Memorandum

Inhoudsopgave
1.

Samenva/ng : het bankgeheim, wat elke burger natuurlijk persoon of rechtspersoon, nauw aan het hart
ligt, zo goed als verdwenen .....................................................................................................................3

2.

Dat de ﬁscus nu ook de saldi op de bankrekening zal kunnen inzien vormt een verdere bekno/ng van de
privacy die niet redelijk en noodzakelijk verantwoord is ..........................................................................4

De toegang tot bankgegevens van een belasFngplichFge was voor de ﬁscus reeds zeer ruim. ........................4
Bij elke verdere stap moet steeds de vraag worden gesteld of de maatregel proporFoneel is. De waarborgen
inzake privacy van de burger dienen voldoende gerespecteerd te zijn. De strijd tegen de ﬁscale fraude is een
duidelijk en voor ieder begrijpelijk doel. Maar dit mag niet gelijk staan met de indringing in het privéleven
van alle belasFngplichFgen. ...........................................................................................................................4
Enkel wanneer de ﬁscus beschikt over vermoedens van ﬁscale fraude mag deze zich onder strikte
voorwaarden toegang verschaﬀen tot de bankgegevens van een belasFngplichFge. Deze laatste wordt
hiervan desgevallend gelijkFjdig in kennis gesteld van de vermeende aanwijzingen van belasFngontduiking
op het FjdsFp dat de administraFe de informaFe omtrent de bankrekeningen bij de ﬁnanciële instellingen
opvraagt. Uit de nieuwe programmawet van 20 december 2020, noch uit de memorie van toelichFng, blijkt
op welke wijze de mededeling van het periodieke saldo van bank- en betaalrekeningen en het in euro
uitgedrukte, periodieke geglobaliseerde bedrag van bepaalde verzekeringscontracten concreet zal bijdragen
aan de verwezenlijking van de bovenstaande doeleinden. Immers bestaat deze mogelijkheid vandaag al. Het
verschil zal evenwel zijn dat u als burger door de nieuwe wetswijziging niet meer gelijkFjdig in kennis zal
worden gesteld van de raadpleging ervan. .....................................................................................................4
3.

De Programmawet van 20 december 2020 bepaalt dat in de toekomst alle saldi van alle bank- en
betaalrekeningen, alsook geglobaliseerde bedragen van de ﬁnanciële contracten, van alle klanten van de
bank gemeld moeten worden door elke bank aan het CAP waarin de overheidsinstanFes (ﬁscus,
poliFe,..) inzage krijgen. Dit creëert onomkeerbare gevolgen voor de privacy van elke belasFngplichFge
natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een bankrekening heeW .......................................................5
3.1. Doelstelling van de programmawet ..........................................................................................................5
3.1.1. De ﬁscaalrechtelijke vaststelling en invordering van belas8ngschulden ...........................................5
1
Erik Sansen * – Gertjan Verachtert * – Charlotte Lardenoit * – Bernd Tiebout * – Mattias Van de Wygaert * –
Daan Van Nieuwenhove – Celine Kaura – Shana Convents
* gevoerd via vennootschap

3.1.2. Het strafrechtelijk opsporen van de bij wet gespeciﬁeerde misdaden en wanbedrijven ..................6
3.1.3. Het voorkomen van het witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme en het beperken
van het gebruik van contanten ..........................................................................................................6
3.2. De procedure voor en na de wetswijziging ...............................................................................................6
3.2.1. Voor de wetswijziging kon de ﬁscale administra8e enkel het bankgeheim opheﬀen – en dus de
saldi van de bankrekeningen van de belas8ngplich8ge raadplegen – indien de getrapte procedure
werd gevolgd door de ﬁscale administra8e. Pas als de belas8ngplich8ge weigert om te antwoorden
op de vraag om inlich8ngen aan de ﬁscale administra8e en deze laatste beschikt over aanwijzingen
van belas8ngontduiking of toepassing maakt van een aanslag op basis van tekenen en indiciën .....7
2.
Ingevolge de wetswijziging kan de ﬁscale administra8e het bankgeheim opheﬀen en alle saldi van
alle bank- en betaalrekeningen van alle burgers raadplegen wanneer het onderzoek aanwijzingen
van belas8ngontduiking opleverde én zonder een gelijk8jdige kennisgeving van de aanwijzingen
van belas8ngontduiking aan hem te zenden wat een ﬂagrante schending van het recht op
privéleven inhoudt ..............................................................................................................................9
1.

De getrapte procedure waarbij de ﬁscale administraFe vooreerst de belasFngplichFge zelf dient te
ondervragen wat betreW de bankrekeningen, wordt evenzeer benadrukt in de Memorie van
ToelichFng : .....................................................................................................................................10

2

1.

