513  zoals onder meer het geval is in de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de 

betrokken derde landen, ontstaat er geen verplichting tot uitwisseling van gegevens voor de in 

België gevestigde uitbetalende instanties.514  

 

 

 

 

                                                             
506 Art. 2.1 Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 1°, KB Gegevensuitwisseling. 
507 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 9. 
508 Art. 2.1 Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 1°, KB Gegevensuitwisseling. 
509 Art. 2.1, a), Spaarrichtlijn en art. 2, § 2, lid 1, a), KB Gegevensuitwisseling. 
510 Art. 2.1, b), Spaarrichtlijn en art. 2, § 2, lid 1, b), KB Gegevensuitwisseling. 
511 Art. 2.1, c), Spaarrichtlijn en art. 2, § 2, lid 1, c) KB Gegevensuitwisseling. 
512 Art. 6 KB Gegevensuitwisseling; België sloot met de volgende landen een bilateraal akkoord met daarin 
voorzien een wederkerigheidsverplichting: de Nederlandse Antillen, Aruba, Guernesey, het eiland Man, 
Jersey, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat, (voor Anguilla en Turks en Caicos Eilanden: zolang de 
interestebetalingen er niet onderworpen zijn aan directe belastingen, moet de Belgische uitbetalende 
instantie geen gegevens uitwisseling). 
513 Derde landen: Zwitserland, Andorra, Monaco, San Marino en Liechtenstein, ook in de bilaterale 
overeenkomst met de Kaaimaneilanden werd niet voorzien in een wederkerigheidsverplichting. 
514 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 231. 
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C. Schematische weergave van het personeel toepassingsgebied 

  
UITEINDELIJK 
GERECHTIGDE 

MET FISCALE WOONPLAATS 
TE … 

UITBETALENDE INSTANTIE 
TE… 

UITWISSELING VAN 
GEGEVENS/BRONHEFFING? 

België België Neen 
België Andere EU-lidstaat/afhankelijk of 

geassocieerd gebied/derde land 
Ja 

Andere EU-lidstaat/afhankelijk of 
geassocieerd gebied (met 

wederkerigheidsverplichting), 
uitgezonderd Anguilla en Turks en 

Caicos eilanden 

België 
 

 
 

Ja 
 

 
 

 
Afhankelijk of geassocieerd gebied 

(zonder 
wederkerigheidsverplichting), 
Anguilla en Turks en Caicos 

eilanden/Derde land  

 
België 

 
Neen 

 

D. Interestbetaling 

307. In het KB Gegevensuitwisseling worden de volgende soorten interestbetalingen 

onderscheiden:515  

-‐ gewone interesten;516 

-‐ aangegroeide of gekapitaliseerde interesten;517 

-‐ bepaalde inkomsten die worden toegekend door instellingen voor collectieve belegging 

in effecten of ermee gelijkgestelden;518 

-‐ inkomsten gerealiseerd bij verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen of bewijzen 

van deelneming in bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten of ermee 

gelijkgestelden.519 

                                                             
515 Art. 6 Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 3°, KB Gegevensuitwisseling en A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” 
in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, Bijzonder deel I, 236. 
516 Art. 6.1, lid 1, a), Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 3°, a), KB Gegevensuitwisseling. 
517 Art. 6.1, lid 1, b), Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 3°, b), KB Gegevensuitwisseling. 
518 Art. 6.1, lid 1, c), Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 3°, c), KB Gegevensuitwisseling. 
519 Art. 6.1, lid 1, d), Spaarrichtlijn en art. 2, § 1, 3°, d), KB Gegevensuitwisseling. 
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308. Ingevolge de grootvadersclausule worden uit het toepassingsgebied van het KB 

Gegevensuitwisseling een aantal inkomsten uitgesloten.  Het betreffen binnenlandse en 

internationale obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten die voor het eerst zijn 

uitgegeven vóór 1 maart 2001 of waarvan het oorspronkelijke emissieprospectus voor die datum 

is goedgekeurd.520 Hierbij dient wel de voorwaarde vervuld te zijn dat op of na 1 maart 2002 geen 

aanvullende emissies van dergelijke verhandelbare schuldinstrumenten plaatsvinden.521  Echter, 

deze regeling was slechts een overgangsmaatregel die in België uitwerking had tot 31 december 

2010.522  

309. Benevens de grootvadersclausule bestaan nog andere beperkingen ten aanzien van het 

toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn. In de preambule bij de Spaarrichtlijn wordt gesteld dat 

de werkingssfeer van deze richtlijn dient te worden beperkt tot de belastingheffing van inkomsten 

uit spaargelden in de vorm van rente uit hoofde van schuldvorderingen, waarbij letterlijk wordt 

vermeld dat vraagstukken met betrekking tot de fiscale behandeling van pensioenen en 

verzekeringsuitkeringen buiten de werkingssfeer van de richtlijn vallen.523 Daarenboven worden 

uit het toepassingsgebied uitgesloten: boetes voor te late betaling, dividenden van beleggingen in 

aandelen andere dan degene die worden uitgegeven door de instellingen voor collectieve 

belegging in effecten en meerwaarden op aandelen andere dan degene die worden uitgegeven 

door de instellingen voor collectieve belegging in effecten.524 

310. Hierna volgt een toelichting bij de verschillende categorieën van interesten.  

1. Gewone interesten (categorie A) 
 

311. Gewone interesten zijn “interesten, uitbetaald of bijgeschreven op een rekening, die zijn 

terug te voeren op enigerlei schuldvordering, al dan niet gedekt door hypotheek of voorzien van 

een winstdelingsclausule, en met name de opbrengsten van overheidspapier en obligatieleningen, 

inclusief daaraan gehechte premies en prijzen; boete voor te late betaling wordt niet als interest 

aangemerkt”.525 Hiermee worden bedoeld: deposito’s in contanten, waaronder alle vormen van 

bankrekeningen die interesten opbrengen, alle soorten privé- en overheidsobligaties en andere 

vergelijkbare verhandelbare effecten.526 

                                                             
520 Art. 15 Spaarrichtlijn en art. 2, § 5, KB Gegevensuitwisseling. 
521 Art. 2, § 5, KB Gegevensuitwisseling. 
522 Art. 2, § 1, 7° juncto §5, KB Gegevensuitwisseling. 
523 Preambule bij de Spaarrichtlijn, overweging 13. 
524 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 91. 
525 Art. 2, § 1, 3°, a), KB Gegevensuitwisseling. 
526 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 42 en D. COVERLIERS, “Belgisch 
regime van informatie-uitwisseling van rentebetalingen onder de spaarrichtlijn” in L. MAES, H. DE CNIJF, L. 
DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek 2010-2011. Directe Belastingen, Mechelen, Kluwer, 2010, 212. 
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2. Aangegroeide of gekapitaliseerde interesten (categorie B) 
 

