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ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 6 april 2011
inzake de financiering van een centraal register van bankrekeningmummers
(CON/2011/30)

Inleiding en rechtsgrondslag
Op 1 april 2011 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van het Belgische Ministerie van
Financiën om een advies betreffende drie parlementaire amendementen1 van een wetsontwerp houdende
diverse bepaligen (hierna respectievelijk de ‘amendementen’ en het ‘wetsontwerp’).
De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4 en artikel 282, lid 5 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie en het derde streepje van artikel 2, lid 1 van
Beschikking 98/415/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de raadpleging van de Europese
Centrale Bank door de nationale autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen2, aangezien het
voorstel van wet betrekking heeft op Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB).
Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale
Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.

Doel van de amendementen

1.1

De ECB begrijpt dat de amendementen betrekking hebben op verderstrekkende wijzigingen die
zullen worden ingevoerd bij de Wet ter versterking van de strijd tegen fiscale fraude in België.
Luidens het wetsontwerp zal van Belgische kredietinstellingen worden vereist bepaalde gegevens
aan een centraal register van bankrekeningnummers door te geven3. Zijn er aanwijzingen dat een
belastingplichtige fiscale fraude heeft begaan, dan hebben specifieke daartoe benoemde
hooggeplaatste fiscale ambtenaren toegang tot dit centrale register4. Het register zal onder bepaalde
voorwaarden ook voor buitenlandse fiscale autoriteiten toegankelijk zijn5.
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Amendementen nrs. 15 tot en met 17 betreffende het wetsontwerp houdende diverse bepalingen. Doc. Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers, g.z. 53 2010-2011, 1208/007, blz. 8.
PB L 189 van 3.7.1998, blz. 42.
Zie tevens amendement nr. 15 dat een nieuw artikel 322 § 3, eerste alinea in de Wet op Inkomstenbelasting invoert. Het
centrale register vormt in de amendementen het centrale contactpunt. Kredietinstellingen dienen de volgende gegevens
aan het centrale register door te geven: (a) cliëntennamen en bankrekeningnummers, en (b) de met die cliënten afgesloten
overeenkomsten.
Amendement nr. 15 dat een nieuw artikel 322 § 3, tweede alinea in de Wet op Inkomstenbelasting invoert. De fiscale
autoriteiten dienen vast te stellen of aan deze voorwaarden is voldaan, niet het centrale register (rechtvaardiging bij de
amendementen, blz. 17). De invoering van een centraal register wordt efficiënter geacht, en de privacy van
belastingbetalers meer te eerbiedigen, dan een raadpleging van alle Belgische kredietinstellingen door de fiscale
autoriteiten (rechtvaardiging bij de amendementen, blz. 17).
Amendement nr. 15 dat een nieuw artikel 322 § 4 in de Wet op Inkomstenbelasting invoert.

1.2

Luidens de amendementen krijgt de NBB de bevoegdheid dit centrale register van
bankrekeningnummers te beheren6. De financiering van de nieuwe taak wordt noch in het
wetsontwerp, noch in de amendementen geregeld. De werkwijze van het centrale register zal bij
Koninklijk Besluit worden vastgesteld7.

2.

Onafhankelijkheid van de centrale bank en het verbod op montetaire financiering

2.1

Bij gebreke van een bepaling betreffende de financiering van de nieuwe taak die NBB uit hoofde
van het amendement zal uitvoeren, onderstreept de ECB het belang van de naleving van het verbod
op monetaire financiering zoals bepaald in artikel 123, lid 1 van het Verdrag. Het verbod beoogt te
voorkomen dat centrale banken voorschotten in rekening-courant of andere kredietfaciliteiten
verstrekken aan de overheidssector. De ECB merkt op dat de uit hoofde van het amendment aan de
NBB toevertrouwde taak geen centrale-bank taak is noch de uitvoering van een dergelijke taak
faciliteert. Integendeel, de ECB begrijpt dat de nieuwe aan de NBB toevertrouwde taak verband
houdt met een overheidstaak, d.w.z. de inning van belastingen door de Staat en de versterking van
de strijd tegen fiscale fraude, welke taak in het belang van de Staat wordt uitgevoerd. Derhalve,
indien NBB een dergelijke taak toevertrouwd wordt, dient de NBB vooraf op passende daarvoor
betaald te worden, opdat het verbod op monetaire financiering wordt nageleefd.

2.2

Bovendien, de financiering van deze nieuwe aan de NBB toevertrouwde taak dient te voldoen aan
het beginsel van financiële onafhankelijkheid, krachtens welke een nationale centrale bank over
adequate middelen dient te beschikken, niet slechts voor de uitoefening van haar met het ESCB
verband houdende taken, maar ook voor haar nationale taken, bijv. financiering van haar
administratie en eigen transacties8.

Dit Advies wordt op de website van de ECB gepubliceerd.

Gedaan te Frankfurt am Main, 6 april 2011.

[getekend]

De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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Amendement nr. 15 dat een nieuw artikel 322 § 3, eerste alinea in de Wet op Inkomstenbelasting invoert.
Amendement nr. 15 dat een nieuw artikel 322 § 3, derde alinea in de Wet op Inkomstenbelasting invoert.
Zie het ECB-Convergentieverslag, mei 2010, blz. 21, en met name Advies CON/2011/5, paragraaf 3.1 en CON/2011/20,
paragraaf 3.1
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