Samenva/ng : het bankgeheim, wat elke burger natuurlijk persoon of rechtspersoon,
nauw aan het hart ligt, zo goed als verdwenen

Één van de eerste beleidsbeslissingen van de nieuwe regering was een “sub8ele” aanpassing met
grote gevolgen: de verruiming van de rapportering van Belgische bankrekeningen aan het Centraal
Aanspreekpunt voor de Bankgegevens (hierna CAP genoemd) van alle cliënten die een bank- of
betaalrekening hebben. Onder alle cliënten wordt elke natuurlijke persoon en rechtspersoon
bedoeld. Dit werd in de programmawet van 20 december 2020 gegoten.
De essen8e is dat voortaan de Belgische ﬁnanciële instellingen periodiek het saldo van elke bank- en
betaalrekening én van het geglobaliseerd bedrag van alle ﬁnanciële contracten die u privé of met
uw vennootschap heeU, aan het CAP zullen moeten melden.
Voor deze wetswijziging kon de ﬁscus het CAP raadplegen indien zij beschikte over aanwijzingen van
belas8ngontduiking en voorafgaand aan de belas8ngplich8ge een vraag om inlich8ngen stelt om
ﬁnanciële gegevens te verstrekken maart deze laatste weigert daarop te antwoorden of de gevraagde
gegevens verborgen houdt. Desgevallend kon de ﬁscale administra8e het CAP raadplegen met
daarin volgende gegevens:
(1) de idenFteit van de cliënten;
(2) de nummers van hun bankrekeningen en;
(3) de eventuele volmachtdragers van die rekeningen, en;
(4) de aard van met hen gesloten contracten) opvraagt bij de ﬁnanciële instelling. Doch niet
het saldo raadplegen van elke afzonderlijke bank- en betaalrekening of het geglobaliseerd
bedrag van uw ﬁnanciële contracten.
Sinds de wetswijziging van 20 december 2020 worden aan deze lijst toegevoegd : het saldo van elke
bank- en betaalrekening én van het geglobaliseerd bedrag van alle ﬁnanciële contracten.
En wie kan dit “Centraal register” waar uw vermogen andermaal aan wordt blootgesteld? raadplegen
Ondermeer1 de ﬁscale administra8e, alsook het openbaar ministerie, notarissen en
onderzoeksrechters. Zij hebben ten allen 8jde (als aan de voorwaarden is voldaan) de mogelijkheid
om periodieke saldi op een bank- en betaalrekening van iedere burger en/of vennootschap, alsmede
de periodieke geglobaliseerde bedragen van alle ﬁnanciële producten, te raadplegen.
Hiermee is de overheid weer een stap dichter bij “een vermogenskadaster”.

Voor de volledige lijst: zie KB van 7 April 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de
unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en ﬁnanciële contracten, BS 30 april 2019,
41456.
1
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2.

Dat de ﬁscus nu ook de saldi op de bankrekening zal kunnen inzien vormt een verdere
bekno/ng van de privacy die niet redelijk en noodzakelijk verantwoord is

De toegang tot bankgegevens van een belas8ngplich8ge was voor de ﬁscus reeds zeer ruim.
Bij elke verdere stap moet steeds de vraag worden gesteld of de maatregel propor8oneel is. De
waarborgen inzake privacy van de burger dienen voldoende gerespecteerd te zijn. De strijd tegen de
ﬁscale fraude is een duidelijk en voor ieder begrijpelijk doel. Maar dit mag niet gelijk staan met de
indringing in het privéleven van alle belas8ngplich8gen.
Enkel wanneer de ﬁscus beschikt over vermoedens van ﬁscale fraude mag deze zich onder strikte
voorwaarden toegang verschaﬀen tot de bankgegevens van een belas8ngplich8ge. Deze laatste
wordt hiervan desgevallend gelijk8jdig in kennis gesteld van de vermeende aanwijzingen van
belas8ngontduiking op het 8jds8p dat de administra8e de informa8e omtrent de bankrekeningen bij
de ﬁnanciële instellingen opvraagt. Uit de nieuwe programmawet van 20 december 2020, noch uit
de memorie van toelich8ng, blijkt op welke wijze de mededeling van het periodieke saldo van banken betaalrekeningen en het in euro uitgedrukte, periodieke geglobaliseerde bedrag van bepaalde
verzekeringscontracten concreet zal bijdragen aan de verwezenlijking van de bovenstaande
doeleinden. Immers bestaat deze mogelijkheid vandaag al. Het verschil zal evenwel zijn dat u als
burger door de nieuwe wetswijziging niet meer gelijk8jdig in kennis zal worden gesteld van de
raadpleging ervan.
Daarenboven, rekening houdend met de gevallen waarin het CAP geraadpleegd kan worden door de
bevoegde ambtenaren van de FOD Financiën – namelijk wanneer er aanwijzingen zijn van ﬁscale
fraude of wanneer er een invordering van verschuldigde belangen hangende is – is het geenszins
noodzakelijk om de door de programmawet beoogde gegevens (zijnde de periodieke saldi van alle
bank- en betaalrekeningen en de geglobaliseerde bedragen van alle ﬁnanciële producten) toe te
voegen aan het CAP. Immers, bij raadpleging van het CAP zal vandaag reeds – m.n. voor de nieuwe
programmawet van eind vorig jaar – blijken voor de bevoegde ﬁscale ambtenaren bij welke
instellingen de geviseerde persoon rekeningen of anderszins ﬁnanciële producten houdt. In het kader
van hun onderzoeksbevoegdheid ter zake kunnen de ﬁscale ambtenaren daar steeds de informa8e
opvragen die ze nodig hebben.
Vanuit deze overweging geeU de nieuwe programmawet aldus aanleiding tot een onnodige,
bijzonder verregaande en risicovolle centralisa8e van ﬁnanciële (persoons)gegevens die niet in
verhouding staat tot de beoogde doeleinden.
In de programmawet van 20 december 2020 worden er onvoldoende waarborgen opgenomen
teneinde oneigenlijk gebruik van de toegang tot de bankgegevens (en dus tot het CAP) van
belas8ngplich8gen te vermijden. Bovendien staat er in het regeerakkoord dat er datamining zal
worden toegepast vanaf het najaar 2021 op de gegevens van het CAP. Deze maatregel zet de deur
open naar een algemeen inzagerecht van alle rekeningen van alle belas8ngplich8gen. Het is
vervolgens maar een kleine moeite om ook de voorwaarden waaronder dit CAP geraadpleegd kan
worden, te doen verdwijnen en de zin "aanwijzingen van belas8ngontduiking” te schrappen.
4