312. Aangegroeide of gekapitaliseerde interesten zijn interesten op schuldvorderingen die zijn 

aangegroeid of gekapitaliseerd bij verkoop, terugbetaling of aflossing van die 

schuldvorderingen.527 Hierbij worden onder meer geviseerd, de interesten van kapitalisatiebons 

die bij verkoop, terugbetaling of aflossing van het effect aangegroeid of gekapitaliseerd zijn.528 

3. Bepaalde interesten die worden uitgekeerd door instellingen voor collectieve 
belegging in effecten of ermee gelijkgestelden (categorie C) 

 

313. Hiermee worden de inkomsten uit interestbetalingen bedoeld, uitgekeerd door instellingen 

voor collectieve belegging in effecten of entiteiten die opteren voor een behandeling als instelling 

voor collectieve belegging in effecten.529 Onder instellingen voor collectieve belegging in effecten 

vallen zowel de instellingen binnen de Europese Unie, als daarbuiten gevestigd.530 In België kan 

hierbij gedacht worden aan de BEVEK.531 

314. Opdat er van dergelijke interestbetalingen sprake zou kunnen zijn, moeten de interesten 

rechtstreeks of via een entiteit van de restcategorie zijn verkregen.532 

315. Om te bepalen welk deel van de betrokken inkomsten als interesten in de zin van artikel 2, 

§ 1, 3°, c),  KB Gegevensuitwisseling, het zogenaamde Taxable Income per Distribution, moet 

worden beschouwd, dient aan de uitbetalende instantie voldoende informatie te worden 

verschaft.533 Indien dit niet gebeurt, en de uitbetalende instantie derhalve geen informatie bezit 

over het deel van de inkomsten dat uit interest bestaat, dient het volledige bedrag als interest te 

worden aangemerkt.534  

316. Wanneer de beleggingen in schuldvorderingen niet meer dan vijftien procent van het 

vermogen van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt, worden de door die 

instelling uitgekeerde interesten niet als interestbetaling aangemerkt.535 Dit geldt enkel indien de 

                                                             
527 Art. 2, § 1, 3°, b), KB Gegevensuitwisseling. 
528 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 44 en D. COVERLIERS, “Belgisch 
regime van informatie-uitwisseling van rentebetalingen onder de spaarrichtlijn” in L. MAES, H. DE CNIJF, L. 
DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek 2010-2011. Directe Belastingen, Mechelen, Kluwer, 2010, 212. 
529 Art. 2, § 1, 3°, c), eerste en tweede streepje, KB Gegevensuitwisseling. 
530 Art. 2, § 1, 3°, c), eerste en derde streepje, KB Gegevensuitwisseling. 
531 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 48. 
532 Art. 2, § 1, 3°, c), KB Gegevensuitwisseling. 
533 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 238. 
534 Art. 2 § 4, lid 3, KB Gegevensuitwisseling. 
535 Art. 6.6 juncto 6.8, Spaarrichtlijn en art. 2, § 4, lid 2 juncto lid 7, KB Gegevensuitwisseling. 
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inkomsten afkomstig zijn uit in België gevestigde instellingen of entiteiten.536 Deze uitsluiting 

werd in het leven geroepen om instellingen, die hoofdzakelijk in aandelen beleggen, niet met de 

in de Spaarrichtlijn opgenomen maatregelen te belasten.537 Deze uitsluiting is bindend voor de 

andere lidstaten, wat impliceert dat uitbetalende instanties, gevestigd in een andere lidstaat, niet 

verplicht kunnen worden om tot informatie-uitwisseling of bronbelasting over te gaan.538 

4. Inkomsten gerealiseerd bij verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen of 
bewijzen van deelneming in bepaalde instellingen voor collectieve belegging in 
effecten of ermee gelijkgestelden (categorie D) 

 
317. De meerwaarden gerealiseerd bij verkoop, bij terugbetaling of bij inkoop van aandelen of 

van bewijzen van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten, in entiteiten 

die gebruikmakend van de in artikel 2, § 3, lid 2, KB Gegevensuitwisseling bedoelde 

keuzemogelijkheid als instellingen voor collectieve belegging in effecten worden behandeld en in 

instellingen voor collectieve belegging in effecten buiten de Europese Unie, worden geviseerd.539 

Wel wordt vereist dat de betrokken instelling meer dan vijfentwintig procent 540  van haar 

vermogen belegt in schuldvorderingen als bedoeld in artikel 2, § 1, 3°, a), KB 

Gegevensuitwisseling.541 

318. Teneinde als interestbetaling te kunnen worden aangemerkt, dienen de inkomsten 

rechtstreeks of middellijk afkomstig te zijn van interesten in de zin van artikel 2, § 1, 3°, a) en b), 

KB Gegevensuitwisseling.542  

319. De verkregen meerwaarde dient te worden uitgesplitst teneinde te kunnen bepalen welk 

gedeelte afkomstig is van de interestbetalingen, het zogenaamde Taxable Income per Share-

gedeelte.543 Daarenboven geldt ook hier het principe dat, ingeval de uitbetalende instantie geen 

informatie heeft over het deel van de inkomsten dat uit interesten bestaat, het volledige bedrag als 

interest wordt aangemerkt.544 Indien voor de uitbetalende instantie geen informatie voorhanden is 

met betrekking tot het percentage van het vermogen dat belegd is in schuldvorderingen of in 

aandelen of bewijzen van deelneming, wordt het geacht meer dan vijfentwintig procent te 

