
   

 

 

 

 

SERV_20170410_Internationale_Gegevensuitwisseling_Financiële_Rekeningen_ADV.docx 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11  
info@serv.be    www.serv.be 

 

 

Advies 

Multilateraal akkoord uitwisseling informatie 
financiële rekeningen 

Brussel, 10 april 2017 



  

 Multilateraal akkoord financiële rekeningen 

 

 
  2 

 

 

 

 

. 

 

Adviesvraag: Adviesaanvraag met betrekking tot het voorontwerp van decreet houdende instemming met het 
multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake 
financiële rekeningen, gesloten te Berlijn op 29 oktober 2014 

Adviesvrager: Bart Tommelein - Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Ontvangst adviesvraag: 3 april 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 10 april 2017 

 

   

Contactpersoon:  Erwin Eysackers - eeysackers@serv.be 

Contactpersoon:  Sharon Noppe - snoppe@serv.be 
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De heer Bart TOMMELEIN 

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie  

Kreupelenstraat 2 

1000 BRUSSEL 

  

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
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Adviesvraag: Multilateraal akkoord betreffende de automatische uitwisseling van 
inlichtingen inzake financiële rekeningen 

Mijnheer de minister 

 

Op 3 april 2017 ontving de SERV een adviesvraag betreffende het voorontwerp van decreet 

houdende instemming met het Multilateraal Akkoord betreffende de automatische uitwisseling 

van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014.  

Het dossier betreft een administratief akkoord gesloten in het kader van het Multilateraal Verdrag 

inzake wederzijdse administratieve bijstand inzake fiscale aangelegenheden van de OESO/Raad 

van Europa van 25.01.1988. Het akkoord voorziet in de automatische uitwisseling van inlichtingen 

m.b.t. financiële rekeningen tussen de verschillende rechtsgebieden die het akkoord hebben 

ondertekend en waarvoor het akkoord in werking is getreden. Het akkoord werd op 29.10.2014 

door België ondertekend in de marge van het Mondiaal Forum inzake transparantie en 

uitwisseling van inlichtingen voor belastingdoeleinden in Berlijn. België is bij de landen die vanaf 

2017 inlichtingen m.b.t. het jaar 2016 zullen uitwisselen. Het voorstel zal de ontvangsten en 

uitgaven van de Vlaamse overheid (zo goed als) niet beïnvloeden. 

De SERV zal in dit dossier geen advies formuleren gezien de beperkte sociaaleconomische 

relevantie. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen  

administrateur-generaal  voorzitter  

 

 


