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HOOFDSTUK5 

Voor het overige heeft het filiaal geen activiteiten on~pl~o~~· Aangenr 

:;~· mag worden dat dDe J~rdct:sJu:::~~tJ·! ::: d:a~ee~~:l~n}~~gv::~aad 
Nederlandse nv vormt. e em pr 
toegevoegd. . . . d van de indirecte methode? 
Vraag a: Hoeveel bedraagt dde v.1..-w1?st u1~~a::nde van de zelfstandigheidsfic 
Vraag b: Hoeveel bedraagt e v.i.vwinst ui g 
tie? 

6 Belastingverdragen 

6.1 Inleiding 

6.1.1 Karakter en totstandkoming van het belastingverdrag 
Zoals in paragraaf 2.1.3 al kort aan de orde kwam, is een belastingverdrag een over 
eenkomst tussen twee landen, met als doel het tegengaan van dubbele belastinghef 
fing. Praktisch is de strekking van een belastingverdrag dat het heffingsrecht ten 
aanzien van het inkomen van een persoon wordt verdeeld over de twee betrokken 
staten. Maar een belangrijk doel van een verdrag is ook het voorkomen van het 
ontgaan van belastingen. 

Voor het bereiken van het doel van het verdelen van het heffingsrecht over twee 
landen, kent het belastingverdrag in hoofdzaak twee middelen: toewijzingsregels en 
voorkomingsregels. Toewijzingsregels geven concreet aan welke staat in een bepaalde 
situatie mag heffen: de bronstaat of de woonstaat. De 'bronstaat' is de staat waar de 
bron van inkomsten zich bevindt, de 'woonstaat' is de staat waar de belastingplich 
tige woont of is gevestigd. Als vuistregel geldt dat een belastingverdrag de heffings 
bevoegdheid over grensoverschrijdend inkomen toewijst aan de woonstaat, toewij 
zing aan de bronstaat vindt alleen plaats als aan specifieke voorwaarden is voldaan. 
Daarom is het van groot belang om te bepalen welke staat de woonstaat is. Dit 
gebeurt aan de hand van de toets of de belastingplichtige inwoner van een van 
beide staten is. Dat betekent echter niet in alle gevallen dat slechts één van beide 
staten heffingsbevoegd is: soms mogen beide staten volgens het verdrag over het 
zelfde belastbare feit heffen. 

Voorbeeld 
Jacques, die in Frankrijk woont, ontvangt een Nederlands dividend. Volgens artikel 
10 van het verdrag tussen Frankrijk en Nederland mag Frankrijk het dividend in de 
1B betrekken. Nederland mag dat niet, maat mag volgens hetzelfde verdragsartikel 
wel dividendbelasting (tot een maximum van 15%) op het dividend inhouden. 

Voor dat soort gevallen bevat het verdrag meestal regels die aangeven dat een van 
beide landen een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming aan de belastingbetaler 
geeft. Dit zijn de zogenoemde voorkomingsregels. 
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Naast toewijzings- en voorkomingsregels omvat het verdrag nog de nodige aanvul 
lende regels, zoals bepalingen van procedurele aard omtrent de uitwisseling van 
informatie, de bijstand bij invordering en onderling overleg. 

Het object van belastingverdragen wordt doorgaans gevormd door de directe belas 
tingen. Voor Nederland zijn dat met name de inkornsten-, loon-, vennootschaps 
en dividendbelasting. Andere landen kennen daarnaast bijvoorbeeld bronbelastin 
gen op rente en royalty's. 

De totstandkoming van een belastingverdrag geschiedt volgens een vast patroon. 
Eerst onderhandelen vertegenwoordigers van beide landen over de inhoud van het 
verdrag. De delegatieleiders paraferen de definitieve tekst. Dan wordt het defini 
tieve document door de wederzijdse regeringen goedgekeurd en ondertekend. In 
Nederland vindt op dat moment publicatie plaats in het Tractatenblad. In de 
Nederlandse situatie moet vervolgens het parlement zijn goedkeuring aan het ver 
drag geven (dat kan stilzwijgend); de rol van het parlement bij het aangaan en 
opzeggen van verdragen vindt zijn basis in artikel 91 Grondwet. Het einde van de 
goedkeuringsprocedure is de bekrachtiging, die in Nederland door de Koning 
wordt verleend. Als beide landen de interne procedure tot en met de bekrachtiging 
hebben doorlopen, treedt het verdrag in werking. 

