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1. Inleiding

De Nederlandse fiscus tracht op allerlei manieren informatie te bemachtigen over zoge-
noemde ‘zwartspaarders’, die hun vermogen over onze landsgrenzen heen buiten het zicht
van de fiscus stallen. Te denken valt aan het rechtstreeks benaderen van de belastingplichti-
ge met een verzoek om informatie (ex art. 47 AWR). Als de belastingplichtige geen gehoor
geeft, bestaat de mogelijkheid medewerking af te dwingen op last van een dwangsom via
een civiel kort geding. Van die mogelijkheid maakt de fiscus steeds vaker gebruik.1 Daar-
naast kan de inspecteur zich ook wenden tot zijn buitenlandse ambtsgenoten.

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de vraag onder welke voorwaarden de Nederland-
se Belastingdienst een verzoek om informatie kan richten aan Zwitserland, Luxemburg,
Liechtenstein en België, alsmede welke informatie kan worden verkregen.

Hierbij zij wel direct aangetekend dat de afspraken die door Nederland en de betreffende
buitenlanden zijn gemaakt, zien op inlichtingenuitwisseling in zijn algemeenheid en dus niet
alleen gelden voor de ‘jacht’ op zwartspaarders.

2. Informatie-uitwisseling met Zwitserland

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland met bijbehorend Protocol is
op 26 februari 2010 door Nederland ondertekend2 en op 28 juni 2011 door de Eerste Kamer
aanvaard3. De inwerkingtreding vond plaats per 9 november 2011.4

In de parlementaire geschiedenis is meerdere malen de wens geuit dat het Verdrag zal wor-
den aangegrepen om “zwartspaarders” aan te pakken.5 Voor de totstandkoming van dit Ver-
drag waren er op grond van het oude Verdrag uit 1951 namelijk nauwelijks mogelijkheden tot
informatie-uitwisseling, terwijl Zwitserland wel erg in trek bleek te zijn vanwege het bankge-
heim.

2.1. Wijze van informatie-uitwisseling en -verzameling

Het nieuwe Verdrag maakt het mogelijk dat Nederland Zwitserland verzoekt informatie (bij-
voorbeeld bankgegevens) over Nederlandse belastingplichtigen te verstrekken (art. 26 Ver-
drag en art. XVI Protocol). Van groot belang is dat Zwitserland niet kan weigeren om aan een
verzoek te voldoen met uitsluitend een verwijzing naar het bankgeheim (art. 26, lid 5 Ver-
drag).

1 Zie voor een meer uitgebreide beschouwing dienaangaande mijn bijdrage met titel ‘De inspecteur op oorlogspad’.
2 Trb 2010-98.
3 Sbl. 2011, 354
4 Zie ook persbericht Ministerie van Financiën, http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/11/09/nieuw-belastingverdrag-met-
zwitserland.html.
5 Kamerstukken II, 2010/2011, 32 536, nr. 6; zie ook VN 2011/27.8.
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De huidige stand van zaken is dat Zwitserland niet automatisch of spontaan informatie zal
uitwisselen.6

2.2. Voorwaarden verzoek

In artikel XVI onderdeel b van het Protocol is geregeld aan welke voorwaarden een verzoek
moet voldoen. Het verzoek moet afdoende gegevens bevatten om de persoon op wie het
onderzoek betrekking heeft, te identificeren. Voorts moet het verzoek het tijdvak bevatten,
het fiscale doel waarvoor om inlichtingen wordt verzocht en de naam, alsmede voor zover
bekend, het adres van personen die mogelijk beschikken over de gevraagde inlichtingen.
Daarnaast dient het verzoek een verklaring te bevatten omtrent de gewenste inlichtingen,
met inbegrip van de aard en de vorm waarin de verzoekende Staat de inlichtingen van de
aangezochte Staat wenst te ontvangen.7 Kortom, een hele reeks van voorwaarden.

Op grond van onderdeel a van dit artikel zal uitsluitend gevolg worden gegeven aan een ver-
zoek om uitwisseling van inlichtingen eerst nadat de verzoekende Verdragsluitende Staat
alle beschikbare nationale middelen heeft aangewend om inlichtingen te verkrijgen. Dit is het
zogenoemde uitputtingsbeginsel.