Dit versterkt wederom het wantrouwen vanuit de overheid naar de burger, daar waar er net
gestreefd werd naar een ﬁscaal charter dat tussen de ﬁscus en de burger afgesloten zal worden
teneinde het vertrouwen naar alle burgers en belas8ngplich8gen toe te pogen herstellen.

3.

De Programmawet van 20 december 2020 bepaalt dat in de toekomst alle saldi van
alle bank- en betaalrekeningen, alsook geglobaliseerde bedragen van de ﬁnanciële
contracten, van alle klanten van de bank gemeld moeten worden door elke bank aan
het CAP waarin de overheidsinstanFes (ﬁscus, poliFe,..) inzage krijgen. Dit creëert
onomkeerbare gevolgen voor de privacy van elke belasFngplichFge natuurlijk persoon
en/of rechtspersoon die een bankrekening heeW

3.1. Doelstelling van de programmawet

1.

Net voor het jaareinde werd de programmawet van 20 december 2020 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad (BS 30 december 2020). Deze programmawet wijzigt een hele reeks aan
ﬁscale aanpassingen, waaronder ook de CAP-wet van 8 juli 2018 en ar8kel 322, §3 WIB92.
Door deze programmawet van 20 december 2020 is de wetgever erin geslaagd om door
middel van een enigszins sub8ele aanpassing in de wetgeving een gigan8sche wijziging in de
privacy van alle belas8ngplich8gen te bekomen die geenszins noodzakelijk was.

De doelstelling daarachter zijn de volgende.

3.1.1. De ﬁscaalrechtelijke vaststelling en invordering van belasFngschulden

2.

In eerste instan8e beoogt deze programmawet op ﬁscaalrechtelijk vlak de invordering en de
vaststelling van belas8ngschulden.

Zo volgt uit ar8kel 75 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van ﬁscale en
niet-ﬁscale schuldvorderingen dat de gegevens in het CAP geraadpleegd kunnen worden teneinde
de invordering van ﬁscale en niet-ﬁscale schuldvorderingen te verzekeren.
Toegang tot het CAP is eveneens mogelijk voor wat betreU de vaststelling van de belasFngschuld,
doch slechts – zoals dit blijkt uit het ontworpen ar8kel 62bis, tweede lid btw-wetboek en ar8kel 322,
§3, tweede lid WIB 1992 – voor zover er aanwijzingen van belasFngontduiking zijn.
Met deze toegang tot het CAP krijgt de ﬁscale administra8e inzage in alle bank- en
betaalrekeningennummers, de 8tularissen, de volmachthouders en sinds de nieuwe programmawet
5

in alle saldi van alle bank- en betaalrekeningen, alsook de geglobaliseerde bedragen van ﬁnanciële
contracten. Het enige wat vereist is, is dat uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van aanwijzingen
van belas8ngontduiking.

3.1.2. Het strafrechtelijk opsporen van de bij wet gespeciﬁeerde misdaden en wanbedrijven

3.

In tweede instan8e zijn de gegevens in het CAP, overeenkoms8g ar8kel 46quater, §2 van het
Wetboek van strafvordering, ook toegankelijk voor de procureur des Konings bij het
opsporen van de bij de wet gespeciﬁeerde misdaden en wanbedrijven.