                                                             
536 Art. 2 ,§ 4, lid 2, KB Gegevensuitwisseling. 
537 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 55 en A. MEYUS, “Europese 
Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, Bijzonder deel I, 239. 
538 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 56. 
539 Art. 2, § 1, 3°, d), KB Gegevensuitwisseling. 
540 Percentage gewijzigd vanaf 1 januari 2011, voorheen was het veertig procent: art. 2, § 4, lid 6, KB 
Gegevensuitwisseling. 
541 Art. 2, § 1, 3°, d) juncto art. 2, § 4, lid 7, KB Gegevensuitwisseling. 
542 Art. 2, § 4, lid 4, KB Gegevensuitwisseling. 
543 A. MEYUS, “Europese Spaarrichtlijn” in X, Fiscaal vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2013, 
Bijzonder deel I, 242. 
544 Art. 2, § 3, lid 3, KB Gegevensuitwisseling. 
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bedragen, en derhalve als interestbetaling aangemerkt. 545  Wanneer het bedrag van de 

gerealiseerde meerwaarde niet kan worden bepaald, worden de inkomsten geacht de opbrengst 

van de verkoop, aflossing of terugbetaling van de aandelen of bewijzen van deelneming te zijn.546 

E. Verplichtingen van de uitbetalende instantie  

1. Identificatie van de uiteindelijk gerechtigde  
 

320. Ingevolge artikel 4 van het KB Gegevensuitwisseling bestaat er in hoofde van de 

uitbetalende instantie een verplichting tot identificatie en vaststelling van de fiscale woonplaats 

van de uiteindelijk gerechtigde. Deze identificatie en vaststelling van fiscale woonplaats dient te 

gebeuren aan de hand van het paspoort of de officiële identiteitskaart van de uiteindelijk 

gerechtigde.547  

321. Een belangrijk onderdeel van de identificatie is het Fiscaal Identificatienummer, kortweg 

FIN-nummer. 548  Niet alle lidstaten maken echter gebruik van dergelijk nummer. 549  België 

gebruikt het rijksregisternummer als identificatienummer, dat op de identiteits- of SIS-kaart 

vermeld staat.550 

2. Automatische uitwisseling van gegevens 
 

322. Aan de uitbetalende instantie wordt de opdracht gegeven om een aantal gegevens in eerste 

instantie te bewaren, om deze naderhand door te spelen aan de administratie bevoegd voor de 

vestiging van de inkomstenbelastingen. 551  Het betreft een automatische uitwisseling van 

gegevens, i.e. een systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere 

lidstaat, zonder voorafgaand onderzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen.552 

                                                             
545 Art. 2, § 4, lid 5, KB Gegevensuitwisseling. 
546 Art. 2, § 4, lid 5, KB Gegevensuitwisseling. 
547 Art. 4, § 1, lid 2, KB Gegevensuitwisseling.  
548 Art. 4, § 4, KB Gegevensuitwisseling. 
549 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, bijlage 6: deelnemende landen: 
België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Letland, Litouwen, Malta, 
Nederland, Roemenië, Zweden, Slowakije, Tsjechische Republiek. 
550 D. COVERLIERS, “Belgisch regime van informatie-uitwisseling van rentebetalingen onder de 
spaarrichtlijn” in L. MAES, H. DE CNIJF, L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek 2010-2011. Directe 
Belastingen, Mechelen, Kluwer, 2010, 209. 
551 Art. 8 Spaarrichtlijn; art. 3 KB Gegevensuitwisseling en Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 
25/2010), 12 maart 2010, rn. 128. 
552 D. COVELIERS, “De versoepeling van het bankgeheim”, AFT 2012, afl. 3, 17. 
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323. Vooreerst moet de uitbetalende instantie haar eigen naam en adres vermelden.553 Wat 

betreft de uiteindelijk gerechtigde en de rentebetaling gericht aan deze moeten de volgende 

gegevens worden vermeld:  

-‐ de identiteit en de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde;554 

-‐ het rekeningnummer van de uiteindelijk gerechtige, of indien dat niet voorhanden is, een 

eenduidige omschrijving van de interestdragende schuldvordering;555 

-‐ gegevens met betrekking tot de interestbetaling aan de uiteindelijk gerechtigde.556 

324. De in België gevestigde uitbetalende instanties verstrekken deze gegevens aan de Federale 

Overheidsdienst Financiën langs elektronische weg en uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar 

volgend op het kalenderjaar waarin de interestbetaling werd gedaan of bewerkstelligd.557 Dit alles 

dient te gebeuren via het beveiligde toegangsportaal www.myminfin.be.558 Vervolgens is het de 

taak van de Belgische fiscale admnistratie om te rapporteren aan de woonstaat van de uiteindelijk 

gerechtigde. De informatie betreffende de rentebetalingen wordt verstrekt aan de hand van 

specifieke codes.559  

325. Zoals reeds hoger werd vermeld, is het de taak van de in België gevestigde marktdeelnemer 

om, bij interestbetaling verricht of bewerkstelligd voor een in een andere lidstaat gevestigde 

entiteit die als uitbetalende instantie wordt aangemerkt, een aantal gegevens door te spelen 

betreffende die entiteit en de interestbetaling. Deze gegevens worden vervolgens doorgegeven aan 

de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de entiteit gevestigd is. 560 

326. Wat de gegevens betreffen die moeten worden verstrekt met betrekking tot de 

interestbetaling, dient een opsplitsing te worden gemaakt naargelang het soort interestbetaling 

waarvan de inkomsten het voorwerp zijn.561  

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de gegevensuitwisseling betrekking heeft op het bedrag 

van de interestbetaling, dit vóór een eventuele inhouding van de RV.562 Indien de inkomsten reeds 

onderhevig zijn geweest aan een buitenlandse belasting, moet deze van het bedrag van de 
                                                             
