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Eind 2021 konden we in de pers 
lezen dat het bankgeheim dood 
zou zijn. Deze aankondiging zou 
verrassend kunnen lijken, aange-
zien aan dit bankgeheim al meer 
dan tien jaar geleden een einde 
was gekomen na de stemming 
van de wet van 14 april 2011. Het 
leek ons daarom nuttig om een 
stand van zaken te schetsen van 
het bankgeheim in België. 

OORSPRONKELIJK

Sinds een arrest van het Hof van Cassatie 

in 1978 werd vastgesteld dat bankiers in 

België, in tegenstelling tot artsen of ad-

vocaten, niet gebonden waren door een 

strafrechtelijk gesanctioneerd beroeps-

geheim dat hen in staat zou stellen te 

weigeren informatie over hun klanten vrij 

te geven.

Er was dus geen bankgeheim in België, 

zoals dat in Zwitserland of het Groother-

togdom Luxemburg wel was vastgelegd, 

maar hoogstens een discretieplicht die 

als zodanig niet tegenstelbaar was aan de 

fiscus.

De Belgische belastingbetalers genoten 

echter van een relatieve bescherming van 

de vertrouwelijkheid van hun vermogen, 

en wel om twee belangrijke redenen.

De eerste was dat roerende inkomsten die 

via een Belgische bank werden ontvangen, 

ongeacht het soort inkomsten, werden 

afgetrokken en dus niet meer afzonderlijk 

moesten worden aangegeven. De fiscus 

kon dus aan de hand van het onderzoek 

van de belastingaangifte van de belasting-

plichtige niet achterhalen hoe hoog de 

door hem geïnde inkomsten waren en dus 

geen idee te krijgen van de omvang van 

zijn vermogen.

De tweede reden was dat de belasting-

plichtige met betrekking tot zijn Belgi-

sche bankrekeningen een zekere vorm 

van bankgeheimhouding kon genieten. 

Artikel 318, eerste lid, van het Wetboek 

Inkomstenbelasting 1992 (hierna "WIB 92") 

bepaalde: "in afwijking van de bepalingen 

van artikel 317 en onverminderd de toepas-

sing van de artikelen 315, 315bis en 316, is 

de administratie niet gemachtigd om in de 

rekeningen, boeken en documenten van 

bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellin-

gen inlichtingen in te zamelen met het oog 

op het belasten van hun cliënten".

Deze bepaling verbood de directe-belas-

tingdienst dus om de mogelijkheid van 
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een controle met betrekking tot de fiscale 

situatie van een bank te gebruiken om in-

lichtingen over haar cliënten te zoeken en 

in te verzamelen, of om van deze cliënten 

de informatie te gebruiken die werd ver-

zameld tijdens de controle van de fiscale 

situatie van de bank. 

DE WET VAN 14 APRIL 2011…

De wet van 14 april 2011 heeft een trapsge-

wijze procedure ingevoerd, in twee fasen, 

waardoor de belastingadministratie onder 

bepaalde voorwaarden aan bankgegevens 

kan komen.

In de eerste plaats moet de belastingadmi-

nistratie zich eerst tot de belastingplichti-

ge zelf richten om de door hem gewenste 

informatie te verkrijgen door middel van 

een "vraag om inlichtingen", en dit in toe-

passing van artikel 316 van het WIB 92. 

De belastingplichtige heeft één maand de 

tijd om schriftelijk op deze vraag te reageren. 

De belastingadministratie moet in haar 

vraag duidelijk maken dat, indien de be-

lastingplichtige niet meewerkt, vragen 

eventueel bij de banken kunnen worden 

ingediend.

Alleen als de belastingplichtige niet of 

onvolledig antwoordt, kan de belastingad-

ministratie contact opnemen met de ban-

ken, maar alleen in drie welomschreven 

gevallen:

• als ze over een of meer aanwijzingen van 

belastingontduiking beschikt; 

• als ze voldoet aan de voorwaarden voor 

het vaststellen van belasting op tekenen 

en indiciën; 

• als ze vanuit het buitenland een verzoek 

om bijstand heeft gekregen.

Laten we deze drie gevallen eens nader 

bekijken.

ALS ER AANWIJZINGEN ZIJN VAN 

BELASTINGONTDUIKING

Een fraude-aanwijzing is een materieel, 

concreet, verifieerbaar element waarmee 

de controleur een redelijk vermoeden van 

fraude kan vaststellen. 

