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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

790
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over
het teleurstellende bericht dat Oostenrijk en Luxemburg het bankgeheim willen
behouden (Ingezonden 12 december 2013).
Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 18 december
2013).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Oostenrijk en Luxemburg willen bankgeheim
behouden»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat behoud van het bankgeheim door Oostenrijk en
Luxemburg zeer onwenselijk is omdat het de strijd tegen belastingontduiking
en witwassen ernstig belemmert? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2
Ja.
Vraag 3
Wat is uw oordeel over de opstelling van deze landen ten aanzien van het
bankgeheim?
Antwoord 3
De vraag is niet meer of het bankgeheim zal worden afgeschaft maar
wanneer. Voor Luxemburg en Oostenrijk is het belangrijk dat zij een gelijk
speelveld hebben met hun concurrent Zwitserland. Als Zwitserland het
bankgeheim opgeeft dan zal het voor deze landen ook gemakkelijker zijn om
dat ook te doen. Gezien de internationale ontwikkelingen die ik hierna uiteen
zal zetten, lijkt het bankgeheim in Europa overigens zijn langste tijd te hebben
gehad.
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Vraag 4
Kunt u een overzicht en taxatie geven van alternatieve maatregelen tegen
belastingontduiking en witwassen die zwartspaarders en witwassers treffen in
Oostenrijk en Luxemburg, ondanks het bankgeheim? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Wat zijn in internationaal verband de mogelijkheden genoemde landen te
bewegen het bankgeheim met de grootste spoed op te heffen?
Antwoord 4 en 5
In internationaal verband is er momenteel veel gaande op het gebied van
automatische uitwisseling van informatie. Zo werkt de OESO, op verzoek van
de G20, aan een «Common reporting Standard» (CRS) over het automatisch
uitwisselen van informatie. Zowel Luxemburg als Oostenrijk hebben zich
aangesloten bij de discussie over de opzet van de CRS. Deze CRS is
grotendeels gebaseerd op de FATCA verdragen en ziet onder meer toe op het
automatisch uitwisselen van rente-inkomsten. Ook Nederland zal op korte
termijn met de VS een FATCA-verdrag sluiten. Voorzien wordt dat de CRS
medio 2014 door de G20 zal worden aangenomen en dat de eerste landen in
2016 of 2017 effectief informatie zullen gaan uitwisselen.
Verder is Luxemburg met de VS in onderhandeling over een FATCA-verdrag
waarin Luxemburg het bankgeheim in relatie met de VS gaat opgeven.
FATCA zal wereldwijd per 1 juli 2014 ingaan. Via de «most favoured nation»
clausule in de administratieve samenwerkingsrichtlijn gelden verdergaande
afspraken over informatie-uitwisseling met derde landen ook in relatie tot EU
lidstaten. In de EU wordt hard gewerkt aan een modernisering van de
administratieve samenwerkingsrichtlijn om de verdergaande automatische
uitwisseling van informatie ook binnen de EU vorm te geven.
Ongeacht het bovenstaande heeft Luxemburg al aangegeven per 1 januari
2015 over te stappen op automatische verstrekking van informatie over
spaartegoeden.
Op basis van de hierboven genoemde feiten is het een kwestie van tijd
voordat het bankgeheim zal worden afgeschaft. Beide landen lijken eerder
bezig met een geordende «exit-strategie» dan dat er nog echt fundamentele
weerstand plaatsvindt. Dit blijkt ook uit de zwartspaarderwerende maatregelen die banken in Luxemburg en Zwitserland treffen om te voorkomen dat er
zwartspaarders opduiken op het moment dat de banken informatie gaan
uitwisselen. De zwartspaarders worden dus verder beperkt in hun mogelijkheden.
Vraag 6
Wat wordt de inzet van Nederland bij de Europese top in Brussel van 19 en
20 december a.s. ten aanzien van de strijd tegen belastingontduiking en
witwassen in het algemeen en het bankgeheim van voornoemde landen in
het bijzonder? Wat zijn uw verwachtingen van deze bijeenkomst? Denkt u dat
nog voor het einde van het jaar een overeenkomst kan worden gesloten, in
lijn met eerdere verwachtingen?2 Zo nee, waarom niet?
Antwoord 6
De inzet van Nederland (en de andere EU lidstaten) is dat Luxemburg en
Oostenrijk akkoord moeten gaan met de aanscherping van de spaartegoedenrichtlijn zoals is overeengekomen tijdens de ER op 22 mei. Naast dit
onderwerp zal het bankgeheim ongetwijfeld ter sprake komen. Zoals
aangegeven is de vraag niet zozeer óf de lidstaten het bankgeheim gaan
opheffen maar wanneer. Hierbij moet wel worden toegevoegd dat de keuze
van het hebben van een bankgeheim aan de lidstaten zelf is. Wel zullen de
overige lidstaten (waaronder Nederland) en de Commissie bij beide landen
blijven aandringen op opheffing van hun bankgeheim.
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Vraag 7
Wat is de inzet van de Nederlandse regering ten aanzien van een mogelijke
bronheffing in Oostenrijk en Luxemburg als uitruil tegen automatische
informatie-uitwisseling?3 Hoe moet dit worden gezien in het licht van de
landen die zich wel aan automatische informatie-uitwisseling conformeren
zonder de mogelijkheid van dit alternatief? In welke situaties vervalt met een
bronheffing elk voordeel van zwartsparen voor Nederlandse belastingplichtigen?
Antwoord 7
Op basis van de huidige spaartegoedenrichtlijn zijn Luxemburg en Oostenrijk
al gehouden aan een inhouding van een 35% bronheffing op rente-inkomsten
van rekeninghouders die elders in de EU wonen. Jaarlijks maken beide
lidstaten de inkomsten van deze bronheffing geaggregeerd over aan de
relevante lidstaten. Op deze manier wordt verzekerd dat de inkomsten van de
anonieme bankrekeninghouder in Oostenrijk en Luxemburg wel onderworpen
worden aan een belasting. Echter, door de introductie van de FATCAverdragen en CRS wordt het (automatisch) uitwisselen van informatie over
o.a. rente-inkomsten de norm. Vandaar ook dat de tijd is gekomen het
bankgeheim op te heffen. Op het moment dat Luxemburg en Oostenrijk
overgaan tot het automatisch uitwisselen van informatie over renteinkomsten van banktegoeden zal de bronheffing komen te vervallen.
Vraag 8
Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het debat in de Kamer
ter voorbereiding op de Europese top in Brussel van 19 en 20 december a.s.?
Antwoord 8
Ja.
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