553 Art. 3, § 1, b), KB Gegevensuitwisseling. 
554 Art. 3, § 1, a), KB Gegevensuitwisseling.  
555 Art. 3, § 1, c), KB Gegevensuitwisseling. 
556 Art. 3, § 1, d), KB Gegevensuitwisseling. 
557 Art. 6-7 KB Gegevensuitwisseling en Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 
2010, rn. 132. 
558 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 133. 
559 D. COVERLIERS, “Belgisch regime van informatie-uitwisseling van rentebetalingen onder de 
spaarrichtlijn” in L. MAES, H. DE CNIJF, L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek 2010-2011. Directe 
Belastingen, Mechelen, Kluwer, 2010, 211. 
560 Art. 2, § 3, lid 1, KB Gegevensuitwisseling. 
561 Art. 3, § 2, KB Gegevensuitwisseling. 
562 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 112. 
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interestbetaling worden afgetrokken alvorens het bedrag te melden.563 Daarenboven is de “cut-off 

date”-regel van belang, wat impliceert dat enkel gegevens betreffende het gedeelte van de 

interesten dat sinds 1 juli 2005 is aangegroeid dienen te worden uitgewisseld, zelfs indien het 

effect voor die datum al in het bezit van de betrokkene was.564  

Eerder in dit werkstuk werden de vier soorten interestbetalingen besproken. Voor de uitwisseling 

van gegevens worden die vier categorieën herleid tot drie uitwisselingscategorieën.  

Indien het gewone interesten (categorie A) betreffen, moet het bedrag van de uitbetaalde of 

bijgeschreven interest worden uitgewisseld. 565  Gaat het daarentegen om aangegroeide of 

gekapitaliseerde interesten en inkomsten gerealiseerd bij verkoop, terugbetaling of aflossing van 

aandelen of bewijzen van deelneming in bepaalde instellingen voor collectieve belegging in 

effecten of ermee gelijkgestelden (categorie B), dan heeft de uitbetalende instantie de keuze om 

ofwel het bedrag van interesten of inkomsten, ofwel het totaalbedrag van de opbrengst van de 

verkoop, terugbetaling of aflossing door te spelen. 566  De “cut-off date”-regel zal slechts 

toepassing vinden wanneer het bedrag van de interesten of inkomsten wordt vermeld, niet ingeval 

de opbrengst van de verkoop wordt vermeld.567 Bij inkomsten uitgekeerd door instellingen voor 

collectieve belegging in effecten of ermee gelijkgestelden (categorie C), wordt ofwel het bedrag 

van de onder dit punt bedoelde inkomsten, ofwel het totaalbedrag van de uitkering uitgewisseld, 

dit wederom naar keuze van de uitbetalende instantie.568 Ook hier geldt de “cut-off date”-regel 

slechts ingeval het bedrag van de eigenlijke inkomsten wordt meegedeeld.569  

Afdeling 5: Herziening van de Spaarrichtlijn: een stand van zaken 

§1. HERZIENING VAN DE SPAARRICHTLIJN  

A. Situering  

327. In de Spaarrichtlijn werd voorzien in een evaluatiesysteem teneinde de werking van de 

richtlijn te kunnen beoordelen.570 Het is de taak van de Commissie om elke drie jaar verslag uit te 

brengen aan de Raad, eventueel vergezeld met een voorstel tot wijziging van de Spaarrichtlijn. Dit 

ter garantie van effectieve belastingheffing van inkomsten uit spaargelden en ter voorkoming van 
                                                             
563Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 126. 
564 Art. 8 KB Gegevensuitwisseling; art. 1 KB van 27 juni 2005 en Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF 
nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 113. 
565 Art. 3, § 2, a), KB Gegevensuitwisseling.  
566 Art. 3, § 2, b), KB Gegevensuitwisseling. 
567 Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 123. 
568 Art. 3, § 2, c), KB Gegevensuitwisseling. 
569Circ. nr. Ci.RH.9.Div./602.285 (AOIF nr. 25/2010), 12 maart 2010, rn. 121. 
570 Art. 18 Spaarrichtlijn. 
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concurrentieverstoringen. 571  Dit evaluatiemechanisme werd mede ingevoerd ingevolge de 

voortdurende evolutie van zowel de spaarproducten als het gedrag van beleggers. Deze evolutie is 

des te meer aanwezig teneinde te ontkomen aan het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn.572 

328. In 2008 kwam een omvangrijk fraudedossier aan het licht met als voorwerp een aantal 

ingezetenen van de Europese Unie en stichtingen in Liechtenstein. Hieruit kon derhalve worden 

afgeleid dat er nog achterpoortjes open bleven. 573  Verder leidden een aantal ernstige 

onduidelijkheden met betrekking tot het toepassingsgebied van de richtlijn tot een gebrek aan 

rechtszekerheid.574 Na een eerste evaluatie575 heeft de Europese Commissie op 13 november 2008 

een voorstel tot wijziging van de richtlijn aangenomen met als opzet de achterpoortjes te sluiten 

enerzijds en een aantal essentiële begrippen te verduidelijken anderzijds.576  

329. Bij het opstellen van het voorstel tot wijziging van de richtlijn wou men daarenboven het 

toepassingsgebied uitbreiden naar een aantal andere spaarvormen. Het voorstel kan slechts 

worden goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie met eenparigheid van stemmen. Over 

de stand van zaken omtrent het voorstel volgt later meer.   

330. De voornaamste vaststelling is dat de Spaarrichtlijn doeltreffend is binnen de grenzen van 

haar toepassingsgebied. 577  Eénmaal alle onduidelijkheden derhalve worden weggewerkt, de 

achterpoortjes worden gesloten en de toepassing ervan wordt uitgebreid, kan de Spaarrichtlijn een 

uiterst efficiënt middel zijn in de strijd tegen de belastingontduiking en de door oneerlijke fiscale 

concurrentie gecreëerde marktverstoringen. 