3.1.3. Het voorkomen van het witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme en het
beperken van het gebruik van contanten

4.

In derde instan8e, overeenkoms8g de ar8kelen 1, §2, 81, §2 en 139 van de wet van 18
september 2017 tot voorkoming van het witwassen geld en de ﬁnanciering van terrorisme
en tot beperking van het gebruik van contanten, kunnen ook de Cel voor Financiële
Informa8everwerking (CFI) en de Administra8e van de Thesaurie toegang krijgen tot het CAP
in het kader van de voorkoming van het witwassen van geld en de ﬁnanciering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

5.

Deze doeleinden kunnen tevens worden afgeleid uit ar8kel 5, §2, tweede lid, 4° van de wet
van 8 juli 2018 (zijnde de CAP-wet). Tot slot volgt uit ar8kel 11 van de wet van 8 juli 2018 dat
de Na8onale Bank van België (hierna NBB genoemd) gemach8gd is om de in het CAP
geregistreerde gegevens te gebruiken voor wetenschappelijke sta8s8sche doeleinden.

3.2. De procedure voor en na de wetswijziging
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3.2.1. Voor de wetswijziging kon de ﬁscale administraFe enkel het bankgeheim opheﬀen
– en dus de saldi van de bankrekeningen van de belasFngplichFge raadplegen –
indien de getrapte procedure werd gevolgd door de ﬁscale administraFe. Pas als de
belasFngplichFge weigert om te antwoorden op de vraag om inlichFngen aan de
ﬁscale administraFe en deze laatste beschikt over aanwijzingen van
belasFngontduiking of toepassing maakt van een aanslag op basis van tekenen en
indiciën

3.2.1.1. Met betrekking tot de opheffing van het bankgeheim

6.

Wanneer de ﬁscale administra8e inzage wenste te verkrijgen in de bankrekeningen van een
belas8ngplich8ge dan diende deze – te weten voor de wetswijziging van 20 december 2020
– teneinde de saldi van de rekening te willen inkijken, een getrapte procedure te volgen.

7.

Vooreerst dient de ﬁscale administra8e de belas8ngplich8ge eerst zelf te bevragen, en kon
deze slechts van de bankinstellingen dergelijke informa8e over de bankrekeningen vergaren
indien, enerzijds, de belas8ngplich8ge weigerde om te antwoorden, onvolledig antwoordde
op de vraag om inlich8ngen van de ﬁscale administra8e, en anderzijds, de ﬁscale
administra8e kon aantonen dat er één of meerdere aanwijzingen zijn van
belas8ngontduiking, of wanneer getracht werd om de belastbare grondslag te bepalen
overeenkoms8g tekenen en indiciën (ar8kel 341 WIB 1992)2:
1° Stellen van een vraag om inlichFngen aan de belasFngplichFge zelf overeenkomsFg
arFkel 316 van het Wetboek van de InkomstenbelasFng 1992 (hierna WIB 1992) :
Wanneer de administra8e één of meer aanwijzingen had van belas8ngontduiking, of
wanneer de administra8e de belastbare grondslag tracht te bepalen overeenkoms8g ar8kel
341 WIB92 (tekenen en indiciën) of er een aanwijzing is dat de bepalingen van de ar8kel
ar8kelen 326/1 tot en met 326/9 (rapporteringsverplich8ngen voor intermediairs) niet
correct werden nageleefd, zal de administra8e een vraag om inlich8ngen sturen naar de
belas8ngplich8ge om de gegevens van de belas8ngplich8ge op te vragen. In deze vraag om
inlich8ngen moet duidelijk worden vermeld dat wanneer de belas8ngplich8ge niet
meewerkt, elke inlich8ng kan worden gevraagd aan de ﬁnanciële instelling die nuog is om
het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen (ar8kel 322, §2, 3e lid WIB 1992);
2° Opheﬃng bankgeheim van de belasFngplichFge door het opvragen van de gegevens bij
de ﬁnanciële instelling:
Als de belas8ngplich8ge niet antwoordt, onvolledig antwoordt of de gevraagde inlich8ngen
verborgen houdt en wanneer de antwoordtermijn om te antwoorden op deze vraag om

2

Com IB 322/17 tot en met 322/20
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inlich8ngen is verlopen, zal de administra8e zich kunnen richten tot de ﬁnanciële instelling
(ar8kel 322, §2, 3e lid WIB 1992).

3.2.1.2. Met betrekking tot het raadplegen van het centraal aanspreekpunt met daarin alle
bankrekeningnummers

8.

De ﬁscale administratie die heeft vastgesteld dat het voornoemde gevoerde onderzoek
bedoeld in artikel 322, §2, derde lid, WIB 1992 en artikel 62bis Wbtw één of meer
aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd, kan de beschikbare gegevens over
die belastingplichtige opvragen bij het centraal aanspreekpunt. In voorkomend geval kunnen
bij het centraal aanspreekpunt de identiﬁcatiegegevens worden opgevraagd betreffende (1)
een rekeningnummer dat tijdens het voormelde onderzoek is ontdekt en (2) waarvan de
belastingplichtige de titularis niet identiﬁceert.