Uit onze praktijk is echter gebleken dat Nederland het niet zou nauw neemt met deze voor-
waarde. Het is voorgekomen dat de bevoegde Nederlandse autoriteit (Belastingdienst Oost)
zich direct tot de betreffende Staat heeft gewend met het verzoek tot het verstrekken van
inlichtingen, zonder de belastingplichtige op grond van artikel 47 AWR te hebben verzocht
om gegevens en inlichtingen te verstrekken. Daarmee voldoet Nederland dus niet (steeds)
aan deze voorwaarde en schendt Nederland een verdragsverplichting. De aangezochte
Staat kan echter niet controleren of verzoekende staat daadwerkelijk haar nationale moge-
lijkheden heeft uitgeput, waardoor deze bepaling eenvoudig kan worden omzeild.

Fishing expedition

Het doel van voormelde voorwaarden, die aan het verzoek zijn verbonden, is het voorkomen
van “fishing expeditions”8 (een verzoek waarbij zonder concreet aanknopingspunt met be-
trekking tot één of meer belastingplichtigen gegevens worden opgevraagd9). Daar staat
evenwel tegenover dat in het Protocol is vermeld dat de voorwaarden zo dienen te worden
uitgelegd dat een effectieve uitwisseling van inlichtingen niet wordt gedwarsboomd (art. XVI
onder c, laatste zin).

Wanneer precies sprake is van een voldoende concreet en identificeerbaar informatiever-
zoek (waaraan Zwitserland zal voldoen) en wanneer sprake is van een fishing expedition
(waar niet aan zal worden voldaan), is nog niet geheel duidelijk. De tijd zal het ons leren. In
de parlementaire geschiedenis is opgemerkt dat géén sprake is van een fishing expedition,
indien de naam van een rekeninghouder niet bekend is, maar wel voldoende andere details
bekend zijn aan de hand waarvan de identiteit van deze persoon kan worden vastgesteld.10

De naam van de rekeninghouder is dus blijkbaar niet essentieel.

6 Het Verdrag verplicht de staten niet tot automatische of spontane inlichtingenuitwisseling, maar voorziet ook niet in een beper-
king hiervan. Zie artikel XVI onder d van het protocol. Zwitserland zal echter niet verder gaan dan waartoe het op grond van het
Verdrag verplicht is. Overigens verbiedt onze nationale wet (artikel 13 WABB) inlichtingenuitwisseling zonder verplichting.
7 Art. XVI, onderdeel b van het Protocol.
8 Art. XVI, onderdeel c van het Protocol.
9 Kamerstukken II, 2010/2011, 32 536, nr.2, p. 4.
10 Kamerstukken II, 2010/2011, 32 536, nr. 6.
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Tenslotte zij in dit kader nog opgemerkt dat in het tweede lid van artikel 26 van het Verdrag
nog een uitgebreide geheimhoudingsregeling is opgenomen ten aanzien van de verkregen
inlichtingen.11

2.3. Welke inlichtingen

Op grond van het Verdrag kunnen inlichtingen “die naar verwachting van belang zijn” voor
het uitvoeren van de bepalingen van het Verdrag of de nationale belastingwetgeving worden
uitgewisseld (art. 26 lid 1). In artikel XVI onderdeel c van het Protocol staat vermeld “inlich-
tingen die voorzienbaar relevant zijn”. Er dient een voldoende aannemelijk gemaakt verband
te bestaan tussen de gevraagde inlichtingen en de belastingplichtige.12 Door deze voorwaar-
de is inlichtingenuitwisseling in ruime mate mogelijk.