Het gaat niet om een bewijs, maar slechts 

om een aanwijzing.

Het moet gaan om een nauwkeurig en ge-

loofwaardig feit, maar de materiële en op-

zettelijke elementen van de fraude moeten 

niet reeds bewezen zijn. Een vermoeden 

van belastingontduiking is dus voldoende. 

De jurisprudentie is het er echter over eens 

dat de aanwijzing niet gebaseerd mag zijn 

op vage aannames. 

De aanwijzingen kunnen, maar hoeven 

niet per se, zijn ontstaan bij het onderzoek 

van de bankrekeningen die door de belas-

tingadministratie zijn gevorderd van de 
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belastingplichtige: ze kunnen het gevolg 

zijn van alle onderzoeken die door haar 

zijn uitgevoerd of van informatie die is 

doorgegeven door derden (bijvoorbeeld 

door andere belastingdiensten of andere 

openbare diensten. Dit kan informatie zijn 

die is verzameld na raadpleging van een 

gerechtelijk dossier, enz.) aan de dienst 

die belast is met de verificatie.

De administratie kan er niet louter en alleen 

genoegen mee nemen om de belasting-

plichtige mee te delen dat er één of meer 

concrete aanwijzingen zijn voor fraude: 

ze moet specifiek de feitelijke elementen 

aangeven waaruit de aanwijzingen van be-

lastingontduiking naar voren komen.

IN GEVAL VAN BELASTING OP BASIS VAN 

TEKENEN EN INDICIËN

De belastingadministratie kan ook het 

bankgeheim opheffen wanneer zij gebruik 

maakt van de specifieke bewijswijze die 

wordt gevormd door belastingheffing op 

tekenen en indiciën van gegoedheid. 

Deze uitzondering roept kritiek en vragen 

op. 

Ze kan inderdaad aanleiding geven tot 

bepaalde misbruiken vanwege de be-

lastingadministratie, die bij gebreke aan 

indiciën van belastingontduiking in de ver-

leiding zou kunnen komen om willekeurig 

haar toevlucht te nemen tot een belasting 

van uiterlijke tekenen van gegoedheid en 

zo de opheffing van het bankgeheim te 

verkrijgen. De administratie zou zich inder-

daad alleen kunnen baseren op een schijn 

van een situatie van uiterlijke tekenen van 

rijkdom om de banken als derde partij aan 

te spreken en de opheffing van het bank-

geheim te verkrijgen. 

BIJ EEN VRAAG OM BIJSTAND VANUIT 

HET BUITENLAND

Ten slotte bepaalt de wet van 14 april 2011 

dat de voorwaarden voor opheffing van het 

bankgeheim worden geacht te zijn vervuld 

in geval van ontvangst van een verzoek 

om bijstand uit het buitenland, op grond 

van een overeenkomst ter voorkoming van 

dubbele belasting (of een overeenkomst 

die beperkt is tot de uitwisseling van in-

formatie) of de Europese richtlijn inzake 

administratieve fiscale bijstand.

Het verzoek om uitwisseling van bankge-

gevens van de buitenlandse administratie 

wordt automatisch beschouwd als vol-

doende bewijs van belastingontduiking 

voor de toepassing van de nieuwe bepalin-

gen. De partnerstaat hoeft dus geen con-

creet bewijs te leveren van het bestaan van 

aanwijzingen voor belastingontduiking. 

…EN DE OPRICHTING VAN EEN NIEUW 

CENTRAAL AANSPREEKPUNT BIJ DE 

NATIONALE BANK

De wet van 14 april 2011 riep ook een nieuw 

centraal aanspreekpunt (“CAP”) binnen de 

Nationale Bank in het leven. 

Sinds deze wet zijn alle bank-, wissel-, 

krediet- en spaarinstellingen verplicht om 

bij dit centrale aanspreekpunt de identiteit 

van cliënten en de nummers van hun reke-

ningen en contracten te melden. 

Indien de belastingplichtige dus weigert 

mee te werken, al was het maar om de 

identiteit van zijn rekeningen mee te de-

len, kan de belastingadministratie deze 

informatie opvragen via het register dat 

bij dit centrale aanspreekpunt zal worden 

bijgehouden. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat 

het centrale aanspreekpunt alleen kan 

worden geraadpleegd als een onderzoek 

een of meer aanwijzingen van belasting-

ontduiking aan het licht heeft gebracht, 

en niet in het geval van eenvoudige belas-

ting naar uiterlijke tekenen van rijkdom. 

