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Betreft: Verzoekschrift nr. 1088/2016, ingediend door de heer J.R. (Franse
nationaliteit), over de vermeende inbreuk op EU-rechten van de 
Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (wet naleving 
belastingplicht buitenlandse rekeningen – FATCA) en de extraterritoriale 
effecten van Amerikaanse wetten in de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De klacht van indiener heeft hoofdzakelijk betrekking op de Foreign Account Tax 
Compliance Act (wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen – FATCA), alsook op 
de intergouvernementele overeenkomsten voor de tenuitvoerlegging ervan in de EU, 
waardoor Europese en andere buitenlandse financiële instellingen worden verplicht alle 
eigendommen van hun klanten die "US persons" zijn bij de Amerikaanse belastingdienst aan 
te geven. Volgens hem schendt deze wet verschillende grondbeginselen van het EU-recht 
(met inbegrip van het recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven, het verbod op 
discriminatie en de gegevensprivacy) evenals de richtlijn betaalrekeningen.

Hoewel de FATCA zou zijn bedoeld om belastingontwijking door belastingbetalers in de VS 
te bestrijden, stelt indiener dat de wet in werkelijkheid invloed heeft op een groot aantal 
Europese burgers en in het bijzonder zogenaamde "toevallige Amerikanen", burgers die zowel 
onderdaan zijn van de VS als van een lidstaat, alsook op hun niet-Amerikaanse familieleden. 
Aangezien de niet-naleving van de vereisten die de FATCA oplegt, leidt tot hoge boetes voor 
financiële instellingen, hebben vele daarvan gereageerd door alle handelsactiviteiten met 
klanten die enige band met de VS leken te hebben, ongeacht of dit echt zo was, stop te zetten. 

Indiener stelt ook dat de extraterritoriale toepassing van Amerikaanse wetten een zeer hoge 
prijs heeft voor de economieën en bedrijven in de EU. Hij vermeldt in verband hiermee het 
geval van BNP Paribas, dat in 2014 door de VS een boete kreeg opgelegd van
8,9 miljard USD, hoewel de bank geen enkele Franse of Europese wet had overtreden. 
Indiener drukt ook zijn bezorgdheid uit over het feit dat de uitwisseling van informatie niet 
wederzijds is en dat het inzetten door EU-bedrijven van Amerikaanse consultants en 
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boekhouders economische spionage is onder het mom van wettigheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2017. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 juni 2017

Volgens indieners kampen meerdere "toevallige Amerikanen" of burgers met zowel de 
Amerikaanse als een Europese nationaliteit met herhaalde discriminatie door Europese 
financiële instellingen, omdat ze worden uitgesloten van toegang tot verschillende financiële 
producten (waaronder betaalrekeningen) op grond van de nalevingseisen die via de 
intergouvernementele overeenkomsten tot tenuitvoerlegging van de Foreign Account Tax 
Compliance Act (wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen – FATCA) worden 
gesteld aan de Europese financiële instellingen. Volgens indieners is naleving van de FATCA 
feitelijk onverenigbaar met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en de 
richtlijn betaalrekeningen1 (2014/92/EU).

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de FATCA en de bijbehorende 
intergouvernementele overeenkomsten bilaterale overeenkomsten vormen die na 
onderhandelingen zijn gesloten tussen de Verenigde Staten en andere landen, waaronder 
lidstaten. Het is dan ook in de eerste plaats aan de lidstaten om tijdens onderhandelingen over 
deze overeenkomsten rekening te houden met zowel de specifieke kenmerken van het 
Amerikaanse belastingstelsel als hun eigen verplichtingen uit hoofde van het Unierecht. Het is 
hun verantwoordelijkheid om te verzoeken om de herziening van de overeenkomst teneinde 
praktische problemen, eventuele onverenigbaarheden met het Unierecht of andere wijzigingen 
aan te pakken, met name met betrekking tot volledige wederkerigheid.