Het belang van artikel 26 betreft een geobjectiveerd belang. De verzoekende Staat zal dit
belang ook moeten onderbouwen. Het criterium uit het Verdrag eist bij een verzoek om in-
lichtingen meer van Nederland dan het criterium van artikel 47 AWR, waar het gaat om ge-
gevens “welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen (onderstreping
AN/VR) zijn”. Daardoor is het mogelijk dat Nederland bepaalde informatie niet kan opvragen,
terwijl het daartoe op grond van artikel 47 AWR wel gerechtigd is, wat kan leiden tot span-
ning.13

Ondanks dat in het Verdrag een bepaling inzake bijstand bij invordering ontbreekt (tot grote
spijt van Nederland), kan het ‘belang’ ook zien op de invordering en tenuitvoerlegging van
belastingvorderingen. Op grond van het Verdrag kunnen dus onder omstandigheden wel
inlichtingen worden uitgewisseld ten behoeve van de invordering.14

In het Verdrag Nederland – Zwitserland wordt verder niet gespecificeerd welke documenten
kunnen worden opgevraagd.

2.4. Tijdvakken

Het Verdrag heeft betrekking op inlichtingenverzoeken met betrekking tot belastingtijdvakken
van na 1 maart 2010.15 Zwitserland zal dus niet voldoen aan een verzoek dat betrekking
heeft op een belastingtijdvak van vóór deze datum.

2.5. Gestolen informatie

Zoals aangegeven, moet Nederland, alvorens een informatieverzoek te doen, voldoende
concrete aanwijzingen hebben over de belastingplichtige waar navraag naar wordt gedaan.

11 Vergelijk in dit kader artikel 13 WIBB.
12Mr. L.E.C. Neve, ‘Tax Information Exchange Agreements (deel I)’, MBB 2010/12, p. 446 (onder verwijzing naar Kamerstuk-
ken 32 237, Trb 2009, 145).
13 Neve, (deel I), p. 441.
14 Kamerstukken II, 2010/2011, 32536, nr. 6 . Zwitserland neemt overeenkomstig zijn Verdragsbeleid een dergelijke bepaling
niet op in zijn Verdragen. Dit aangezien Zwitserland niet verder gaat met het verlenen van bijstand bij invordering dan hetgeen
geregeld is in zijn nationale wetgeving. Zwitserland heeft wél aangegeven dat het bereid is om op basis van zijn nationale recht
in te vorderen, indien er sprake is van een ten onrechte verleende vermindering of vrijstelling onder het Verdrag. Andere vor-
men van bijstand bij invordering door Zwitserland blijven door het ontbreken van een invorderingsbepaling in het Verdrag dus
achterwege.
15 Art. 29 lid 2 van het Verdrag. Zie ook: G.H. Sjobbema, ‘Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland’, MBB
2010/10, p. 37.
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In het verleden is het voorgekomen dat Nederland dergelijke aanwijzingen ontleent aan ge-
stolen informatie, bijvoorbeeld de cd-rom die Nederland heeft ontvangen van Frankrijk met
daarop gegevens van Nederlanders die een rekening bezitten bij de Zwitserse vestiging van
de HSBC.

Het Verdrag bevat geen voorbehoud voor informatieverzoeken gebaseerd op gestolen infor-
matie. Toch zal Zwitserland – naar ons bekend is – evenwel niet tegemoet komen aan ver-
zoeken die gebaseerd zijn op gestolen gegevens. Als reden voert Zwitserland de goede
trouw aan die lidstaten bij de uitvoering en uitleg van een Verdrag in acht moeten nemen.
Deze goede trouw is vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht,
waarbij zowel Nederland als Zwitserland partij zijn. Zwitserland heeft haar zienswijze ook
neergelegd in nationale bepalingen.16 Mocht Nederland toch een verzoek doen aan Zwitser-
land waarbij Nederland zich baseert op gestolen informatie, dan zal Zwitserland dus in be-
ginsel niet aan dit verzoek voldoen. Of Zwitserland daadwerkelijk voet bij stuk houdt of uit-
eindelijk zwicht voor internationale druk om toch aan een dergelijk verzoek te voldoen, zal de
toekomst leren.