De inwerkingtreding van het verdrag wil vreemd genoeg nog niet zeggen, dat het 
dan ook daadwerkelijk kan worden toegepast. Meestal staat in het convenant zelf 
(of eigenlijk: in het bijbehorende protocol) aangegeven hoe de eerste toepassingsda 
tum moet worden bepaald, bijvoorbeeld: bij het begin van het eerste kalenderjaar 
na inwerkingtreding. Pas op dat moment heeft het verdrag ook werkelijk effect. In 
totaal heeft Nederland langs deze weg ruim negentig belastingverdragen weten af te 
sluiten. Er zijn dus ook nog veel landen waarmee Nederland geen belastingverdrag 
heeft; voor het grootste deel zijn dit ontwikkelingslanden en belastingparadijzen. In 
die gevallen biedt de eenzijdige regeling (het Besluit voorkoming dubbele belasting 
2001) enig soelaas (zie hoofdstuk 5). Wel sluit Nederland fiscale informatie-uitwis 
selingsverdragen met veel van deze ontwikkelingslanden en belastingparadijzen. Dit 
zijn de zogenoemde TIEA's (Tax Information Exchange Agreements). Deze heb 
ben een ander karakter dan een belastingverdrag. 

Eerder zagen we al dat veel verdragen het patroon van het OESO-Modelverdrag 
volgen (paragraaf 2.1.4). Ook Nederland volgt deze lijn. In het verleden heeft 
Nederland op basis van dit model ook een eigen standaardverdrag ontwikkeld, het 
Nederlands Standaardverdrag (NSV). Het NSV vormde het uitgangspunt bij de 
verdragsonderhandelingen die Nederland met andere landen voerde. Inmiddels 
neemt Nederland echter het OESO-Modelverdrag als uitgangspunt. In de Notitie 
Fiscaal Verdragsbeleid 2011, waarin Nederland zijn visie geeft over (zoals de naam 

BEWTINGYERDRAGEN 

i~::g;;:~;~~nL~e: f~c:!; verdkragdsbeleid, iks dit ook onomwonden verwoord. 1 In 
h k spra e at er oo nog een Rijks t b d" . c . et arakter van een belastingverd h fr d B 1 . ~e estaar te m terre 
rijk (BRK) voor aangelegenheden t~s~e/~~de;lanedastmg~~gelmg voor het Konink 
Sinr Maarten anderziJ"ds De BRK d enerztJds en Aruba, Curaçao en 
bil l · wor t momenteel stapsg · · d t atera e regelingen tussen de afz d liik 1 d ewtJs vervangen oor on er IJ e an en van het Koninkrijk. 

6 1 2 De effe ti it · · · . c iv, e1t van belastingverdragen 
Het feir dat twee landen een belastin erd h bb 
dat er tussen die landen geen situatifs' va;ajubbel:1!1~;~:enh 7)1 nog niet zeggen 
voorkomen. Dat kan verschillend k h bb g e nng meer kunnen e oorza en e en: 
1. Een verdrag geldt niet voor alle belastingen. 
2. Een verdrag bevat een limitatieve o sommin v d b 1 . 

het van toepassing is. Het is heel p ~- an e e astbare feiten waarop 
aansluit bij de reikwiJ"dte van d b y°e? mogeltJk dat een belasting niet volledig 

3 D . h d e e astmgen waarvoor het verdrag geldt · e m et ver rag gekoz · · · h d · 
landen een heffin e~. toewtJzmgsmet o en leiden er vaak toe dat beide 
voorbeeld in para::::~~t. t?len ten aanzien van hetzelfde belastbare feit (zie het 

4. Weliswaar bevat het verdrag vo d . . d 
die zijn niet altijd adequaat. or e s1tuat1e on er 3 voorkomingsregels, maar 

5. De beide staten kunnen een verschillende uit! 
gen en dus tot andere conclusie k eg geven aan de verdragsbepalin- 

heffingsrecht. Dit zijn zogenoem~e ~;::7fi;:~ie~::t:a~~Ec!~e:::1:tiifi!n~an het 

Als gevolg van de factoren 3 4 en 5 kan lf . . . 
verdrag valt dubbele b 1 '. ze s in een situane die expliciet onder het 

' e astmg ontstaan V r liik h b ld 
paragraaf 6.1.1. Dat neemt niet weg dat. d ebgf IJ. et ~oor ee van Jacques in 
heffingsleed helpen voorkomen. e e astmgver ragen heel veel dubbele- 

6.2 Structuur en inhoud van een belastingverdrag 

Belastingverdragen zijn opgebouwd uit artikelen Z 1 
zijn onderhandelingen van belastingverd h · i~~gzegd volgt Nederland bij 
ling van het OESO-Modelverdrag ziet er ~~g~~of~~iJ"nen al-Moldelv~rdrag. De inde- 

s VO gt Ult. 