B. Wijzigingen aan de Spaarrichtlijn 

1. Uiteindelijk gerechtigden: de doorkijkbenadering 
 

331. Momenteel geldt de Spaarrichtlijn enkel voor interestbetalingen ten onmiddellijke gunste 

van natuurlijke personen.578 Wat derhalve niet wordt geviseerd, zijn interestbetalingen aan de in 

handen van natuurlijke personen zijnde rechtspersonen en juridische constructies. Aangezien het 

te eenvoudig is om als natuurlijke persoon de richtlijn te omzeilen, met name door het oprichten 

                                                             
571 Art. 18 Spaarrichtlijn. 
572 COM(2008)727 definitief, 2. 
573 CV, “Ook Zwitserse bank betrokken in Liechtenstein-fraude”, De Standaard 27 februari 2008. 
574 SEC(2008)559, 2. 
575 COM(2008)552 definitief. 
576 COM(2008)727 definitief. 
577 COM(2008)727 definitief, 2. 
578 Art. 2 Spaarrichtlijn. 
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van een rechtspersoon of een juridische constructie, moest aan de Spaarrichtlijn op dit punt 

worden gesleuteld.579  

332. Het toepassingsgebied van de richtlijn zonder meer uitbreiden naar alle rentebetalingen ten 

gunste van rechtspersonen en juridische constructies zou een te zware administratieve last voor de 

uitbetalende instanties en de belastingdiensten met zich meebrengen.580 Dergelijke uitbreiding zou 

derhalve onevenredig zijn.581 Een meer adequate maatregel zou zijn de “doorkijkbenadering” te 

hanteren.582 Deze impliceert dat de uitbetalende instanties de informatie, verkregen op grond van 

de antiwitwasverplichtingen, zal aanwenden bij de uitbetaling aan rechtspersonen en juridische 

constructies, met daarachter de verscholen feitelijke uiteindelijk gerechtigden.583 De betalingen 

worden derhalve geacht rechtstreeks aan de natuurlijke persoon te zijn gedaan.584 

333. De uitbetalende instanties, gevestigd binnen de Europese Unie, dienen deze benadering 

slechts te hanteren ten aanzien van rechtspersonen of constructies in bepaalde gebieden buiten de 

Europese Unie, mits er geen waarborg voor een passende belastingheffing van inkomsten uit 

rentebetalingen aan die rechtspersonen of constructies voorhanden is. 585  Teneinde aan de 

uitbetalende instanties een minimum aan rechtszekerheid te bieden, werd een lijst opgesteld van 

categorieën van rechtspersonen en juridische constructies in de buiten de Europese Unie gelegen 

rechtsgebieden die de voornoemde waarborg van passende belastingheffing niet bieden.586 Om 

aan de toepassing van de Spaarrichtlijn te ontkomen, moet de geviseerde entiteit aantonen dat hij 

wel degelijk aan een passende belasting onderworpen werd.587  

334. Deze lijst wordt in één van de bijlagen bij de Spaarrichtlijn opgenomen. Daarenboven 

worden, ter bevordering van de rechtszekerheid, in andere bijlagen bij de Spaarrichtlijn eveneens 

een aantal lijsten opgenomen. Aangezien het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn onderhevig 

is aan talrijke ontwikkelingen, tegemoetkomend aan de evolutie van het spaardersgedrag, is het 

noodzakelijk dat een mechanisme wordt ingelast die het mogelijk maakt deze lijsten eenvoudig 

aan te passen. Aan deze nood wordt tegemoet gekomen door de invoering van de artikelen 18bis 

                                                             
579 COM(2008)727 definitief, 3. 
580 COM(2008)727 definitief, 3 
581 SEC(2008)559, 5. 
582 COM(2008)559, 3. 
583 COM(2008)559, 3. 
584 C. PANAYI, “The proposed Amendments to the Savings Directive”, ET 2009, afl. 4, 181 en G. 
VERACHTERT, “Spaarrichtlijn: voorstel tot wijziging en uitbreiding goedgekeurd”, Fiscoloog 2014, afl. 
1381, 5. 
585 COM(2008)727 definitief, 3. 
586 Bijlage I bij het voorstel tot gewijzigde Spaarrichtlijn. 
587 C. PANAYI, “The proposed Amendments to the Savings Directive”, ET 2009, afl. 4, 181 en G. 
VERACHTERT, “Spaarrichtlijn: voorstel tot wijziging en uitbreiding goedgekeurd”, Fiscoloog 2014, afl. 
1381, 5. 
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en ter.588 Met deze artikelen wordt het Comité “Samenwerking tussen belastingdiensten” in het 

leven geroepen, dat toeziet op een eventuele noodzaak aan bijwerking en aanvulling van de 

bijlagen.589 

2. De uitbetalende instanties bij ontvangst 
 

335. Over wie onder de uitbetalende instanties bij ontvangst valt, bestaat reeds geruime tijd 

discussie. De huidige definitie, vermeld in artikel 4.2 van de Spaarrichtlijn, biedt allerminst 

duidelijkheid, wat leidt tot rechtsonzekerheid. Deze onduidelijkheid creëert een noodzaak aan een 

nadere uitwerking van het begrip uitbetalende instantie bij ontvangst.  

336. Om aan de bestaande rechtsonzekerheid tegemoet te komen, wordt een positieve definitie 

ingevoerd. In de tweede bijlage bij de Spaarrichtlijn worden de intermediaire structuren 

opgenomen die als uitbetalende instanties worden beschouwd.590  Deze structuren dienen in 

aanmerking te worden genomen, zich baserend op feitelijke elementen, niet op de rechtsvorm van 

de structuren.591 

3. Definitie van de rentebetalingen 
 

337. Het doel van de Spaarrichtlijn is om ervoor te zorgen dat er effectief een belasting wordt 

geheven op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rente. De Raad had besloten om niet vast te 

houden aan de klassieke definitie van inkomsten uit schuldvorderingen, maar tevens rente-

inkomsten uit bepaalde beleggingsproducten te viseren.592  

Thans kan aan de Spaarrichtlijn worden ontsnapt door een herschikking van de 

beleggingsportefeuille naar weinig risicodragende en flexibele beleggingen met een 

overeengekomen rendement, vergelijkbaar met schuldvorderingen, maar niet vallend onder de 

formele definitie van rentebetalingen.593  

Om deze lacune op te vangen, wordt in de aanpassing van de richtlijn voorzien dat tevens 

beleggingen vergelijkbaar met schuldvorderingen, met name gestructureerde producten, onder het 

toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn zullen vallen. Hieronder worden verstaan: effecten 

waarvan de voorwaarden van het rendement op de datum van uitgifte bekend zijn en waarvan aan 