2.6. Waarborgen

In de omgekeerde situatie dat Nederland wordt aangezocht inlichtingen te verstrekken, wordt
op grond van artikel 5, lid 2 WIBB17 degene van wie de informatie afkomstig is in beginsel in
kennis gesteld van het besluit dat aan het buitenlandse verzoek zal worden voldaan.18 Ook in
Zwitserland bestaat een vergelijkbare nationale regeling. Uit onze praktijk blijkt dat de be-
voegde Zwitserse autoriteiten de Nederlandse belastingplichtige ter zake van wie om infor-
matie is verzocht in kennis stelt van de voorgenomen uitwisseling. Voorts kan – door een in
Zwitserland aan te stellen gemachtigde (advocaat) – inzage worden genomen in het ‘uitwis-
selingsdossier’. De Zwitserse autoriteiten verzoeken bovendien de Nederlandse belasting-
plichtige een verklaring te tekenen waarbij (onherroepelijk) wordt ingestemd met de uitwisse-
ling.

Middels een dergelijk bericht geraakt een belastingplichtige dus (wellicht voor het eerst) op
de hoogte dat te zijnen aanzien een inlichtingenverzoek is gedaan. Alsdan is het aan te ra-
den de Nederlandse inspecteur te verzoeken om een kopie van het bijstandsverzoek. Op die
wijze kan worden gecontroleerd of het verzoek aan de hiervoor omschreven vereisten vol-
doet. Mochten er gebreken kleven aan het verzoek of daarin onjuistheden zijn vermeld, dan
kan dat vroegtijdig worden gesignaleerd. Op basis daarvan kan vervolgens gepaste actie
worden genomen, bijvoorbeeld door het informeren van de Zwitserse autoriteiten. Het is
evenwel niet gezegd dat een inspecteur flux aan een dergelijk verzoek zal voldoen. Als de
fiscus geen inzage wil verstrekken (met bijvoorbeeld een beroep op de weigeringgronden
van de WOB), kan daartegen (bij de civiele restrechter) worden geklaagd of de Zwitserse
autoriteiten gemotiveerd worden verzocht om een afschrift van het ambtshulpverzoek.

16 Art 5 Verordnung über die Ambtshilfe nach Doppelbesteuerungsabkommen.
17 Voor de volledigheid merken wij op dat thans een wetsvoorstel aanhangig is tot uitbreiding van de WIBB, zie kamerstukken II,
2011-2012, 33 426, nr. 3.
18 Tenzij sprake is van ‘dringende redenen’ ex artikel 5, lid 4 en 5 WIBB.
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3. Informatie-uitwisseling met Luxemburg

Luxemburg gaf in maart 2009 - onder internationale druk - te kennen dat het bereid was om
de bestaande verdragen op het punt van de informatie-uitwisseling te herzien.19 Het Verdrag
met Nederland20 is gewijzigd bij Protocol21 op 29 mei 2009. Met het wijzigingsprotocol is het
oude artikel 26 omtrent de informatie-uitwisseling geheel vernieuwd.

3.1. Wijze van informatie-uitwisseling en -verzameling

Ingevolge artikel 26 wordt het voor Nederland mogelijk om informatie uit te wisselen met
Luxemburg. Luxemburg heeft in een briefwisseling22 met Nederland uitdrukkelijk te kennen
gegeven dat het in beginsel slechts op verzoek informatie wil uitwisselen en dit dus niet
spontaan of automatisch zal doen.23

Nederland is evenwel voorstander van automatische gegevensuitwisseling. De briefwisseling
die plaats heeft gevonden met Luxemburg heeft geen verdragskenmerken en is juridisch
gezien alleen een (internationale) beleidsafspraak.24 In de briefwisseling zijn ook afspraken
gemaakt over de voorwaarden voor een verzoek om inlichtingen. Daarover later meer.

Enkele fracties uit de Commissie voor Financiën hebben destijds over de status van deze
briefwisseling vragen gesteld.25 Aan de orde kwam waarom deze beperking en de voorwaar-
den niet expliciet zijn opgenomen in het betreffende verdragsartikel. In reactie daarop heeft
de minister aangegeven dat dit met het oog op de toekomst bewust op deze manier is ge-
daan. Als Luxemburg alsnog wel toestemming zal geven voor automatische informatie-
uitwisseling, is het mogelijk om zonder verdragsaanpassingen de beperkingen uit de brief-
wisseling terzijde te schuiven.
Voorts wordt nog opgemerkt dat dit een stap in de goede richting is omdat het nu wel moge-
lijk is (ondanks de restricties) bancaire informatie van Luxemburg te verkrijgen.