Ingevolge de raadpleging van het centraal aanspreekpunt was de ﬁscale administra8e op dat 8jds8p
op de hoogte wie de Ftularis is van de bankrekeningen waarvan de ﬁscale administra8e kennis
verkreeg door de raadpleging van het centraal register.
Desalniecemin had de ﬁscale administraFe nog steeds geen inzage in de bankrekeningen zelf,
aangezien de ﬁnanciële instellingen enkel de 8tularis, de bankrekeningnummers, de eventuele
volmachtdragers en de aard van de rekeningen dienden te melden. Om de saldi van deze
bankrekeningen te verkrijgen diende de ﬁscale administra8e nog steeds eerst de vraag om
inlich8ngen aan de belas8ngplich8ge zelf te stellen. Het is enkel wanneer deze laatste weigerde om
te antwoorden of de gegevens verborgen hield bij de banken, dat de ﬁscale administra8e de
ﬁnanciële instellingen zelf kon vragen om de bankgegevens over te maken nadat het getrapte
onderzoek aanwijzingen van belas8ngontduiking aanwezig opleverde.

9. Kort samengevat beschikte de ﬁscale administratie over twee mogelijkheden:

1) de ﬁnanciële instelling(en) is/zijn bekend: de bankgegevens kunnen worden opgevraagd bij
deze instelling op voorwaarde dat de ﬁscale administra8e aantoont dat er één of meer
aanwijzingen van belas8ngontduiking zijn, er aanwijzingen zijn dat de meldingsplicht van
intermediairs voorzien in de ar8kelen 326/1 tot en met 3216/9 niet correct werden
nageleefd, of een eventuele toepassing van ar8kel 341 WIB 1992 uitwijst– indien de
belas8ngplich8ge zelf weigerde om te antwoorden om de bankgegevens te verstrekken –
door middel van een vraag om inlich8ngen en op voorwaarde dat de ﬁscale administra8e de
belas8ngplich8ge gelijk8jdig in kennis stel t(zie verder).
2) de ﬁnanciële instelling(en) is/zijn niet bekend: de administra8e kan het CAP (met daarin alle
bankrekeningnummers en de iden8teit van de klanten) raadplegen overeenkoms8g ar8kel
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322, § 3 WIB 1992 wanneer het gevoerde onderzoek bedoeld in ar8kel 322, §2 2 WIB 1992,
één of meer aanwijzingen van belas8ngontduiking heeU opgeleverd,3, om zo voor de
onderzochte belas8ngplich8ge te vernemen bij welke ﬁnanciële instellingen en welke
rekeningnummer(s) van bank- en betaalrekeningen de belas8ngplich8ge heeU, te ontdekken.
De ﬁscale administra8e zal desgevallend een vraag om inlich8ngen aan de bank sturen en
een gelijk8jdige kennisgeving aan de belas8ngplich8ge (zie verder). Door deze vraag om
inlich8ngen aan de bank zal de administra8e de saldi kunnen raadplegen.

2.

2.1.

10.

Ingevolge de wetswijziging kan de ﬁscale administraFe het bankgeheim opheﬀen
en alle saldi van alle bank- en betaalrekeningen van alle burgers raadplegen
wanneer het onderzoek aanwijzingen van belasFngontduiking opleverde én zonder
een gelijkFjdige kennisgeving van de aanwijzingen van belasFngontduiking aan
hem te zenden wat een ﬂagrante schending van het recht op privéleven inhoudt

De verantwoording van de schending van het recht op privacy: de gezondheidscrisis ten
gevolge van COVID-19

De Memorie van Toelichting haalt het ‘tijdelijk’ karakter van de coronacrisis aan ter
verantwoording van een schending van het recht op privacy :

“In overeenstemming met het regeerakkoord wordt de strijd tegen de fraude als een prioriteit
ingeschreven gezien fraude de rechtvaardigheid van het belasBngstelsel ondermijnt. In het
bijzonder in de huidige omstandigheden met de gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19
dient eenieder bij te dragen in de noodzakelijke ﬁnanciering in onze gezondheidszorg en het
relance plan. Vanuit deze doelstelling is één van de voorgestelde maatregelen inzake
transparanBe en prevenBe om binnen de bestaande mogelijkheid voor de belasBngadministraBe
om het CAP te raadplegen, deze raadpleging uit te breiden met de gegevens over het saldo van
de bank- en betaalrekening en contracten die nu aan het CAP moeten worden gecommuniceerd.
Na de uitbreiding van het CAP zal de administraBe die bijkomende gegevens kunnen raadplegen,
onder de voorwaarden reeds bepaald in arBkel 322 § 2 van het Wetboek van de
InkomstenbelasBngen 1992.
Het principe is thans opgenomen in arBkel 322, § 3, van voornoemd Wetboek, die de mededeling
vereist door de informaBeplichBge (elke bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling) van alle
gegevens bedoeld in arBkel 4 van de wet van 8 juli 2018 houdende organisaBe van een centraal
aanspreekpunt van rekeningen en ﬁnanciële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het
centraal bestand van berichten van beslag, delegaBe, overdracht, collecBeve schuldenregeling en
Volgens de strikte lezing van de wet enkel op basis van belastingontduiking maar Com IB (322/20 en 333/1)
bepaalt dat het ook mogelijk wanneer de administratie de belastbare grondslag wil bepalen overeenkomstig
artikel 341 WIB92 (tekenen en indiciën)
3