Reikwijdte: gerechtigdheid tot verdragsbescherming 
Het verdrag zal om te beginnen moeten aan even lk ikwii 
belangrijkste vraag is daarbij wie van de b 1~ :"eh e ret ijdte het heeft. De 

:~k::~ ~::d~::~: vr:~g;:~o::n g~e t{dr:;~~e~l~i;he:;: v;~~:;s!~~r:~:}:~j~:: inwo~ers van de twee verdragsluite:~e s~::n. ez~;ra:t:f:r;echtigdheid toe aan de 
Het mwonerbegrip speelt dan ook l l . h OESO-Modelverdrag. 

een centra e ro in et IBR, vooral omdat hier- 

Zie het voorwoord en onderdeel 1.3.2 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. 

142 

143 



HOOFDSTUK6 

d b ald Welke staat de woonstaat is en welke staat de bronstaat. In para- mee wor t epa d d 
graaf 6.3 komt het inwonerschap nader aan e or e. 

Reikwijdte: belastingsoortenkw d h dr g betreft de vraag op welke belas- d d · ij te van et ver a 
Een an er aspect van e rei . . d tl iële reikwij dte van een verdrag. . d k t precies ziet: e ma er . 
tmgenal e odve~~n om~ t begin van het verdrag dan ook expliciet aangegeven. Zie 
Meest wor t it aan e bii dt meestal niet volstaan met algemene 
artikel 2 OESO-Modelverdralg · J?a~r lJ '/"eonrnootschapsbelasting', maar wordt voor b · al ,. k mstenbe astmg en v d 
b:r dtl~:d:~ d: ~~fi:ële naam van de desbetreffende belastingwetten genoem . 

Begrippen b ik 13 lid 1 OESO-Modelverdrag een opsomming van belang 
Vervolgens evat arti e , . . . . b I m misverstanden over de ver- 
rijke begrippen met hun defin1.~1e. Dit is tn e a~;e begrippen worden verdrags 
dragsbepalingen zo veel mogelijk te vool r omebn. h t OESO-Modelverdrag defi- 

. l d O kop andere p aatsen evat e . h 
a~t.ono~m ~-1tge e; .ld o ik I 5 OESO-Modelverdrag voor het begrip vaste innc - 
~mes, zie ~klJVlo~; ~~ 3 ~t~SeO-Modelverdrag voor het begrip dividenden. tmg en aru e , 

. . d wordt edefinieerd, geeft elk land er de uitleg aan Als een term met in het ver rag .. g d r elïk be ri wordt dan niet ver- 
die het eigen nationale re~ht v~orsthrf-~k E~t el;g~ door cÎe ~taat die verdrag toe 
dragsautonoom, maar nationa .:ec te. lJ Ul g d het verdra dan zeer omvangrijk 
past. Dat is op zichzelf al tamelijk Iogisch, om a~ . . ~k l 3 lid 2 OESO 
zou moeten zijn, maar vindt bovendien. bevestiging m art! e ' 
Modelverdrag, dat vrij vertaald als volgt luidt: 

k d n van de Staten op enig moment 'Voor de toepassing van de Overeen omst oor .ee . n uitdrukkin de 
heeft tenzij de context anders vereist, elke daann met omsch~ve . g die 
b k . elke die uitdrukking op dat moment heeft volgens e wetgevmg .van. ' 
st::t :::: i:trekking tot de belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is. 

b h d d . n die de context van het verdrag Er geldt wel een belangrijk voor e ou voor e e1seiet in het verdrag gedefinieerd 
stelt. De staat die het v~rdr~.g toe~ast ::!c~;:i~e en indien dit in strijd komt 
begrip niet overeenkomstig ZlJn national. b Id ffervan biedt HR 5 september d het verdrag Een moot voor ee . d 
met e context van . d H R d oordeelde dat de context eraan m e 
2003, BNB 2003/~8 l, w~arm. e 1~~en a:n andere, soortgelijke beloningen' van 
weg stond de begrippen sala~ssen, B l ... n Nederland zo uit te leggen dat 
artikel 15 van het (~ude) ver rag t~tsr12: ~top de loonbelasting eronder viel. 
daarom ook het fictief .loon v~n art! e h dra zou een verschuiving veroorza 
De doorwerking :an die r~getnt naa~ et v&ieil terwijl de fictiefloonregeling is 
ken in de verdelmg. van e he( ingd e)voegdrag De context van een belastingver- ingevoerd ná het sluiten van et ou e ver . 
drag verzet zich daartegen. 

