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Het aanbod van de Belastingdienst om zwart geld boetevrij naar 
Nederland terug te brengen loopt maandag af.  
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Vanaf dinsdag 00.00 uur moet er weer 30% boete worden betaald over het 

ingekeerde bedrag. Maandag moet de ‘verklaring vrijwillige verbetering’ van 

inkeerders bij de Belastingdienst in Breda liggen. 

Schoon schip maken 

Om geen risico’s te lopen, moet die brief vandaag eigenlijk op de post, stelt Ton 

Apeldoorn van Foba, voormalig Fiod-agent en nu adviseur voor inkeerders. Roelof 

Vos van adviesbureau Hertoghs wijst erop dat maandag tot 23:59 uur ook nog per 

mail kan worden aangemeld. De Belastingdienst zou de eerste brievenbuslichting van 

dinsdag 1 juli ook nog in behandeling nemen. 

Na de start van de inkeerregeling per 1 september hebben zich volgens het ministerie 

van Financiën in tien maanden bijna 9000 mensen gemeld, tegen ongeveer 500 in 

een normaal jaar. De babyboomers gaan met pensioen en willen schoon schip maken 
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voor partner en kinderen. Bovendien loopt het bankgeheim in Zwitserland, 

Luxemburg en Oostenrijk ten einde en jagen de Europese Unie, de Oeso en de G20-

landen in een min of meer gecoördineerde actie op belastingparadijzen. 

€ 50 mrd zwart geld buiten Nederland 

De mensen die jaren geleden vergaten inkomstenbelasting af te dragen, kunnen nu 

bijna geen kant meer op. De resterende alternatieven brengen veel risico’s met zich 

mee. Ze kosten in ieder geval veel meer moeite. Het zwartspaardersfeest is over. 

Dat wil zeggen, voor de kleinere spelers, met bedragen tot enkele miljoenen. De grote 

bedragen worden ook nu nog angstvallig buiten beeld gehouden. Apeldoorn heeft 

eens globaal uitgerekend dat er misschien wel €50 mrd zwart geld buiten Nederland 

zweeft. Daarvan is de afgelopen acht tot tien jaar maar 10% tot 20% ‘ingekeerd’. 

Financiën rekent voor dat tussen september en 20 juni bijna 9000 mensen zijn 

ingekeerd, met naar verwachting € 4,5 mrd vermogen, waar de schatkist €675 mln 

wijzer van is geworden. 

Geen risico lopen 

Apeldoorn heeft het er niettemin nu druk mee: ‘Er melden zich nu twintig mensen 

per dag. Velen dachten dat de regeling verlengd zou worden, maar dat is niet zo. Ik 

heb geen tijd om iedereen te ontvangen, alles gaat nu per mail. Elke dag komen 

pakketten met papieren binnen uit Luxemburg en Zwitserland. Ik ben wel tot aan het 

einde van dit jaar bezig om alles af te ronden.’ 

Van alle mensen die informatie bij hem inwinnen, laat ongeveer 5% na een of twee 

mails niets meer van zich horen. De rest van de laatmelders wil uiteindelijk geen 

risico lopen, stelt Apeldoorn. De banken houden alle gegevens nog minstens tien jaar 

vast. Die gegevens zijn veel geld waard en al vaker door ondernemende 

bankmedewerkers aan Belastingdiensten voor grof geld verkocht, ook aan die van 

Nederland. Wie niet tijdig is ingekeerd, mag dan al snel 60% inkomstenbelasting en 

rente aftikken, plus 30% boete, en vanaf halverwege 2015 60%. Is de Belastingdienst 

de inkeerder voor, dan kan de boete zelfs oplopen tot 300% in geval van ‘ernstige 

fraude’. 

Bankvergunningen in alle EU-landen 

Over geld dat al voor 2002 in Zwitserland stond moet tegen de huidige versoepelde 

voorwaarden 20% belasting plus heffingsrente worden afgedragen. Zet dat eens af 

tegen het risico dat er inclusief boete 90% moet worden betaald. Is er in de afgelopen 

twaalf jaar nog geld bijgestort, dan wordt over dat bedrag ongeveer 60% aan 

inkomstenbelasting en heffingsrente afgerekend. Een percentage waaraan ook in deze 

coulanceperiode niet valt te tornen. Die afdracht valt overigens mee als er in de jaren 
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negentig vijf ton aan guldens werd weggesluisd, wat door aandelenbeleggingen tot 

€ 1,3 mln is aangegroeid. Dit is maar een praktijkvoorbeeld dat Apeldoorn geeft. 

In Zwitserland en Luxemburg wordt naar schatting driekwart van het Nederlandse 

zwarte geld gestald. Volgens Apeldoorn wil Zwitserland pas meer gegevens leveren als 

het er bankvergunningen voor terugkrijgt in alle EU-landen. 
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