9

protest (kaderwet CAP) betreﬀende de banken betaalrekeningen, alsook de ﬁnanciële contracten
uitdrukkelijk opgenomen in de wet. Dit zijn de verzekeringscontracten bedoeld in arBkel 4, eerste
lid, 3°, b) en de overeenkomsten houdende beleggingsdiensten en/of nevendiensten bedoeld in
arBkel 1, § 3, tweede lid, van de wet van 25 april 2014.
Het is in de kaderwet CAP dat de verplichBng om het periodieke saldo van de bank- en
betaalrekeningen alsook het geglobaliseerde bedrag van een geheel van uitdrukkelijke bedoelde
contracten mee te delen, formeel is voorzien.” (Parl.St. Kamer, Doc. 55-1662/001, 32).

11.

De getrapte procedure waarbij de ﬁscale administra8e vooreerst de belas8ngplich8ge zelf
dient te ondervragen wat betreU de bankrekeningen, wordt evenzeer benadrukt in de
Memorie van Toelich8ng :
“Zo zal de belasBngadministraBe bij het CAP, op basis van de arBkelen 322, § 3, van het
Wetboek van de inkomstenbelasBngen 1992 en 75 van het Wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van ﬁscale en niet-ﬁscale schuldvorderingen, het saldo van de
rekenin- gen en het geglobaliseerd bedrag van de contracten van de belasBngplichBgen in
het kader van de invordering van de schuldvorderingen beheerd door de Algemene
AdministraBe van de Inning en de Invordering kunnen raadplegen.
De belasBngadministraBe kan ook de supra bedoelde gegevens kunnen raadplegen in het
kader van de be-lasBngheﬃng met het oog op de veriﬁcaBe van de door een bepaalde
belasBngplichBge verschuldigde belasBng (inkomstenbelasBngen, met de
inkomstenbelasBngen gelijkgestelde belasBngen en btw), maar enkel indien voorafgaand
onderzoek werd uitgevoerd (stapsgewijze procedure) (Parl.St. Kamer, Doc. 55-1662/001,
33).

12.

De ﬁnanciële instellingen dienen ten laatste op 31 januari 20224 aan het CAP de periodieke
saldi van de rekeningen mee te delen over 2020 en 2021. Zo staat in de Memorie van
Toelichting te lezen dat (Parl.St. Kamer, Doc. 55-1662/001, 35):

“Het nieuwe disposiBef betreﬀende de mededeling van de saldo’s van de bank- en
betaalrekeningen en de geglobaliseerde bedragen van de ﬁnanciële contracten, alsook de
mogelijkheid om deze te raadplegen via het CAP, treedt in werking op 31 december 2020,
zodat de informaBeplichten gehouden zullen zijn om deze saldo’s en de geglobaliseerde
bedragen voor het jaar 2020 mee te delen.
Opdat de informaBeplichBgen en de NaBonale Bank van België voldoende Bjd zouden
hebben om de raadpleging van de saldo’s van de bank- en betaalrekeningen en de
geglobaliseerde bedragen van de bedoelde ﬁnanciële contracten te implementeren, zal de
eerste mededeling van deze saldi en bedragen voor de jaren 2020 en 2021 moeten worden
uitgevoerd ten laatste op 31 januari 2022. Op vraag van de NBB, kan de Koning deze termijn
ver- korten of verlengen met een maximum van 6 maanden. Voor de jaren 2022 en volgende,
4

De inwerkingtreding van deze programmawet is 31 december 2020. Er werd voor deze datum geopteerd zodat
het mogelijk is om ﬁnanciële instellingen ook te verplichten om de gegevens ook voor het jaar 2020 mee te delen.
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wordt de periodiciteit bepaald in het koninklijk uitvoeringsbesluit overeenko-sBg arBkel 4,
zesde lid, van de kaderwet CAP.“

13.