Net als in de bepaling omtrent informatie-uitwisseling in het Verdrag tussen Nederland en
Zwitserland is ook in dit artikel 26 opgenomen dat Luxemburg in beginsel alle middelen zal
aanwenden om de betreffende informatie te verkrijgen. Ook hier geldt dat Luxemburg zich
niet mag beroepen op het feit dat de gevraagde gegevens zich bij een bank of andere finan-
ciële instelling bevinden (art. 26, lid 5).

Voorts bevat de uitwisselingsbepaling een vergelijkbare geheimhoudingsclausule.

3.2. Voorwaarden verzoek

In voornoemde briefwisseling heeft Luxemburg eveneens uitdrukkelijk gesteld aan welke
(procedurele) eisen een verzoek tot informatie-uitwisseling moet voldoen, teneinde ‘fishing
expeditions’ te voorkomen. Er zijn zeven voorwaarden vastgelegd in de brief, te weten:

19 Landen die zich niet wilden committeren aan de internationale standaard van informatie-uitwisseling dienden rekening te
houden met sanctiemaatregelen vanuit G-20 landen (zie Staten-Gereraal, vergaderjaar 209-2010, 32 235, nr. A en nr. 1, p. 2).
20 Trb 1968, 76.
21 Trb 2009, 100.
22http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2009/07/09/briefwisseling-van-29-mei-2009-bij-protocol-
nederland-luxemburg.html.
23 Het verdrag met Luxemburg beperkt automatische of spontane inlichtingenuitwisseling niet. Zoals ook in voetnoot 6 uiteen is
gezet, geldt dat ook voor het Verdrag met Zwitserland.
24 Kamerstuk II, 2009-2010, 32 235, nr. 3.
25 Kamerstuk II, 2009-2010, 32 235, nr. 3.
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a. de identiteit van de persoon of personen op wie de controle betrekking heeft;
b. een verklaring van de soort informatie die de Staat graag wil hebben, alsmede de aard en

de vorm waarin de Staat de informatie wil ontvangen;
c. het fiscale doel waarvoor de informatie benodigd is;
d. de gronden om aan te nemen dat de informatie in de verzoekende Staat zal blijven of on-

der controle blijft van een persoon in het rechtsgebied van de Staat;
e. voor zover bekend: de naam of namen van persoon of personen die over de gevraagde

informatie beschikken;
f. een verklaring dat het verzoek in overeenstemming is met de wetgeving en administratie-

ve procedures van de verzoekende Staat en het Verdrag, alsmede een verklaring dat de
verzoekende Staat op grond van haar nationale wetgeving en administratieve procedures
zou kunnen beschikken over de verzochte informatie, indien deze zich in haar eigen ju-
risdictie zou bevinden.

Ook is in deze brief opgenomen dat bij het verzoek een verklaring moet worden overgelegd
dat is voldaan aan het ‘uitputtingsbeginsel’, tenzij dat zou leiden tot onevenredige moeilijkhe-
den (zie onderdeel g).

Voornoemde voorwaarden zijn afgeleid van artikel 5, lid 5 van het TIEA-model uit 2002.26

3.3. Welke inlichtingen?

“Inlichtingen die naar verwachting relevant zijn voor het uitvoeren van de bepalingen van dit
Verdrag of voor de administratie of de tenuitvoerlegging van de nationale wetgeving” kunnen
worden uitgewisseld op grond van artikel 26, lid 1. Dit lid heeft tot doel om een zo breed mo-
gelijke uitwisseling van informatie te bewerkstelligen. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk in-
lichtingen te verkrijgen die berusten bij een trust, aldus de toelichtende nota.27

Gezien de gelijkenissen met de tekst uit het Zwitserse Verdrag zij hierbij voor het overige
verwezen naar hetgeen in paragraaf 2.3. is vermeld.