BELASTINGVERDRAGEN 

Toewijzingsregels inzake diverse belastbare feiten 
Het grootste deel van het verdrag bestaat uit artikelen die aangeven welke staat in 
een concrete situatie belasting mag heffen over inkomen (artikel 6 tot en met arti 
kel 21 OESO-Modelverdrag) of vermogen (artikel 22 OESO-Modelverdrag). Zo 
zullen er toewijzingsregels zijn opgenomen voor winst uit onderneming, dividend, 
rente, arbeidsinkomen, inkomsten uit onroerend goed enzovoort. In paragraaf 6.4 
gaan wij nader in op de verschillende soorten toewijzingsregels. 

Voorkoming dubbele belasting 
Eerder zagen we al dat de toepassing van een belastingverdrag niet in alle gevallen 
voldoende is om dubbele belasting helemaal te voorkomen. Het verdrag staat twee 
maal heffen soms zelfs met zoveel woorden toe. Elk verdrag bevat daarom tevens 
regels om het effect van dubbele belastingheffing weg te nemen of althans te beper 
ken. Dit zijn de in paragraaf 2.3 en 6.1.1 genoemde voorkomingsregels. Artikel 
23A en artikel 23B OESO-Modelverdrag regelen de wijzen van voorkoming. Arti 
kel 23A OESO-Modelverdrag ziet op staten die een vrijstellingsmethode hanteren 
en artikel 23B OESO-Modelverdrag op staten die een verrekeningsmethode 
gebruiken. Zie nader paragraaf 6.5. 

Non-discriminatie 

Het verdrag kent meestal ook een bepaling die erop neerkomt dat beide verdrags 
luitende landen elkaars ingezetenen niet slechter mogen behandelen dan hun eigen 
onderdanen. Zie artikel 24 OESO-Modelverdrag. De werking van deze non-discri 
minatiebepaling is beperkter dan de verboden die uit het EU-recht voortvloeien. 
Zie nader paragraaf 6.3.8 en hoofdstuk 7. Dit omdat een belastingverdrag meestal 
alleen een aantal specifieke voorschriften bevat, terwijl het EU-recht uitgaat van 
een meeromvattend beginsel. 

Overleg en arbitrage 

Het is haast onvermijdelijk dat er tussen de verdragsluitende landen soms verschil 
van inzicht ontstaat over de uitleg van het verdrag in concrete situaties. Daarom is 
doorgaans voorzien in overleg- en arbitrageprocedures. De regeling voor onderling 
overleg en arbitrage is neergelegd in artikel 25 OESO-Modelverdrag. Arbitrage is 
geregeld in lid 5 van deze bepaling. Het initiatief ligt in beginsel bij de getroffen 
persoon: die legt zijn geval voor aan de autoriteiten van de staat waarvan hij inwo ner is. 

Wederzijdse inlichtingen en bijstand bij invordering 
Het sluiten van een belastingverdrag is een mooie gelegenheid om bijstand te vra 
gen ten behoeve van de eigen belastingheffing. Dat gebeurt dan ook vaak: de staten 
zeggen elkaar (beperkte) ondersteuning toe in de vorm van verstrekking van infor 
matie over belastingplichtigen (artikel 26 OESO-Modelverdrag) en de inning van 
belastingvorderingen van de ene staat in de andere staat (artikel 27 OESO-Model verdrag). 
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'Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de 
staten of van beide staten.' 

BELASTINGVERDRAGEN 

huidige Nederlandse verdragsbeleid is e · h 
beperkende bepaling op te nemen indi;~p J:~1;rl;ne~n dergelijke verdragsvoordeel 
nsico op verdragsmisbruik ziet.2 en/of de verdragspartner een 

6.3.2 Twee categorieën personen 
Om een beroep op het verdrag te k d 
'persoon' ziin (de eers unnen oen, moet men dus in ieder geval een 
Modelverdr~g) wordt ~:dstap). Inh de begripsbepalingen (artikel 3, lid 1 OESO- 

er omsc reven wat onder het b · , , 
staan. In hoofdlijnen gaat het om twee cate o . .. . e?.np persoon is te ver- 
pers~nen. Natuurlijke personen zijn indiviJ nee~. na~url11ke personen en andere 
cussre mogelijk. De tweede c t . d uen. ver ie groep is verder geen dis- 

a egone an ere person · Ik 
personen. In de Nederlandse situatie' zïn de b I ~t omvat in e geval rechts- 
nv, bv, vereniging en stichting. J e angnJ ste voorbeelden daarvan de 

