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Een paar jaar geleden ben ik tegen de lamp gelopen met mijn zwarte geld in Luxemburg. De fiscus
ontdekte mijn rekening bij Van Lanschot, en heeft mij een navorderingsaanslag Inkomstenbelasting
opgelegd met een boete van 50%. Met de navordering en boete kan ik wel leven, maar niet met het
feit dat deze correctie volledig aan mij wordt toegerekend. Volgens mij moet de bankrekening - én
met name de rente daarop in de oude jaren – fifty-fifty verdeeld worden tussen mij en mijn partner:
zij was gemachtigd tot de bankrekening, en heeft ook enkele keren geld in Luxemburg opgehaald.
De inspecteur weigert die toerekening omdat wij niet gehuwd zijn en in ons samenlevingscontract
geen goederengemeenschap zijn overeengekomen. Wat vindt u daarvan?

Antwoord
Ik denk dat de inspecteur het bij het rechte eind heeft. 
Ik begrijp dat de bankrekening in Luxemburg op uw naam was gesteld. Uw partner was gemachtigd tot de
rekening – zij kon geld opnemen – maar zo’n machtiging maakt haar nog niet tot rechthebbende tot die
bankrekening.
Voor de toerekening van de rente-inkomsten uit een
bankrekening – tot 2001: inkomsten uit vermogen – is
beslissend wie de rechthebbende is tot de rekening, wie
daadwerkelijk over de inkomsten kan beschikken. Bij rente
op een banktegoed is dat in de regel de rekeninghouder.
Dat is – bij echtgenoten – de bestuursbevoegde partner. 
U bent niet gehuwd met uw partner. De Luxemburgse
bankrekening behoort derhalve niet tot een
huwelijksgemeenschap. De bankrekening behoort evenmin
tot een andersoortige vermogensrechtelijke gemeenschap,
nu u daarover geen afspraken hebt gemaakt in uw
samenlevingscontract. Het feit dat uw partner een
machtiging voor de rekening had, maakt haar niet tot
rechthebbende tot de bankrekening: een rechthebbende
heeft juist geen machtiging nodig om geld te kunnen
opnemen! 
De enige mogelijkheid van een toerekening aan uw partner
die resteert is dat zij een recht van persoonlijk vruchtgenot
heeft op de (helft van de) rente-inkomsten op de
bankrekening. Dat moet u aannemelijk maken, en dat lijkt mij in de gegeven situatie niet mogelijk. 
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