3.4. Tijdvakken

Het verzoek tot informatieuitwisseling kan betrekking hebben op belastingtijdvakken vanaf 1
januari 2011 (zie art. 4 Protocol).

3.5. Evaluatie

Luxemburg gaat er in de briefwisseling van uit (onder punt 3) dat twee jaar na het in werking
treden van artikel 2 van het Verdrag een evaluatie gehouden zal worden over de procedurele
eisen in het licht van de internationale standaard voor informatie-uitwisseling. We zijn be-
nieuwd naar de uitkomsten.

4. Informatie-uitwisseling met Liechtenstein

Nederland en Liechtenstein hebben geen Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
maar een speciaal Verdrag inzake de uitwisseling van informatie, betreffende belastingen
(een zogenaamde “Tax Information exchange agreement”). Deze TIEA is op 10 november
2009 ondertekend door Nederland.

26 Staten-Generaal, 2009-2010, 32 235, nr. A en nr. 1, p. 5. Zie voor de OESO-Model overeenkomst (TIEA) 2002: C. van
Raad, Teksten Internationaal & EG belastingrecht 2011/2012, Kluwer, Deventer, 2011, p. 1448.
27 Staten-Generaal, 2009-2010, 32 235, nr. A en nr. 1, p. 4.
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Dit Verdrag maakt informatie-uitwisseling op verzoek mogelijk (artikel 5).28 Aan het Verdrag
is eveneens een Protocol gekoppeld. Het Verdrag is op 17 november 2010 geratificeerd.

Voor de totstandkoming van dit Verdrag bestond geen mogelijkheid tot informatie-
uitwisseling met Liechtenstein. Inzet voor Liechtenstein bij het sluiten van dit Verdrag was
(eveneens) het verwijderd worden van de zwarte lijst van belastingparadijzen van de OESO.

4.1. Wijze van informatie-uitwisseling en -verzameling

De wijze van informatie-uitwisseling met Liechtenstein lijkt erg op die van Zwitserland. Er
wordt alléén informatie op verzoek uitgewisseld (art. 5 Verdrag). Liechtenstein is bij een ver-
zoek van Nederland eveneens verplicht om alle toepasselijke maatregelen te treffen om de
verzochte informatie te verkrijgen, ongeacht of zij ten behoeve van haar eigen belastinghef-
fing over dergelijke informatie hoeft te beschikken (art. 5, lid 2 Verdrag).

In artikel 5 lid 4 van het Verdrag wordt het bankgeheim tussen de bank en cliënt doorbroken.
In dit artikel is bepaald dat Liechtenstein waarborgt dat zij ten behoeve van de informatie-
uitwisseling over de bevoegdheid beschikt om informatie te verkrijgen die berust bij banken,
overige financiële instellingen, of personen die bij wijze van vertegenwoordiging of als ver-
trouwenspersoon optreden, met inbegrip van gevolmachtigden en trustees.

4.2. Voorwaarden verzoek

Ook het Verdrag met Liechtenstein bevat weer een aantal voorwaarden waaraan een ver-
zoek moet voldoen. De voorwaarden die ten aanzien van Luxemburg zijn genoemd (zie par.
3.2.), gelden ook in relatie tot Liechtenstein (zie art. 5, lid 5 van het Verdrag).

Het verzoek moet zo gedetailleerd mogelijk worden geformuleerd, waarbij onder andere de
identiteit van de belastingplichtige, bijvoorbeeld de identiteit van de persoon op wie de con-
trole of het onderzoek betrekking heeft, moet worden genoemd. In artikel 2 van het Protocol
staat echter dat het niet nodig is de naam van de belastingplichtige te verstrekken teneinde
zijn identiteit te bepalen, indien deze identiteit kan worden afgeleid uit vergelijkbare elemen-
ten.29 Welke elementen precies nodig zijn om de identiteit op juiste wijze te kunnen vaststel-
len, is weer onduidelijk.