Er bestaan echter nog andere collectiviteiten di 
worden onderworpen aan de Vpb D k h.' ~~ geen {echtspersoon zijn, maar wel 
rekening en de open command1·t ·. en Ier lhJ aan et open fonds voor gemene 
, d arre vennootsc ap Verd · d an ere vennootschappen welker kapit al h I .f er is ~r nog e categorie 
deeld', een restcategorie die bijvoorb I~ b ~e ef ~ ten ?e~e in aandelen is ver 
Nederland hebben gevestigd. De W eeV but~ an ~e entiteiten omvat die zich in 
schijningsvormen aan als 'lichamen' e(t .kP l l 9W9 dVu1dbt deze hele optocht van ver- 

liik d am e et p 1969) Di t . d . ge IJ aan e verdragsterm 'personen' W . . . e erm is us met 
Nederlandse Vpb onderworpen licha~enei:;t{en m1tt1mm aannemen dat de aan 
aangemerkt. geva a s persoon kunnen worden 

6.3.3 lnwonerschap 
H~t enkele zijn van 'persoon' is niet voldoend . . 
blijkt uit het openingsartikel van iede d e_ v~or v~rdragsgerecht1gdhe1d, zo 
Modelverdrag in paragraaf 6 3 1 M r ver rag;kz'.e et citaat uit artikel 1 OESO- 
. h I . . . en moet oo inwoner zijn ( t 2) I in et a gemeen de persoon die in e I d f . . s ap . nwoner is en an woont o gevestigd is. 

Maar hoe is nu concreet te bepalen waar iemand . . 
bevindt? Het verdrag zelf biedt w I k I kn s _woon- of vestigingsplaats zich 
bepaling dat een persoon inwone: i::1: ~/~: d;pin~punte_n. Gebruikelijk is de 
van zijn aanwezirrheid aldaar aan b L . J . jer ragslu1tende staat op grond 
OESO 6' e astmg ts onuerworpen I ik I 4 Iid 

-Modelverdrag lezen we vrij vertaald het volgende: . n am e ' I 1, 

'Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukki "· 
een van de Staten" iedere di . l ng mwoner van 
aan belastin is onderw persoon ie, mgev~. ge de wetgeving van die staat, aldaar 
ding of enig! andere soo~:::~j:: o~::z;::~~' woonplaats, verblijf, plaats van lei- 

Bijkomende stukken 
Bij de meeste verdragen hoort in ieder geval een protocol, waarin procedurele 
aspecten worden behandeld. Dat kan bijvoorbeeld de manier betreffen waarop een 
buitenlander moet vragen om een vermindering van Nederlandse dividendbelas 
ting. Behalve een protocol kunnen er andere bijkomende stukken zijn, zoals een 
gemeenschappelijk memorandum van overeenstemming of brievenwisseling. Bij 
het belastingverdrag uit 2001 hebben Nederland en België zelfs een gezamenlijke 
artikelsgewijze toelichting geschreven. Vaak bevat een protocol meer dan alleen for 
maliteiten. Hoewel inhoudelijke kwesties strikt genomen natuurlijk in het verdrag 
zelf thuishoren, staan ook in het protocol wel eens zaken van materiële aard. Het is 
daarom noodzakelijk bij raadpleging van een belastingverdrag ook altijd de bijko 
mende stukken te bekijken. 

6.3 Het inwonerbegrip 

6.3. 1 De betekenis van het inwonerbegrip 
In paragraaf 6.2 kwam al naar voren dat de verdragsgerechtigdheid (ook wel 
genoemd: het recht op verdragsbescherming) doorgaans wordt bepaald aan de hand 
van het inwonerbegrip. Dat wil zeggen: de bepalingen van het verdrag zijn van toe 
passing op de inwoners van de twee verdragsluitende staten. Zij zijn degenen die 
zich kunnen beroepen op de regels in het verdrag die dubbele belasting moeten 
voorkomen. In de meeste belastingverdragen, ook die van Nederland, staat dit met 
zoveel woorden in het allereerste artikel. Zo bepaalt artikel 1 OESO-Modelverdrag 
vrij vertaald het volgende: 

Hierin is de toegang tot het verdrag geregeld. Het betreft een tweetrapsraket. De 
belastingplichtige moet op de eerste plaats persoon zijn. In de tweede plaats moet 
die persoon inwoner zijn van een van de staten of van beide staten. 