Ten tweede, met betrekking tot de vermeende schendingen van het recht op eerbiediging van 
het privéleven, wordt verwezen naar artikel 8 van het EVRM. De Commissie merkt op dat het 
grondrecht op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van de persoonsgegevens is 
vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De lidstaten zijn uit 
hoofde van het Unierecht verplicht om deze rechten te eerbiedigen bij de tenuitvoerlegging 
van EU-wetgeving.  

Ten derde, met betrekking tot de vermeende onverenigbaarheid van de richtlijn 
betaalrekeningen met de intergouvernementele overeenkomsten voor de FATCA, wil de 
Commissie erop wijzen dat de toegang tot betaalrekeningen in de EU wordt geregeld in 
hoofdstuk IV van de richtlijn. In artikel 15 ("non-discriminatie") van de richtlijn wordt het 
volgende bepaald: "De lidstaten zorgen ervoor dat consumenten die legaal in de Unie 
verblijven bij het aanvragen van of toegang verkrijgen tot een betaalrekening binnen de Unie 
door kredietinstellingen niet worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit, woonplaats 
of op enige andere grond als bedoeld in artikel 21 van het Handvest. De voorwaarden die van 
toepassing zijn op het aanhouden van een basisbetaalrekening mogen in generlei opzicht 
discriminerend zijn.". In artikel 16 ("recht op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties") wordt in wezen bepaald dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat legaal in de 
Unie verblijvende consumenten het recht hebben een betaalrekening met basisfuncties te 
                                               
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1
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openen, d.i. een nieuw type product waarvan de kenmerken zijn vastgelegd in de richtlijn, 
mits deze consumenten voldoen aan de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van 
geld. Ongeacht de rapportagevereisten die aan kredietinstellingen in de EU worden opgelegd 
uit hoofde van de FATCA en de bijbehorende intergouvernementele overeenkomsten, moeten 
kredietinstellingen die door de lidstaten worden aangewezen, toegang verlenen tot 
betaalrekeningen met basisfuncties aan elke legaal in de EU verblijvende consument, onder 
de in de richtlijn vastgestelde voorwaarden. 

Conclusie

De Commissie is van oordeel dat kredietinstellingen die door de lidstaten overeenkomstig 
Richtlijn 2014/92/EU worden aangewezen aan elke legaal in de EU verblijvende consument 
toegang moeten verlenen tot betaalrekeningen met basisfuncties, onder de in de richtlijn 
vastgestelde voorwaarden. 

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 13 februari 2018

Zoals de Commissie in haar eerste opmerkingen heeft aangegeven, wordt de Foreign Account 
Tax Compliance Act (wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen – FATCA) ten 
uitvoer gelegd via intergouvernementele bilaterale akkoorden tussen de VS en elke lidstaat. 
Wegens een gebrek aan steun van de lidstaten destijds, heeft de Europese Commissie geen 
aanbeveling gedaan aan de Raad voor een machtiging tot het openen van onderhandelingen 
met het oog op een internationale overeenkomst namens de Unie. De vereisten inzake 
informatie-uitwisseling in de FATCA zijn echter vergelijkbaar met de vereisten uit hoofde 
van de EU-wetgeving (Richtlijn 2014/107/EU) en met de mondiale OESO-standaard voor de 
automatische uitwisseling van financiële rekeninggegevens, die momenteel door meer dan 
honderd rechtsgebieden wordt ingevoerd. 

De Commissie erkent dat de FATCA en de daarmee verbonden intergouvernementele 
akkoorden het onbedoelde effect blijken te hebben dat ze de toegang tot financiële diensten in 
de EU verhinderen voor Amerikaanse staatsburgers en voor andere personen waarvan 
aangenomen kan worden dat de FATCA op hen van toepassing is ("US persons"). Dit omvat 
"toevallige Amerikanen", die in de VS geboren zijn maar er nooit het staatsburgerschap 
hebben aangevraagd. 