                                                             
588 COM(2008)727 definitief, 10. 
589 COM(2008)727 definitief, 28. 
590 COM(2008)727 definitief, 5. 
591 D. COVELIERS, “Tak 21 en 23 levensverzekeringen straks ook onder de Spaarrichtlijn?”, Fiscoloog 2008, 
afl. 1137, 1-2 en G. VERACHTERT, “Spaarrichtlijn: voorstel tot wijziging en uitbreiding goedgekeurd”, 
Fiscoloog 2014, afl. 1381, 5. 
592 D. COVERLIERS, “De versoepeling van het bankgeheim” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, 
(eds), Fiscaal Praktijkboek 2011-2012. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 419. 
593 D. COVELIERS, “Tak 21 en 23 levensverzekeringen straks ook onder de Spaarrichtlijn?”, Fiscoloog 2008, 
afl. 1137, 2. 
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het einde van de looptijd minstens 95% van het geïnvesteerde kapitaal terugkeert. Zo wordt 

getracht om alle effecten te viseren die economisch dezelfde kenmerken hebben als de 

schuldvorderingen, i.e. niet-risicodragende kapitaalplaatsingen, ongeacht de structuur van het 

product.594 

338. Wat de beleggingsfondsen betreft, worden thans enkel de inkomsten uit instellingen voor 

collectieve belegging in effecten, waarvoor een Europees paspoort werd verleend overeenkomstig 

de Richtlijn 85/611/EEG, geviseerd. De collectieve beleggingsinstellingen die niet in het bezit 

zijn van dergelijk Europees paspoort, vallen daarentegen niet onder de Spaarrichtlijn. Dit creëert 

een ongelijke behandeling en wordt in het voorstel van wijziging opgelost door te verwijzen naar 

de registratie van de instelling of het beleggingsfonds of de beleggingsregeling overeenkomstig 

de voorschriften van elke lidstaat, in plaats van een vergunning overeenkomstig de richtlijn 

85/611/EG te vereisen.595 

339. Daarenboven zullen tevens een aantal verzekeringsproducten onder het toepassingsgebied 

van de Spaarrichtlijn vallen. Contracten van levensverzekeringen zullen onder de Spaarrichtlijn 

vallen, mits zij een gegarandeerd rendement aan inkomsten behelzen en de feitelijke prestatie 

voor meer dan 40% gelinkt is aan interestopbrengsten.596 

340. De gestructureerde producten en de levensvezekeringen vallen slechts onder de 

Spaarrichtlijn indien zij worden uitgegeven of afgesloten na 1 juli 2014. Voor de inkomsten uit 

collectieve beleggingsinstellingen zonder Europees paspoort werd niet voorzien in een 

gelijkaardige scharnierdatum. De lidstaten kunnen wel individueel beslissen om het inkomen, 

ontstaan vanaf 1 juli 2014, slechts in aanmerking te nemen.597 

4. Optimalisering van de uitwisseling van gegevens  
 

341. In geval van gemeenschappelijke rekeningen en andere gevallen van gedeelde 

gerechtigheid bestond onduidelijkheid omtrent de behandeling van de betrokken inkomsten. Om 

aan deze onduidelijkheid tegemoet te komen, wordt voorgesteld om mee te delen dat het 

opgegeven bedrag voor elke uiteindelijk gerechtigde het totaalbedrag, het aan hem toebehorende 

deel of een gelijk deel is.598 

                                                             
594 G. VERACHTERT, “Spaarrichtlijn: voorstel tot wijziging en uitbreiding goedgekeurd”, Fiscoloog 2014, 
afl. 1381, 5. 
595 D. COVELIERS, “Tak 21 en 23 levensverzekeringen straks ook onder de Spaarrichtlijn?”, Fiscoloog 2008, 
afl. 1137, 2 en G. VERACHTERT, “Spaarrichtlijn: voorstel tot wijziging en uitbreiding goedgekeurd”, 
Fiscoloog 2014, afl. 1381, 6. 
596 D. COVELIERS, “Tak 21 en 23 levensverzekeringen straks ook onder de Spaarrichtlijn?”, Fiscoloog 2008, 
afl. 1137, 2 en G. VERACHTERT, “Spaarrichtlijn: voorstel tot wijziging en uitbreiding goedgekeurd”, 
Fiscoloog 2014, afl. 1381, 6. 
597 D. COVELIERS, “Tak 21 en 23 levensverzekeringen straks ook onder de Spaarrichtlijn?”, Fiscoloog 2008, 
afl. 1137, 2 en G. VERACHTERT, “Spaarrichtlijn: voorstel tot wijziging en uitbreiding goedgekeurd”, 
Fiscoloog 2014, afl. 1381, 6. 
598 COM(2008)727 definitief, 9. 
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342. Bij de uitwisseling van gegevens bestaat de mogelijkheid, ingevolge artikel 8.2 van de 

Spaarrichtlijn, vrij te kiezen tussen de weergave van de rentecomponent van een betaling of de 

volledige opbrengst van een verkoop, aflossing of terugbetaling. Het voorstel tot wijziging 

voorziet in een verplichting om, wanneer gebruik wordt gemaakt van het bedrag van de volledige 

opbrengst van verkoop, aflossing of terugbetaling, dit er expliciet bij te vermelden.599 Dit zal 

leiden tot een vermindering van de administratieve last voor de woonstaat van de uiteindelijk 

gerechtigde. 

5. Vrijwillige verstrekking van gegevens als enige uitzondering op procedure van 
bronbelasting 

 

343. Thans worden in de Spaarrichtlijn op de procedure van de bronbelasting twee 

uitzonderingen voorzien, i.e. een verklaring vanwege de fiscale woonstaat van de uiteindelijk 

gerechtigde en de machtiging tot vrijwillige uitwisseling van gegevens.600 Uit onderzoek bleek dat 

de verklaring geen rechtstreeks bruikbare gegevens oplevert voor de woonstaat van de uiteindelijk 

gerechtigde en het meer last creëert voor de gerechtigde. De vrijwillige verstrekking bezorgt 

daarentegen minder werk aan de uiteindelijk gerechtigde. Voor de administratieve overheid van 

de lidstaat waar de uitbetalende instantie is gevestigd, bezorgt het extra werk, maar dit ter 

compensatie van het mindere werk voor de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde.  