Voor bepaalde gevallen dient in het huidige OESO-Modelverdrag nog een derde 
stap te worden genomen, die van het zijn van uiteindelijk gerechtigde ('beneficial 
owner'). Zo komt uitsluitend de uiteindelijk gerechtigde in aanmerking voor een 
verlaging van de bronheffing op dividend. Zie artikel 10, lid 2, aanhef OESO 
Modelverdrag. Hetzelfde geldt voor rente (artikel 11, lid 2, aanhef OESO-Model 
verdrag) en royalty's (artikel 13, lid 1 OESO-Modelverdrag). 

Sommige verdragen kennen zelfs een extra stap. Dan bevat het verdrag een ver 
dragsvoordeelbeperkende bepaling, meestal aangeduid met de Engelse term 'limita 
tion on benefits'. Een voorbeeld biedt artikel 26 van het verdrag tussen de Vere 
nigde Staten en Nederland. Mogelijk zal het toekomstige OESO-Modelverdrag 
ook een dergelijke bepaling bevatten, maar vooralsnog is dat niet het geval. Het 

2 Zie onderdeel 2.20.2 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. 
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We zien dat deze bepaling naar nationale wetgeving verwijst. H~t nat_ionale recht 
speelt dus een grote rol bij de bepaling van de verdra~sgerecht1g~he1d. Er moet 
immers sprake zijn van onderworpenheid ingevolge de eigen wetgev1~g van de ver 
dragsluitende staat. Met andere woorden, het inwonerschap wordt niet verdragsau- 

tonoom uitgelegd. 

De woorden 'op grond van .. .' brengen niet~emin een bel~ngrijke bep~rking a~?· 
Niet elke vorm van onderworpenheid op basis van het nationale recht rs kennel~!k 
voldoende. De persoon moet in de heffing worden betrokken op g:ond v~n ZlJn 
woon- of vestigingsplaats, met andere woorden: hij moet om te b~ginn~n i_ng~e 
tene zijn naar het nationale recht, en vervolgen~ op d~e grond belastingplichtig ZlJ~· 
Andere vormen van onderworpenheid tellen niet. Die andere vormen betreffen in 
het algemeen de situatie waarin iemand louter aan be~asting is ond~_rworp~n omdat 
hij inkomen uit bepaalde binnenlandse bronnen geniet. In ho~fdhJnen z1Jn er d~s 
twee soorten onderworpenheid. Wij herkennen in deze tweedeling het onderscheid 
tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtigen in de Nederlandse 1B en 
Vpb. Zoals we in hoofdstuk 3 zagen, is de binnenlandse b~~astingp~icht - op grond 
van het woonplaatsbeginsel - in principe onbeperkt, rerwij] de ~u1tenlandse belas 
tingplicht - overeenkomstig het situsbeginsel .- all~en ~ep~alde in Ned~rland gele 
gen bronnen omvat. De buitenlandse belastingplichtige is dus geen inwoner op 
grond van zijn woon- of vestigingsplaats. 

Een vaste inrichting ('v.i.') is op zichzelf geen persoon. Het gastland ~an de v_.L 
betrekt dan ook niet de v.i. als zodanig, maar de entiteit waarvan de v.1. deel uit 
maakt in de belastingheffing. Dit gebeurt op grond van het situs~eginsel: de enti 
teit is in het bronland slechts belast voor een deel van haar wereldinkomen, nam~ 
lijk het deel dat met behulp van de v.i. in het bron~and ~ordt gegenereerd. Een v.i. 
is dus nooit een inwoner van het bronland en kan in beginsel dan ook geen beroep 
doen op de verdragen die het bronland met andere sta~e~ heeft gesloten. Zie echt~r 
paragraaf 7.3. l voor enkele nuanceringen naar aanleiding van de rechtspraak in 

EU-verband. 

We kunnen de conclusie trekken dat in grote lijnen alle personen die binnenlands 
belastingplichtig zijn voor de Nederlandse 1B ofVpb als inwoner gelden voor de ver 
dragen. Zij kunnen daarom een beroep doen o~ het.Nederlandse verdragenstelsel. 
Voor de invulling van de binnenlandse belastingplicht, en de rol van de A WR 
daarbij, volstaan we hier met een verwijzing naar hoofdstuk 3. 

