
 

Inkeerregeling: boete bij vrijwillige verbetering
naar 30%
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De inkeerregeling voor zwartspaarders wordt aangescherpt. Inkeerders betalen sinds 1
januari van dit jaar 15 procent boete, per 1 juli wordt dat 30 procent. Minister De Jager
van Financiën wil de prikkel om in te keren vergroten. Afgelopen jaar meldden meer dan
8.000 zwartspaarders ruim 2,2 miljard aan buitenlands vermogen aan bij de
Belastingdienst.

De inkeerregeling voor zwartspaarders wordt opnieuw aangescherpt. Financiën gaat per 1 juli 2010
de boete voor inkeerders verdubbelen, van 15% naar 30%. Demissionair minister De Jager wil de
prikkel vergroten om in te keren. De verhoging van de boete is mede ingegeven door berichten in de
dagbladpers dat zwartspaarders die alsnog ‘schoon schip met de fiscus maken’ er toch wel erg
goedkoop afkomen. In die krantenberichten werd voorgerekend dat zwartspaarders, die niet in 2009
zijn ingekeerd – toen daar nog geen boete op stond – maar dat pas in 2010 hebben gedaan, daar
ondanks de boete van 15% financieel voordeliger mee uit zijn. Op die rekensom valt wel het nodige
af te dingen. Door de inkeer alsmaar uit te stellen, neemt het risico toe dat de inspecteur de
zwartspaarder zelf op het spoor komt. En dat levert een boete op van 300%. Die hoge boete is
ingevoerd per 1 juli 2009. Zie ook BelastingBelangen 2007, nr. 1: Buitenlands vermogen: zwart geld
witten mét de inkeerregeling en BelastingBelangen 2009, nr. 2: Zwartspaarders: de inkeerregeling,
een strafvervolging of 300% boete.

Vorig jaar hebben zich meer dan 8.000
zwartspaarders bij de Belastingdienst gemeld, goed
voor ruim 2,2 miljard aan buitenlands vermogen. 
De inkeerregeling is niet alleen in Nederland, maar
ook in onze buurlanden ‘big business’. 
In België is de stormloop van inkeerders pas dit jaar
goed op gang gekomen: in de eerste maanden van dit
jaar hebben 371 Belgen hun zwarte spaartegoed bij
de fiscus gemeld, tegenover maar 45 over het hele
jaar 2009. Oorzaak is – ook in België – het alsmaar
verder afbrokkelende bankgeheim in
belastingparadijzen als Zwitserland en Liechtenstein.
Wie in België de inkeerregeling wil gebruiken, moet
de ontdoken belasting betalen over de afgelopen 10
jaar plus een boete tot 25% van dat bedrag. 

In Duitsland geldt een soepeler regeling: inkeerders moeten de achterstallige belasting betalen over
de afgelopen 10 jaar, plus 6% rente over dat bedrag. Toch loopt de inkeerregeling ook bij onze
oosterburen goed op, zeker nadat de Bondsregering onlangs bereid bleek om een flink bedrag op
tafel te leggen om daarmee de gegevens te kopen van ongeveer vijftienhonderd zwartspaarders met
een Zwitserse bankrekening. De Duitse belastingdienst verwacht dat de nieuwe Zwitserse informatie
ongeveer 200 miljoen euro aan nog niet betaalde belastingen moet kunnen opleveren. 
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Commentaar
De inkeerregeling heeft zijn beste tijd gehad. De zwartspaarders die zich nu nog niet bij de
Belastingdienst gemeld hebben, zullen dat waarschijnlijk ook niet meer doen. En de Tweede Kamer
wil af van de inkeerregeling: veel parlementariërs vinden die regeling veel te vriendelijk voor de
boosdoeners die onze belastingwetgeving hebben overtreden 
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