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Datum 9 september 2022
Betreft FATCA: nazending brief VS en reactie banken

DEPARTEMENTAAL BREED

Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister, graag over een nieuwe 
ontwikkeling in het FATCA-dossier, die plaats heeft gevonden vlak na verzending 
van de vierde voortgangsbrief FATCA op 29 augustus 20221.  

Op 29 augustus 2022 hebben onze ambassadeur in Washington en ik de 
bijgevoegde brief ontvangen vanuit de Verenigde Staten naar aanleiding van een 
constructief overleg dat wij eerder met het Department of Treasury hadden. In 
deze brief bevestigen de VS dat zij werken aan een verduidelijking van de 
inspanningsverplichting voor banken in het geval van missende TIN’s2 van toeval-
Amerikanen. Daarbij geven de VS aan dat deze verduidelijking bedoeld zal zijn 
om de vereisten ten aanzien van bankrekeningen voor deze groep te verlichten. 
De VS geven aan dat ze hopen dat deze bevestiging Nederlandse banken zal 
weerhouden van het, in afwachting van nadere richtlijnen van de VS, sluiten van 
rekeningen van toeval-Amerikanen die geen TIN hebben aangeleverd.  
 
Ik heb deze brief voorgelegd aan de NVB. De NVB geeft aan dat deze passage 
voldoende duidelijkheid geeft voor de leden om niet over te gaan tot het sluiten 
van bankrekeningen in afwachting van de nieuwe Amerikaanse richtlijnen.   
Ik ben blij dat dankzij dit constructieve bericht vanuit de VS banken ook na 1 
september3 geen bankrekeningen van toeval-Amerikanen zullen sluiten. Ik 
informeer uw Kamer zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.  

Hoogachtend,  
 
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, 
 
 
 
Marnix L.A. van Rij

 
1 Kamerstukken II 2021/22, 25 087, nr. 297 
2 Amerikaans BSN nummer 
3 De deadline die eerder met de banken was afgesproken in afwachting op meer 
duidelijkheid vanuit de VS 


