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De kranten staan er vol mee: de compliance-regels voor banken zijn zo streng dat 
ze ook zouden moeten controleren of hun cliënten netjes belasting betalen. En als 
ze een fout maken, leidt dat tot een torenhoge boete! “Belachelijk”, werd er ge-
schreven in de fiscale pers, “schoenmaker hou je bij je leest”! Dat kan toch niet 
waar zijn? Het is ook niet waar.

Wat is er aan de hand? Financiële instellingen moeten in het kader van hun cli-
entenonderzoek zogenoemde “integriteitsrisico’s” onderzoeken. Dit betreft onder 
andere het risico dat cliënten zich niet houden aan wet- en regelgeving (waaron-
der het risico op witwassen) of dat er een risico is dat cliënten maatschappelijk 
onbetamelijk gedrag veroorzaken, waardoor er ernstige risico’s voor de financiële 
instelling of het financiële systeem ontstaan. Hieronder vallen ook fiscale integri-
teitsrisico’s. Deze onderzoeksplicht is vergelijkbaar met die van trustkantoren on-
der de Wtt 2018 (zie ook de DNB Consultatie Good practices fiscale integriteits-
risico’s trustkantoren van februari 2019).
Het gaat dan om het risico dat de cliënt betrokken is bij een belastingfraude of 
niet aanvaardbare ontwijking van belasting. Dit betekent niet dat de financiële 
instellingen moeten onderzoeken of hun cliënten netjes hun belastingaangifte 
doen, maar wel of het soort cliënten bepaalde risico’s met zich dragen. Deze af-
wegingen moeten ze in een beleid vastleggen.

Tegelijkertijd verandert de fiscale regelgeving in hoog tempo. Internationaal en 
nationaal worden antimisbruikregelingen geïntroduceerd om belastingfraude 
en -ontwijking tegen te gaan. Ontwijking/optimalisatie is legaal, maar wordt 
inmiddels vaak politiek als onwenselijk gezien, en daarmee in veel gevallen als 
maatschappelijk niet betamelijk. Maar waar ligt de grens? De grens ligt bij de 
bedoeling van de wetgever. Helaas is die niet altijd duidelijk.

Financiële instellingen moeten dus de risico’s inschatten of bepaalde soorten 
cliënten onaanvaardbare integriteitsrisico’s met zich meedragen. Of, dat deze risi-
co’s met bepaalde beheersmaatregelen wel aanvaardbaar zijn. De vraag of ze aan-
vaardbaar zijn hangt niet van de wet af, maar van het risicobeleid van de instelling. 
Financiële instellingen worstelen met het inschatten van de fiscale risico’s omdat 
ze daar te weinig ervaring mee hebben in de snel veranderende fiscale wereld. De 
toezichthouder is scherp op mogelijke slechte transactiemonitoring op dit gebied, 
want dan worden mogelijke ongebruikelijke transacties gemist. Dat kan leiden tot 
vervolging en bestraffing. Het resultaat is: bange (onzekere) financiële instellingen 
die voor de zekerheid maar alles wat een beetje buiten de comfortzone valt afwij-
zen: bankrekeningen worden opgezegd en meldingen ongebruikelijke transacties 
worden gedaan. Brave, trouwe cliënten worden als “collateral damage” de deur 
gewezen (maar vermoedelijk ook wel een paar echte risico-cliënten).

Financiële instellingen moeten dus snel onder de knie krijgen wat echte fiscale 
risico’s zijn en welke beheersmaatregelen er mogelijk zijn. Dat vereist wat meer 
maatwerk en contact met de cliënten en daar moet in geïnvesteerd worden. De 
bank die het eerste zijn fiscale integriteitsrisico-beleid zo heeft ingericht dat hij 
snel in staat is om de fiscale risico’s goed in te schatten en cliënten niet onnodig de 
deur wijst, zal de meeste cliënten werven en behouden.

1 Mr. dr. J.A. Booij is fiscaal advocaat te Haarlem en verbonden aan de Universiteit Leiden.
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Makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist wel fiscale kennis bij de instelling en 
bij de medewerkers op de werkvloer. De cliënt kan hier zelf overigens aan mee 
werken door ervoor te zorgen dat er een degelijk belastingadvies ligt en dat als er 
op grond van de EU Mandatory Disclosure (DAC6) regels potentieel fiscaal agres-
sieve structuren moeten worden gemeld, hij kan onderbouwen waarom deze 
structurering toch geen of weinig fiscale risico’s met zich meebrengt. De financiële 
instellingen moeten om uitleg vragen, dit vastleggen en toetsen aan het beleid. 
De banken zullen niet als belastinginspecteur optreden, de cliënten moeten zelf 
aannemelijk maken dat ze niet in de risico-categorie vallen. Veel nieuw soort werk 
voor de belastingadviseur zit er dus aan te komen! Met de bank moet worden afge-
stemd welk pakketje informatie voor welk soort cliënt voldoende is om eventuele 
risico’s te mitigeren.

Belastinginspecteurs toetsen achteraf of een juiste belastingaangifte is gedaan. 
Dat gaat vaak niet over fraude, maar over interpretatie van de wet. Banken toetsen 
vooraf aan de hand van risicofactoren of er een risico is op belastingfraude of niet-
acceptabele ontwijking. Cliënten zullen zich hierdoor meer bewust worden van 
deze risico’s en zullen maatregelen nemen. Cliënten zullen altijd moeten kunnen 
aantonen dat inkomsten en vermogen legaal zijn verkregen.

Banken die voor belastinginspecteur spelen en de juistheid van een aangifte pro-
beren te controleren doen het niet goed. Het gaat er niet om of er al dan niet een 
juiste belastingaangifte wordt gedaan, het gaat er om of volgens het beleid van 
de bank er een concreet risico is op belastingontduiking of onaanvaardbare ont-
wijking. Om dat vast te stellen zijn naast de feitelijke vragen over de structuur en 
de transactie(s) vooral de “waaromvragen” van belang. Waarom wordt er op een 
bepaalde wijze gestructureerd en kan worden vastgesteld of dat geen onaanvaard-
baar risico met zich meebrengt? En de klant moet dat kunnen uitleggen.

De banken zijn naar mijn mening te laat begonnen met een goed beleid te maken 
en hebben nog veel werk te verrichten om een dergelijke screening goed te kunnen 
doen. De komende tijd zullen de klanten nog geregeld met onbegrip reageren op 
vragen en besluiten van de bank. Pas als het de klanten duidelijk is wat het beleid is 
van een bank en hoe zij daarop kunnen anticiperen, zal de rust wederkeren.
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