In het voorstel tot wijziging van de Spaarrichtlijn wordt de vrijwillige verstrekking van gegevens 

als enige uitzondering behouden.601 

6. Verplichting tot mededeling van cijfermateriaal voor alle lidstaten 
 

344. Eén van de probleempunten op het vlak van evaluatie van de werking van de Spaarrichtlijn, 

is het lak aan gegevens en cijfermateriaal teneinde tot een correcte evaluatie te kunnen 

overgaan.602 Bijgevolg wordt in de gewijzigde versie van artikel 18 van de Spaarrichtlijn opdracht 

gegeven aan de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat om cijfers inzake de toepassing van de 

Spaarrichtlijn aan de Commissie te verstrekken.603 

§2. STAND VAN ZAKEN  

345. De implementering van de gewijzigde Spaarrichtlijn is noodzakelijk om de rechtszekerheid 

te dienen, maar tegelijk om marktverstoringen ten gevolge van oneerlijke concurrentie, 

                                                             
599 COM(2008)727 definitief, 9. 
600 Art. 13 Spaarrichtlijn. 
601 COM(2008)727 definitief, 9. 
602 SEC(2008)2678, 5. 
603 COM(2008)727 definitief, 10. 
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veroorzaakt door ongelijke behandeling van gelijkaardige producten, te verhelpen.604 Reeds op 13 

november 2008 werd door de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de 

Spaarrichtlijn voorgelegd. Op verschillende EcoFin-Raden werd de uitbreiding van de 

Spaarrichtlijn als agendapunt opgenomen, maar tot eind 2013 kon echter nog geen akkoord 

worden bereikt. De lange onderhandelingen zijn deels te wijten aan de eurocrisis die de Europese 

Unie eind vorig decenium teisterde. 

346. Na zes jaar onderhandelen, hebben de lidstaten van de Europese Unie op de Europese Raad 

van 21 en 22 maart 2014 een politiek akkoord bereikt omtrent de herziening van de Spaarrichtlijn. 

Op de Raad van 24 maart 2014 werd de tekst formeel aangenomen. Luxemburg en Oostenrijk die 

jarenlang hun veto stelden tegen de herziening van de richtlijn, bezweken finaal onder de 

internationale druk. Zoals reeds werd vermeld in het kader van de stopzetting van het 

overgangsregime, werden garanties gevraagd dat tevens Zwitserland, San Marino, Monaco, 

Liechtenstein en Andorra zouden overschakelen op een systeem van automatische 

gegevensuitwisseling, teneinde te voorkomen dat Europees spaargeld zou worden versluisd naar 

landen gelegen buiten de Europese Unie, waar de Spaarrichtlijn geen uitwerking vindt.605 

347. De nieuwe Richtlijn 2014/48/EU van de Raad van 24 maart 2014 tot wijziging van de 

Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van 

rentebetaling, hierna de Wijzigingsrichtlijn genoemd, werd op 15 april 2014 gepubliceerd.606 

Uiterlijk tegen 1 januari 2016 moeten de listaten de Wijzigingsrichtlijn omzetten in nationale 

wetgeving. De wijzigingen moeten worden toegepast op het grondgebied van de lidstaten vanaf 

de eerste dag van het derde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de 

Wijzigingsrichtlijn gepubliceerd wordt. Aangezien deze publicatie op 15 april 2014 plaatsvond, 

dient de Wijzigingsrichtlijn te worden toegepast vanaf 1 januari 2017.607 

Afdeling 6: Is er nog een toekomst voor de (herziene) Spaarrichtlijn? 

348. Hoewel het opzet van de nieuwe Spaarrichtlijn de uitbreiding van het toepassingsgebied 

was, is deze Wijzigingsrichtlijn reeds achterhaald door het initiatief van de OESO en de G20 om 

tot een “common reporting standard” (kortweg CRS) te komen. Indien het CRS, zoals gepland, 

toepassing vindt vanaf 1 januari 2017, wordt de Wijzigingsrichtlijn de facto overbodig.  
                                                             
604 C. PANAYI, “The proposed Amendments to the Savings Directive”, ET 2009, afl. 4, 184. 
605 G. VERACHTERT, “Spaarrichtlijn: voorstel tot wijziging en uitbreiding goedgekeurd”, Fiscoloog 2014, 
afl. 1381, 6-7 en D. COVELIERS, H. VERSTRAETE en L. DE MAEYER, Bankgeheim en Privacy. Over de 
opheffing van het fiscaal bankgeheim en de privacybescherming van de financiële persoonsgegevens, 
Mechelen, Kluwer, 2014, 42. 
606 Richtlijn 2014/48/EU van de Raad van 24 maart 2014 tot wijziging van de Richtlijn 2003/48/EG 
betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, Pb. L.14 april 
2014. 
607 X., “Gewijzigde Spaarrichtlijn: vanaf 1 januari 2017 van toepassing”, Fiscoloog 2014, afl. 1383, 13-14. 
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Vooreerst is het territoriaal toepassingsgebied van het CRS ruimer, aangezien hiermee op 

wereldvlak een automatische uitwisseling van gegevens wordt beoogd. Thans hebben om en bij 

de 60 landen de multilaterale conventie, die de wettelijke basis voor dergelijke samenwerking 

vormt, ondertekend. Verder is ook het materieel toepassingsgebied ruimer, in die zin dat naast 

interesten tevens dividenden, saldi van rekeningen e.d.m. worden geviseerd. Met het CRS willen 

de OESO en de G20 naar een systeem van wereldwijde fiscale transparantie overstappen, teneinde 

belastingontduiking zo efficiënt als mogelijk te bestrijden.  

349. Indien Luxemburg en Oostenrijk vanaf 1 januari 2015 effectief overstappen op een systeem 

van automatische uitwisseling van gegevens, bestaan er vanaf dat ogenblik binnen de Europese 

Unie geen belemmeringen meer ingevolge het bankgeheim.   

350. Indien de Wijzigingsrichtlijn in 2017 van kracht wordt, wat wegens het achterhaalde 

karakter ten stelligste te betwijfelen valt, wordt het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn 

aanzienlijk uitgebreid.  Dit zal ongetwijfeld leiden tot een verdere uitholling van het bankgeheim. 