Oat niet alle binnenlands belastingplichtigen zonder meer op verdragsbescherming 
kunnen rekenen, hangt primair samen met interpretatieverschillen tussen de ver 
dragsluitende staten (zie ook paragraaf 6.3.6 hierna). Da~rnaa~t kunne? maatrege 
len tegen oneigenlijk gebruik een rol spelen. Daarom dient in sommige gevallen 
een derde stap en zelfs nog een extra stap te worden gezet. ~oals geze?d is de derde 
stap die van het zijn van uiteindelijk gerechtigde ('beneficial owner) en de extra 

s~~p de 'limitation on benefits' -bepaling. Gevolg van dergelijke maatregelen kan 
ZlJ_n dat aan een persoon - ook al is hij onderworpen aan belasting in een verdrags 
luitende staat en voldoet hij ook verder aan alle voorwaarden van de betreffende 
verdragsbepaling - toch de toegang tot het verdrag wordt ontzegd. 

Het bestaan van subj~ctieve belastingplicht op zich is al voldoende voor aanspraak 
op verdragsbescherming: het maakt niet uit of een persoon ook echt belasting 
~etaalt. S~_ms is een persoon immers wel onderworpen, maar draagt hij geen belas 
ting af, bijvoorbeeld doordat hij verlies lijdt. Het kan ook zijn dat het voor hem 
gelde~de tarief 0% bedraagt, zoals in het geval van een fiscale beleggingsinstelling 
ex artikel 28 Wet Vpb 1969. Oat doet niet af aan de verdragsgerechtigdheid. 

6.3.4 Niet-onderworpen personen 
In het algemeen kunnen dus ~leen personen die aan belasting onderworpen zijn 
een beroep doe~ op een ~elasungverdrag. Dat betekent dat niet-onderworpen per 
sonen, ook~ ziJ~_ze wel in een van de verdragsluitende staten gevestigd, niet ver 
dragsgerechu_~d zijn, omdat de subj~ctieve belastingplicht ontbreekt. Oat geldt in 
Nederla~d. biJvoorbee~d voor so1:1m1ge overheidsbedrijven, niet-nijvere stichtingen 
en v~renigingen, en lichamen die van een subjectvrijstelling gebruikmaken (zoals 
pens10enfonds~n e? natuur~choonlichamen). Nederland streeft echter naar opname 
van een regelm~ in . belastingverdragen die voorschrijft dat een lichaam geacht 
~ordt aan belasting in een verdragsluitende staat onderworpen te zijn indien dat 
lichaam wordt. beheerst_ door de wetten van die staat of zijn plaats van leiding. 3 
Voorts b~staat i~ sommi~e verdragen voor bepaalde vrijgestelde lichamen overigens 
~en spec1~~ke u1tzon.~enng op de regel dat subjectief vrijgestelde lichamen geen 
inwoner ziJ~, zodat.ZIJ toch een beroep op verdragsbescherming kunnen doen. Een 
voorbeeld biedt artikel 35 van het verdrag tussen de Verenigde Staten en Neder 
land, dat pensioenfondsen toegang tot verdragsvoordelen verschaft. In het niet-nij 
verestichtin~arrest (HR 4 december 2009, BNB 2010/177) heeft de Hoge Raad dit 
verdrag zo uitgelegd dat een niet-nijvere stichting niet als inwoner kan worden aan 
gemerkt omdat er wel een specifieke regeling is die pensioenfondsen als inwoner 
aanmerkt en het verdrag geen vergelijkbare regeling bevat voor niet-nijvere stichtin 
gen. 

6.3.5 'Dual residency' 
We hebben in het voorgaande gezien dat verdragsgerechtigdheid alleen bestaat voor 
~e perso?en die inwoner zijn van (een van) de verdragsluitende staten. De term· 
_in_woner ~leek aan te sluiten bij de nationale wetgeving van de staten. Een persoon 
is immers inwoner voor het verdrag als hij op grond van zijn woon- of vestigings 
plaats aan belasting onderworpen is in een van de staten. 