Vo o r wat b e t reU d e ﬁ n a n c i ë l e co nt ra c te n ( b v b . H u re n va n e e n k l u i s ,
levensverzekeringscontract, etc) geldt dat het periodiek geglobaliseerd bedrag van de
gesloten contracten van de cliënt moet worden meegedeeld aan het CAP. Aangezien het CAP
reeds de saldi ter beschikking heeU van de belas8ngplich8ge, is het niet meer nodig om een
vraag om inlich8ngen aan de bank te stellen. Het is bijgevolg veel eenvoudiger voor de
administra8e om deze saldi te raadplegen.

De voorwaarde opdat de ﬁscale administra8e het CAP mag raadplegen is dat het onderzoek één of
meer aanwijzingen van belas8ngontduiking oplevert. Niet enkel had de ﬁscale administra8e deze
mogelijkheid al voor de wetswijziging, immers is de voorwaarde voor de opheﬃng van het ﬁscaal
bankgeheim dezelfde als de raadpleging van het CAP : het onderzoek levert één of meerdere
aanwijzingen van belas8ngontduiking op. Erger nog, er is door de ﬁscale wetgever in de nieuwe
programmawet géén controlemechanisme ter bescherming van het recht op privacy van de
belas8ngplich8ge voorzien van de gelijk8jdige kennisgeving aan de belas8ngplich8ge bij het
raadplegen van het CAP, zoals is voorzien bij de opheﬃng van het ﬁscaal bankgeheim in de zin van
ar8kel 322, § 2, 3e lid WIB 1992. Deze gelijk8jdige kennisgeving geeU aan de belas8ngplich8ge
immers de mogelijkheid tot toegang tot de rechter die kan beoordelen of wel degelijk de
voorwaarden zijn vervuld.
Hierbij is het belangrijk op te merken dat het voldoende is dat de ambtenaar slechts één of meer
aanwijzingen heeU van belas8ngontduiking of wanneer er een invordering hangende is. Elke
onderzoeker tast van nature uit de de grenzen van het redelijke af om “zijn waarheid” te achterhalen
en zal dus ook snel spreken over “aanwijzingen van belas8ngontduiking”. Dit is eigen aan iedere
gezonde onderzoeker.
Belangrijk te weten is dat één of meer aanwijzingen van belas8ngontduiking volgens de
parlementaire voorbereidingen nog niet een concreet vastgestelde belas8ngontduiking moet zijn,
maar een vermoeden van belas8ngontduiking volstaat. Er wordt in de parlementaire voorbereiding
wel aangegeven dat de aanwijzingen niet mogen berusten op wilde of vage veronderstellingen,
waarna een lijst met vaststellingen van aanwijzingen van belas8ngontduiking wordt gegeven,
dewelke niet enkel zeer ruim maar niet-limita8ef is.

14.

In het geval van de opheﬃng van het ﬁscaal bankgeheim bij toepassing van ar8kel 322, §2,
derde lid WIB 1992 heeU de wetgever twee waarborgen voorzien die duidelijk en precies
omschreven zijn die de administra8e toelaten om het recht op privéleven te schenden :
1) Vooreerst heeU de wetgever gezorgd voor een ‘getrapte’ procedure die de ﬁscale
administra8e ertoe verplicht zich in de eerste plaats te richten tot de belas8ngplich8ge zelf
teneinde de door de belas8ngadministra8e gewenste inlich8ngen te verkrijgen. Alleen
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wanneer er vermoedens bestaan dat die belas8ngplich8ge gegevens daaromtrent verbergt
of weigert mee te delen, zal de administra8e, waarbij zij gewag maakt van aanwijzingen van
belas8ngontduiking of van een vertekening tussen de aangegeven inkomsten en de
gegoedheid van de belas8ngplich8ge, zich kunnen richten tot de bedoelde ﬁnanciële
instellingenwaar die laatstgenoemde cliënt is.
2) Daarenboven bepaalt ar8kel 333/1 WIB 1992 dat de administra8e de belas8ngplich8ge in
kennis stelt van de aanwijzing(en) van belas8ngontduiking of van de gegevens op grond
waarvan zij meent dat het gevoerde onderzoek (cfr ar8kel 322, § 2, derde lid) tot een
eventuele toepassing van ar8kel 341 leidt en die een vraag om inlich8ngen bij een ﬁnanciële
instelling rechtvaardigen. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief gelijk8jdig met
het verzenden van de voormelde vraag om inlich8ngen.

15.

Dergelijke getrapte procedure staat uitdrukkelijk in ar8kel 322, §2, derde lid WIB 1992 voor
wat het doorbreken van het bankgeheim betreU. Dergelijke getrapte procedure wordt
impliciet – doch zeker voldoende – eveneens vermeld voor de raadpleging van het CAP in
ar8kel 322, §3 WIB 1992. In de prak8jk wordt deze getrapte procedure wat het CAP betreU
evenwel vaak niet gevolgd. Als een belas8ngplich8ge er achter komt, is het kwaad vaak al
geschied. En zelfs de moedigen onder ons die hiervoor steun bij de rechtsprekende macht zal
zoeken, komt niet zelden thuis van een kale reis ingevolge An8goon. Onrechtma8g verkregen
bewijs wordt niet geweerd indien de schending niet voorgeschreven is op straﬀe van
nie8gheid. In het ar8kel omtrent het CAP is dergelijke “schending niet voorgeschreven op
straﬀe van nie8gheid.