Of met de wijziging van de richtlijn alle achterpoortjes gesloten worden, zal pas blijken wanneer 

deze effectief van toepassing wordt.  

351. In de toekomst kan desgevallend nogmaals een herziening van de Spaarrichtlijn worden 

verwacht, dit met het oog op een verdere afstemming op de reporting standards. In dat geval zou 

kunnen worden overgestapt naar een systeem waarbij de “rentebetalingen” worden vervangen 

door “informatie betreffende de rekeningen”, en aldus het toepassingsgebied aanzienlijk verruimd 

wordt. 
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Eindconclusie  

352. Op de vraag of bankgegevens tijdens een onderzoek door de fiscus nog worden beschermd 

door het bankgeheim, kan genuanceerd “ja” worden geantwoord.  

Het bankgeheim werd in de artikelen 318, lid 1 en 322, §§ 2-4, WIB opgenomen. Zolang deze 

artikelen, en derhalve het bankgeheim, overeind blijven, zal dit door de fiscale administratie 

principieel moeten worden gerespecteerd. 

353. Wat echter bleek uit dit werkstuk, is dat er doorheen de jaren talrijke 

opheffingsmogelijkheden werden gecreëerd teneinde het bankgeheim te kunnen uitschakelen en 

over te gaan tot een vraag om inlichtingen aan een financiële instelling. Zo bleek onder meer dat 

het bankgeheim geen beperking inhoudt in de bezwaarprocedure of voor de met de invordering 

belaste ambtenaren.  

Niettegenstaande het bankgeheim in de onderzoeksfase principieel geldt, werden op dit principe 

een aantal uitzonderingsprocedures in het leven geroepen. Aangezien de mogelijkheid tot 

opheffing van het bankgeheim ingevolge artikel 318, lid 2, WIB te beperkend was, werden door 

artikel 322, §§ 2-4, WIB drie nieuwe opheffingsmogelijkheden ingevoerd. Eén van die 

opheffingsmogelijkheden is de aanwezigheid, in hoofde van de fiscus, van het voornemen om een 

belastingplichtige indiciair te taxeren. Aangezien een louter voornemen volstaat, kan dit m.i. 

leiden tot misbruiken vanwege de fiscus. In ieder geval werd de bij de invoering van het artikel 

322, §§ 2-4, WIB beoogde doelstelling, i.e. de versoepeling van het bankgeheim, bereikt. In 2012 

was tegenover 2010 namelijk een verachtvoudiging merkbaar van de situaties waarin tot 

opheffing van het bankgeheim werd overgegaan.  

Benevens de versoepeling van het bankgeheim, werd tevens geoordeeld dat het bankgeheim 

slechts geldt ten aanzien van de plaats waar de gegevens zich bevinden, niet ten aanzien van de 

aard van de gegevens.  

Hoewel het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat, in het kader van uitwisseling van gegevens 

tussen verscheidene administraties, het bankgeheim niet kan worden omzeild, dient dit vraagstuk 

zich wederom aan in het kader van de creatie van een superdatabank. M.i. zal tevens in dat geval 

worden geoordeeld dat het bankgeheim niet kan worden omzeild. 

Verder blijft het onduidelijk wat het opzet van de wetgever was met de invoering van het CAP. 

M.i. is dit de voorbode voor een verdere afbouw van het fiscaal bankgeheim, die onder het mom 

van de facilitering van de taken van de fiscus door de belastingplichtigen zou worden aanvaard.  
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Het bankgeheim dat al sinds 1980 in het WIB1964 staat ingeschreven, is thans nog een schim van 

wat het toen was. Anders gesteld doet het bankgeheim ons denken aan een gruyèrekaas, maar met 

zodanige gaten dat er van kaas nog weinig sprake is. 

354. De tendens van afzwakking of zelfs opheffing is tevens op internationaal niveau voelbaar. 

Er werden reeds allerhande initiatieven genomen om het bankgeheim, als nationaal beletsel, af te 

schaffen, dit met het oog op een internationale gegevensuitwisseling. Teneinde correct  

belastingen te kunnen heffen, werd een “common reporting standard” gecreëerd door de OESO 

en de G20, die hoogstwaarschijnlijk vanaf 2017 uitwerking zal krijgen. Zo wil men evolueren 

naar wereldwijde fiscale transparantie.  

355. Het bankgeheim is zowel op nationaal, maar nog in grotere mate op internationaal niveau, 

sterk uitgehold. Voornoemde initiatieven werden genomen teneinde de fiscale fraude efficiënter te 

kunnen bestrijden. Het enige middel om dergelijke belastingontduiking repressief aan te pakken, 

is de uitwisseling van gegevens op internationaal niveau en de opheffing van de beperking van het 

bankgeheim op nationaal niveau.  

356. Fiscale fraude kan niet door de beugel, en dienaangaande moet dan ook vergeldend worden 

opgetreden. Echter, in tegenstelling tot het vele lap- en tapwerk die vaak aan de dag wordt gelegd 

teneinde fiscale fraude te bestrijden, zijn we voorstander van het probleem in de kiem aan te 

pakken, zodanig dat het probleem op structureel niveau wordt opgelost. Een, zoniet de, 

belangrijkste drijfveer om te gaan frauderen, is het onrechtvaardigheidsgevoel dat betrekking 

heeft op de belastingdruk zoals de  belastingplichtige ze ervaart. Teneinde die belastingdruk te 

doen dalen, moet men zien te snoeien in de uitgaven die door belastinggelden worden 

gefinancierd. Een belangrijk gevolg daarvan is dat er ruimte wordt gecreëerd om de belastingdruk 

te doen afnemen. Wanneer de belastingplichtige de tarifering als billijk ervaart, zal de prikkel om 

zich schuldig te maken aan fiscale fraude uitblijven, minstens zal de belastingplichtige daartoe 

minder geneigd zijn. Opnieuw willen we benadrukken dat, zij die tegen dank en onwil blijven 

frauderen teneinde aan een billijk belastingtarief te ontkomen, hiervoor moeten worden terecht 

gewezen.  
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