4.3. Welke informatie

De informatie die naar verwachting van belang is voor de belastingheffing kan worden uitge-
wisseld.30 Het belang dient te zien op de bepaling, vaststelling en inning van deze belastin-
gen, de invordering en tenuitvoerlegging van belastingvorderingen of het onderzoek naar of
de vervolging van belastingzaken (art. 1 Verdrag).

4.4. Tijdvakken

Op grond van artikel 14 van het Verdrag dient het informatieverzoek betrekking te hebben op
belastingtijdvakken na 1 januari 2010.

28 Trb 2010, 107.
29 Zoals vermeld is hetzelfde ten aanzien van het Verdrag met Zwitserland in de parlementaire geschiedenis aan de orde geko-
men. Zie voetnoot 10.
30 Zijnde inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenkingsrecht, successierecht,
omzetbelasting (artikel 3 Verdrag).
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Artikel 5 van het Protocol bevat een speciale regeling indien stukken zijn opgesteld of ont-
staan voor deze datum. Deze stukken mogen uitsluitend worden verstrekt i. voor zover deze
naar verwachting van cruciaal belang zullen zijn voor een lopend belastingonderzoek dat
betrekking heeft op de tijdvakken na 1 januari 2010 en ii. indien begeleidende stukken of
informatie - die naar verwachting niet relevant en van cruciaal belang zullen zijn - mogen
worden geredigeerd alvorens te worden uitgewisseld. De deur voor het uitwisselen van ‘ou-
de’ informatie is dus niet geheel gesloten.

4.5. Gestolen informatie

Liechtenstein heeft in haar nationale wetgeving31 vastgelegd geen bijstandsverzoek te zullen
behandelen, indien dit verzoek gebaseerd is op informatie die is verkregen door middel van
een Liechtensteinse strafbare handeling.32

Of Liechtenstein bij ieder verzoek tot een daadwerkelijke toetsing van de achterliggende in-
formatie over gaat, is ons niet duidelijk. Mocht dit niet het geval zijn, dat is deze nationale
bepaling in veel gevallen in feite een dode letter.

4.6. Waarborgen

Indien de betrokkene (de betreffende belastingplichtige) hierom verzoekt, moet hij in kennis
worden gesteld van de gegevens die met betrekking tot hem zijn verstrekt, alsmede over het
beoogde doel ervan (zie art. 1 onder e van het Protocol).33 Indien de betrokkene geen weet
heeft van een informatieverzoek, wordt het voor hem echter lastig om een verzoek tot ken-
nisname te doen.

5. Informatie-uitwisseling met België

Nederland en België beschikken reeds geruime tijd – sinds 15 juni 2001 – over een Verdrag
ter voorkoming van dubbele heffing, waarin de mogelijkheid tot informatie-uitwisseling op
verzoek was opgenomen in artikel 26 van het Verdrag.34

Naar aanleiding van de G20 top op 2 april 2009 hebben Nederland en België ‘succesvol’
onderhandeld over de uitbreiding van de mogelijkheid van de uitwisseling van inlichtingen.35

Dit heeft geresulteerd in een Protocol bij het Verdrag, door Nederland en België ondertekend
op 23 juni 2009. Hierdoor zijn ook de mogelijkheden van informatie-uitwisseling met België
verruimd.36

Daarnaast zijn Nederland en België aangesloten bij de Europese Spaarrenterichtlijn.37 Vanaf
1 januari 2010 zijn ook de mogelijkheden van informatie-uitwisseling met België op grond
van deze richtlijn verruimd.

31 Art. 8 lid 2 Steueramtshilfegesetz.
32 Neve, (deel 1), p. 448.
33 In onze nationale wetgeving is bepaald dat voor de daadwerkelijke gegevensuitwisseling een kennisgeving aan de betrokke-
ne wordt verstuurd. Een verzoek is hiertoe niet vereist (zie artikel 5, lid 2 WIBB).
34 Trb 2001, 136.
35 Kamerstukken II, 2010/2011, 32 904, nr.1, p. 3.
36 Trb 2009, 116.
37 Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten.
uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, Pb EG L 157 (celex 32003L0048).
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5.1. Wijze informatie-uitwisseling en -verzameling

Door de wijzigingen die zijn vervat in het op 23 juni 2009 ondertekende Protocol is het moge-
lijk om vanaf 1 januari 2010 met België op verzoek bancaire informatie uit te wisselen (artikel
29, lid 5). Het bankgeheim kan daar niet langer aan in de weg staan (art. 1 van het Protocol,
art. 29, lid 5 Verdrag).