WAT VERANDERT ER VANAF 2022? 

De programmawet van 20 december 2020 

voorzag in een uitbreiding van de informa-

tie die financiële instellingen moeten mee-

delen aan de Nationale Bank van België. 

Krediet- en betalingsinstellingen, elek-

tronisch-geldinstellingen, beursvennoot-

schappen en verzekeringsmaatschappijen 

hadden tot uiterlijk 31 januari 2022 de tijd 

om het volgende naar het CAP te sturen:

• bank- en betaalrekeningsaldi en totaal-

bedragen van investeringscontracten en 

gerelateerde contracten, geregistreerd 

per 31 december 2020, 30 juni 2021 en 

31 december 2021;

• de totaalbedragen van verzekeringscon-

tracten, geregistreerd op 31 december 

2020.

De verzekeringsmaatschappijen hebben 

van hun kant tot uiterlijk 31 maart 2022 om 

de totaalbedragen per 31 december 2021 

van de verzekeringscontracten aan het 

CAP mee te delen.

Vervolgens moeten deze financiële instel-

lingen deze gegevens twee keer per jaar 

naar het CAP sturen:

• uiterlijk 31 juli voor de situatie per 30 juni

en

• uiterlijk 31 januari voor de situatie op 31 

december.

Sinds de wet van 14 april 2011 zijn alle bank-, wissel-, krediet- en spaar- 

instellingen verplicht om bij dit centrale aanspreekpunt de identiteit van cliënten 

en de nummers van hun rekeningen en contracten te melden. 
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Voor levensverzekeringscontracten is de 

deadline echter 31 maart voor de situatie 

op 31 december.

HET EINDE VAN HET BANKGEHEIM?

Laat het gezegd worden, het bankgeheim 

leefde vroeger wel degelijk en als het stierf 

was het eerder in april 2011 dan in januari 

2022. 

Sinds begin 2022 beschikt het CAP over 

meer informatie dan voorheen. Het kent 

met name het saldo van het vermogen van 

een belastingbetaler. 

Moeten we ons daar zorgen over maken? 

Op fiscaal vlak is de verandering mini-

maal, aangezien de voorwaarden voor 

toegang door de belastingadministratie 

tot de gegevens die in het bezit zijn van 

het CAP niet zijn gewijzigd. Als er geen 

aanwijzing is van belastingontduiking, 

heeft de belastingadministratie geen toe-

gang tot deze informatie. Zelfs als de bank 

of de verzekeringsmaatschappij het saldo 

van het vermogen van een belastingplich-

tige doorgeeft, wordt deze informatie niet 

automatisch doorgegeven aan de belas-

tingdienst.

Op het gebied van bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer lijkt de situatie 

zorgwekkender. 

Overeenkomstig de wet van 14 april 2011 

kan de belastingadministratie, indien 

zij aanwijzingen heeft van belastingont-

duiking jegens een belastingplichtige, 

contact opnemen met het CAP, de iden-

titeit van diens rekeningen achterhalen 

en vervolgens vragen stellen, mogelijk in 

verband met de samenhang van het ver-

mogen, aan de betrokken banken. 

Het biedt dus geen bijzonder voordeel dat 

deze informatie aan het CAP wordt door-

gegeven, aangezien de belastingadminis-

tratie deze onder dezelfde voorwaarden 

rechtstreeks van de bank kan verkrijgen. 

Deze nieuwe verplichting voor banken 

om informatie aan het CAP door te geven 

vormt niettemin een nieuwe belemmering 

voor het principe van de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer en aangezien 

het overbodig lijkt (het doel kan anders 

worden bereikt als dezelfde voorwaarden 

worden nageleefd) is het toegestaan om 

te twijfelen aan de evenredigheid van deze 

verplichting, gelet op het te bereiken doel. 

Als er geen reden is om al te bezorgd te 

zijn over deze nieuwe verplichtingen die 

aan banken en verzekeringsmaatschappij-

en worden opgelegd, zijn ze niettemin de 

weerspiegeling van een geleidelijke maar 

zekere aanslag op de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. Dit kan aanleiding 

geven tot plannen om een vermogensbe-

stand op te zetten dat volledig toegankelijk 

is voor de belastingadministratie. Ook al 

is het nog niet zover, toch zullen we alert 

moeten zijn. •
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