De Commissie werkt momenteel samen met de financiële sector om meer informatie te 
verzamelen over hoeveel inwoners in de EU moeilijkheden hebben om financiële diensten te 
verkrijgen omdat de FATCA op hen van toepassing zou zijn. Hoewel de Commissie de 
financiële dienstverleners niet kan dwingen om diensten aan te bieden aan personen waarop 
de FATCA van toepassing zou zijn, zal zij wel de richtlijn betaalrekeningen (2014/92/EU) 
handhaven, uit hoofde waarvan iedereen die in de EU verblijft het recht heeft op een 
basisbetaalrekening.

De Commissie onderzoekt momenteel ook, samen met de financiële sector, hoe naleving van 
de bestaande FATCA-regels gemakkelijker gemaakt kan worden voor financiële 
dienstverleners, met het oog op de vermindering van administratieve lasten en een verlaging 
van het risico, voor de financiële instellingen van de EU, op de zware bronbelasting die op de 
inkomsten uit Amerikaanse bronnen gegeven wordt. 
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Tot slot wenst de Commissie de aandacht van de Commissie verzoekschriften te vestigen op 
een brief van 8 mei 2017 van het Maltese Voorzitterschap van de Raad aan het Amerikaanse 
Ministerie van Financiën, waarin de problemen werden aangekaart die inwoners, financiële 
instellingen en regeringen van EU-lidstaten ondervinden als gevolg van de FATCA, vooral 
met betrekking tot de verslaglegging over gegevens bij gebrek aan een Amerikaans 
belastingsidentificatie- of socialezekerheidsnummer. 

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 31 januari 2019

Zoals de Commissie in haar eerste opmerkingen heeft aangegeven, wordt de Foreign Account 
Tax Compliance Act (wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen – FATCA) ten 
uitvoer gelegd via intergouvernementele akkoorden tussen de VS en elke lidstaat. De 
Commissie heeft geen mandaat gekregen om namens alle lidstaten te onderhandelen over een 
overeenkomst, noch enig signaal van de Raad dat deze zou overwegen om een formele rol toe 
te kennen aan de Commissie bij het benaderen van de Verenigde Staten in verband met de 
FATCA. De Commissie blijft bereid om, indien de Raad dit wenst, een gemeenschappelijke 
gedachtewisseling met de Raad aan te gaan, om de toepasselijkheid en mogelijke 
omstandigheden voor een EU-aanpak van de FATCA te beoordelen. 

Op basis van een analyse van artikel 15 (non-discriminatie) en artikel 16 (recht op toegang tot 
een betaalrekening met basisfuncties) van de richtlijn betaalrekeningen1 en van de 
desbetreffende bepalingen van de nationale maatregelen ter omzetting daarvan in de 
verschillende lidstaten, heeft de Commissie geen enkel probleem kunnen identificeren dat 
relevant is in het kader van dit verzoekschrift.

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft, herinnert de Commissie eraan dat de 
onafhankelijke autoriteiten voor gegevensbescherming van de lidstaten verantwoordelijk zijn 
voor de handhaving van de toepasselijke regels. In een in februari 2018 gepubliceerde 
verklaring kwamen deze autoriteiten tot de conclusie dat er geen gevallen waren waarin de 
verwerking van gegevens waarbij er sprake was van overdracht van persoonsgegevens in het 
kader van de FATCA-regeling, moest worden verboden. De Commissie is ondertussen op de 
hoogte gesteld van het feit dat de autoriteiten voor gegevensbescherming op basis van 
uitwisselingen met het Europese collectief van "Accidental Americans" in 2019 een 
feitenonderzoek zullen starten om de situatie in de lidstaten verder op te helderen. De 
Commissie onderhoudt regelmatig contact met de autoriteiten voor gegevensbescherming en 
blijft de nieuwe ontwikkelingen in dit dossier op de voet volgen. 

                                               
1 Richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de 
vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een 
andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (voor de EER relevante tekst), 
PB L 257 van 28.8.2014.
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