Daarnaast geven de EU-lidstaten elkaar op grond van de Europese spaarrenterichtlijn vanaf
1 juli 2005 automatisch informatie over de grensoverschrijdende rentebetalingen aan inwo-
ners (enkel met betrekking tot natuurlijke personen) die in andere EU-lidstaten woonachtig
zijn. Bij de totstandkoming van deze richtlijn werd aan België (naast Luxemburg en Oosten-
rijk) een uitzonderingspositie toegekend voor wat betreft de automatische inlichtingenuitwis-
seling. Deze positie hield in dat België geen informatie behoefde uit te leveren, maar in
plaats daarvan een bronbelasting op de rente-inkomsten moest inhouden (art. 11 richtlijn).
België heeft eerder besloten die overgangsperiode vervroegd te beëindigen en zich per 1
januari 2010 te confirmeren aan het ‘gewone’ regime van de Spaarrenterichtlijn.

5.2. Welke informatie

Op grond van de Spaarrenterichtlijn worden met name de identiteit en woonplaats van de
rekeninghouder, de naam en het adres van de uitbetalende instantie, het rekeningnummer
en gegevens over de rentebetaling verstrekt (artikel 8 richtlijn). De gegevens worden een-
maal per jaar verstrekt, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Voor de
eerste maal vond deze automatische verstrekking plaats in 2010. Op basis van deze gege-
vens kan de Belastingdienst dus een onderzoek starten naar inwoners van Nederland met
(zwart) vermogen in België. In juni 2011 berichtte de Belgische krant De Tijd dat België op
basis van deze automatische gegevensuitwisseling 50 duizend rekeninghouders zou hebben
‘aangegeven’ bij de Nederlandse fiscus.

Tenslotte verdient nog opmerking dat een belangrijke afwijking van het Verdrag ten opzichte
van de Verdragen met Zwitserland en Liechtenstein is dat in het Verdrag met België geen
voorwaarden zijn opgenomen ter voorkoming van fishing expeditions.

5.3. Tijdvakken

Op grond van artikel 4, lid 2, onder a van het Protocol is het nieuwe artikel 29 van het Ver-
drag van toepassing op “bij de bron verschuldigde belastingen op inkomsten die zijn toege-
kend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari 2010”.

Bovendien kan op grond van artikel 4, lid 3 van het Protocol informatie, die berust bij een
bank of andere financiële instelling, al worden opgevraagd voor de belastingen op inkomsten
die zijn toegekend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari 2008. Zo zal bijvoorbeeld een
verzoek om informatie door de Nederlandse belastingdienst, dat ziet op Belgische spaarte-
goeden van een inwoner van Nederland over het belastingjaar 2008, ingewilligd kunnen
worden. Door de toevoeging van deze paragraaf hebben partijen de mogelijkheid om bankin-
formatie over belastingjaren vanaf 2008 of informatie van andere financiële instellingen dan
banken over laatstgenoemde jaren uit te wisselen, aldus de toelichtende nota van de staats-
secretaris van Financiën.38

38 Kamerstukken II, 2010/2011, 32 904, nr.1, p. 7.
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6. Afrondend

Sedert enige jaren bestaat de mogelijkheid voor Nederland om (bank)informatie te verzoe-
ken aan autoriteiten van ons omringende landen. Aan dergelijk verzoeken zijn wel de nodige
voorwaarden verbonden. Het is van belang er alert op te zijn dat deze voorwaarden ook
worden nageleefd en zo nodig daar actief onderzoek naar te doen. Voorts zijn - zoals uit het
voorgaande is gebleken - de regelingen niet identiek. Het is dus van belang voor iedere af-
zonderlijke situatie te bezien wat de toepasselijke bepalingen zijn.

Breda, 27 juni 2012