De ﬁscus kan vandaag pas inzage in het CAP verkrijgen indien zij de getrapte procedure volgt, en dit
onderzoek één of meer aanwijzingen van belas8ngontduiking heeU opgeleverd. In voorkomend geval
kunnen bij het CAP enkel de iden8ﬁca8egegevens worden opgevraagd betreﬀende een
rekeningnummer dat 8jdens het voormelde onderzoek is ontdekt en waarvan de belas8ngplich8ge
de 8tularis niet iden8ﬁceert. Kortom ook hier speelt het primair vraagrecht in hoofde van de
belas8ngplich8ge. Er is evenwel géén controlemechanisme voorzien die toelaat dat de
belas8ngplich8ge op de hoogte wordt gebracht van zodra de ﬁscale administra8e inzage vraagt bij
het centraal aanspreekpunt. Indien de ﬁscus de getrapte procedure niet volgt (en dus niet eerst bij
de belas8ngplich8ge de gegevens opvraagt en de termijn voorzien in ar8kel 316 WIB 1992 naleeU),
of onmiddellijk het CAP raadpleegt zonder reeds in kennis te zijn gekomen van het rekeningnummer
dat 8jdens het voormelde onderzoek is ontdekt en waarvan de belas8ngplich8ge de 8tularis niet
iden8ﬁceert, of nog wanneer niet duidelijk is “welke” ambtenaar het CAP heeU geraadpleegd, zodat
niet kan worden nagegaan of dit gebeurde door een ambtenaar met minstens de graad van adviseur,
dan beschikt de belas8ngplich8ge niet over het recht om zijn recht op privacy te beschermen nog
vooraleer de ﬁscus kennis krijgt van alle gegevens die in het CAP raadpleegbaar zijn. Erger nog, het
Antwerpse hof van beroep heeU op 2021 januari 2020 zelfs geoordeeld dat het feit dat een
ambtenaar met een lagere graad dan Adviseur dit nog niet wil zeggen dat dit bewijs zonder meer
moet worden geweerd (Antwerpen 21 januari 2020, rolnr : 2018/AR/1510, 2018/AR/1536).
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16.

Evenmin is de gelijkFjdige kennisgeving van de schending van het privé-leven aan de
belasFngplichFge (conform arFkel 333/1, eerste lid WIB 1992) op het 8jds8p dat de
administra8e de vraag om inlich8ngen aan de ﬁnanciële instellingen richt, in toepassing van
ar8kel 322, § 2, derde lid WIB 1992 (indien de belas8ngplich8ge eerst werd bevraagd
middels een vraag om inlich8ngen en deze weigert te antwoorden of gegevens bij de banken
verborgen houdt, gepaard gaande met het feit dat de administra8e beschikt over
aanwijzingen van belas8ngontduiking) is niet voorzien in het nieuw arFkel 322, §3 WIB
1992, zodat hiermee terzelfder8jd het nut ontneemt van ar8kel 322, § 2, derde lid WIB 1992.
Immers kan de administra8e ingevolge de nieuwe wet omtrent het CAP, dat tot gevolg heeU
dat de ﬁnanciële instellingen alle periodieke saldi bank- en betaalrekeningen, alsook
geglobaliseerde ﬁnanciële producten, van alle klanten zullen melden aan het CAP,
eenvoudigweg elke bank-en betaalrekening raadplegen van zodra “zij eenzijdig de mening is
toegedaan dat er aanwijzingen zijn van belas8ngontduiking”.

17.

Tenslote is het ook belangrijk op te merken is dat de wetgever heeU bepaald dat de Koning
bij Ministerraad overlegd besluit de periodiciteit van de vaststelling van het saldo of het
geglobaliseerd bedrag zal bepalen, alsook zal de Koning een minimumbedrag bepalen
waaronder de saldi niet door de ﬁnanciële instellingen aan het CAP moeten worden
meegedeeld. Evenwel heeU de memorie van toelich8ng voorgaande genuanceerd, en dit nog
voordat de Koning enig minimumbedrag heeU kunnen bepalen, door te stellen dat ook al is
het saldo op de rekening lager dan het minimumbedrag, het mogelijk is om toch nog het
saldi verplicht moet worden overgemaakt (i) bij het volgende rapporteringsmoment wanneer
het minimumbedrag tussen twee rapporteringsmomenten wordt overschreden; en (ii) bij elk
volgende rapporteringsmoment vanaf het saldo eenmaal werd overschreden, ongeacht de
groote van het saldo op dat ogenblik.
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