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QUESTION ORALE DE M.
DAMME

JEF

VAN

AAN DE HEER GUY VANHENGEL,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
FINANCIËN,
BEGROTING, EXTERNE BETREKKINGEN
EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES
FINANCES,
DU
BUDGET,
DES
RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA
COOPÉRATION
AU
DÉVELOPPEMENT,

betreffende "de ratificatie van de avenant
bij het dubbelbelastingverdrag tussen
België en Zwitserland".

concernant "la ratification de l'avenant à la
convention préventive de la double
imposition signée par la Belgique et la
Suisse".

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het
woord.

M. le président.- La parole est à M. Van Damme.

De heer Jef Van Damme (sp.a).- België en
Zwitserland sloten in 1978 een verdrag tot
vermijding van dubbele belasting. Dat verdrag
regelt ook de fiscale samenwerking, waaronder de
uitwisseling van inlichtingen tussen beide landen.
De uitwisseling van bankinlichtingen was op basis
van het oorspronkelijke verdrag de facto
onmogelijk. In 2014 werd een avenant bij het
dubbelbelastingverdrag ondertekend dat de
uitwisseling van bankinlichtingen wel mogelijk
maakt. Een overeenkomstsluitende staat mag het
verstrekken van inlichtingen niet weigeren enkel
en alleen omdat de inlichtingen in het bezit zijn
van een bank of een andere financiële instelling.

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- La
Belgique et la Suisse ont conclu en 1978 une
convention préventive de la double imposition, qui
régit aussi la collaboration fiscale. Depuis 2014,
un avenant à cette convention autorise l'échange
des données bancaires, jusque-là impossible.

Dat lijkt heel technisch, maar het komt erop neer
dat de opheffing van het Zwitsers bankgeheim ten
aanzien van de Belgische administratie een feit
werd. In het kader van de zogenaamde
Swissleaks-dossiers, maar evengoed in het kader
van andere fraudedossiers waarbij er een link
bestaat met Zwitserland, moet het voor de
administratie mogelijk worden om gericht
bankinlichtingen op te vragen bij de Zwitserse
administratie. Die inlichtingen kunnen voor een
doorbraak zorgen in heel wat onderzoeken.

Cet avenant revient à lever le secret bancaire
suisse à l'égard de l'administration belge. Dans le
cadre de dossiers de fraude en lien avec la Suisse,
l'administration doit pouvoir demander des
renseignements
bancaires
ciblés
à
l'administration suisse.
Vu son caractère mixte, le nouveau texte de la
convention entre la Belgique et la Suisse doit être
ratifié par sept parlements.
Quel est l'état des lieux de la ratification de cet
avenant ? Interviendra-t-elle rapidement ? Les
démarches en ce sens ont-elles déjà été
entreprises ?
La
ratification
pose-t-elle
éventuellement problème ? Quand l'avenant serat-il soumis au parlement ?

De nieuwe tekst van het verdrag tussen België en
Zwitserland moet wegens het zogenaamde
gemengde karakter geratificeerd worden door
maar liefst zeven parlementen. Dat is een reden te
meer om er zo snel mogelijk werk van te maken.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de
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ratificatie van dit avenant? Komt die er snel? Zijn
de nodige stappen al ondernomen? Zijn er
eventueel problemen bij de ratificatie? Wanneer
zult u die voorleggen aan het parlement?
De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het
woord.

M. le président.- La parole est à M. Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel, minister.- De Brusselse
regering is zich bewust van het belang van het
avenant
van
10 april
2014
bij
het
dubbelbelastingverdrag
tussen
België
en
Zwitserland, in het bijzonder voor de uitwisseling
van bankgegevens.

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).Brussels International prépare le dossier
d'adhésion en concertation avec les experts
techniques
de
Bruxelles
Fiscalité.
Le
gouvernement devra ensuite approuver l'avantprojet   d’ordonnance   et   son   exposé   des   motifs,  
avant de les soumettre à l'avis du Conseil d'État et
du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale.

De administratie voor buitenlands beleid (Brussels
International) bereidt momenteel in overleg met
de technische deskundigen bij Brussel Fiscaliteit
het instemmingsdossier voor. Als ze daarmee
klaar is, moet de regering het voorontwerp van
ordonnantie en de daarbij horende memorie van
toelichting goedkeuren. Daarna moet het advies
van de Raad van State en van de Economische en
Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden ingewonnen en dan pas kunnen
we het dossier in het Brussels parlement indienen.

Le parlement bruxellois pourra certainement
adopter l'avenant avant la fin de 2015.

Het is dan ook niet gemakkelijk om nu al een
gedetailleerde planning te geven. Omdat er echter
geen knelpunten zijn, die een snelle afhandeling
van het dossier verhinderen, zal het Brussels
parlement het avenant zeker nog voor het einde
van 2015 kunnen goedkeuren.
- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
PHILIPPE CLOSE

QUESTION
CLOSE

ORALE

DE

M.

PHILIPPE

AAN DE HEER GUY VANHENGEL,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
FINANCIËN,
BEGROTING, EXTERNE BETREKKINGEN
EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES
FINANCES,
DU
BUDGET,
DES
RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA
COOPÉRATION
AU
DÉVELOPPEMENT,

betreffende "de vergissing van het fiscale
bestuur bij de indexering van de
onroerende voorheffing en de gevolgen
voor de gemeentelijke financiën".

concernant "l'erreur de l'administration
fiscale en matière d'indexation du
précompte immobilier et les conséquences
sur les finances des communes".
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