3 Zie onderdeel 2.2.1 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. 
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Door zo uitdrukkelijk aansluiting te zoeken bij het nationale recht, creëren belas 
tingverdragen echter wel een potentieel probleem. Het is namelijk heel goed voor 
stelbaar dat een persoon op grond van de nationale rechtsstelsels van de verdrags 
luitende staten belastingplichtig is in beide landen. Dit is het probleem van de dub 
bele woonplaats. In de Angelsaksische terminologie is dan sprake van 'dual resi 
dency'. Let wel: het gaat hier niet om een interpretatieverschil tussen twee landen, 
maar om samenloop van de nationale regels. Het mag duidelijk zijn dat dit onwen 
selijk is: de verdeling van het heffingsrecht over de beide verdragsluitende staten 
gebeurt zoals gezegd juist aan de hand van het inwonerscriterium, omdat de ene 
staat als woonstaat fungeert en de andere staat als bronstaat. Als een persoon inwo 
ner is van allebei de staten, dreigt er een situatie te ontstaan waarin het inkomen 
van die persoon twee keer wordt belast. En dat is nu net wat het verdrag wilde 
voorkomen. 

BELASTINGVERDRAGEN 

dat Freriks BV geen buitenlands belasrin lichri d 
lands belastingplichtig blijft. De national gp c· g; wor t, maar ?ewoon binnen 
Vpb 1969) bliif . . e wet rn e vorm van amkel 2, lid 4 Wet IJ t immers uitgaan van Nederlands inw h F . . 
;::~ m;: o~eperkt, d: voor het hele wereldinkom::~~:la:~~g;~;~t:i:~n,s~:~;;~ 
wa~an ~:t h:;n~::e:ht\:~n~;;;r~uele ~ederlandse ink~mensbronnen ter zake 
bekend als 'beperkte bi 1 d b ;m~ is t~egewezen. Dit verschijnsel staat wel 
dan ook op die voet aac:gn1.nften an se ehastmbgpllic~t'. Freriks BV doet in Nederland 

e vennootsc aps e asnng. 

In dual-residency-situaties is voor . l .. k 
de feitelijke leiding bepalend (dit Ill~t-~atu~ IJ e personen meestal de plaats van 
breaker'): de persoon is inwoner! cnted~IUm ungeert 1:1et andere woorden als 'tie 

d van te staat, waar zich de J idi b · d gaat an niet zozeer om 'leidin ' . d . . . e1 mg evm t. Het 
mair om degenen die de dageliJttbe~r~J~&-v;: bue1lte!dndbeliJl·~e _zeggenschap, maar pri- 

ei s es 1ssmgen nemen. 
Niet alle verdragen kennen ove . ' . b k , 
In sommige gevallen dient in ~!~nsl .een tie 1 rea er op basis van feitelijke leiding. 
woonstaat is en welke niet. Een vo:;b;jd

0
~;;;tga~:il:f~de1~b:paalt welkedstaat de 

sen hl~~kVerenigd Koninkrijk en Nederland. Soms bliJ'& ~en ;:nbbeelet vwerooragltus 
moge IJ . np aars 

I~ o~r nAathuurlijke pel rsonen is de beslissingsregel in het algemeen wat minder h 
IJillg. c tereenvo gens plegen d I d . . rec t 
lid 2 OESO-Modelverdrag): e vo gen e cntena te worden afgelopen (artikel 4, 

Waar_~~eft de persoon zijn duurzaam tehuis? 
Als hij In beide staten een duurzaam tehuis h ft b . . 

:~d~:lfe~:~s~:k:i:u)~ersoonlijke en economi:;h; ::::ellï:;: c:7d1:~::; 
Indien ook dat d id liik lijk verblijf? geen ut e IJ antwoord oplevert, waar houdt hij dan gewoon- 

Biedt dat criterium evenmin soelaas, van welke staat is hï d 
andere woorden: welke nationaliteit heeft hij? J an onderdaan, met 

Mocht er nu nog steeds geen beslissin m liik .. d 
legdom het probleem op te lossen. Zieganl~14, 1~:f~ o:~::~~:f ddeOstEatSeOn iMn ovderl 
ver rag. ' , - o e - 

Voorbeeld 
Freriks BV is een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap. De vennootschap 
verhuist op zeker moment naar België. Alle activiteiten, het personeel en het hele 
management gaan mee. Vanaf dat moment is de vennootschap als binnenlandse 
belastingplichtige onderworpen aan Belgische belasting, omdat Freriks BV 'naar de 
omstandigheden bepaald' in België gevestigd zal zijn. Voor de Nederlandse wet 
wordt Freriks BV echter nog steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd (de fictie 
van artikel 2, lid 4 Wet Vpb 1969), en op die grond bestaat ook in Nederland in 
beginsel binnenlandse belastingplicht. 

Dat dit bepaald geen theoretische kwestie is, bewijst het eerder - in 6.3.1 - geci 
teerde artikel 1 OESO-Modelverdrag. Het verdrag is volgens die bepaling namelijk 
van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de staten of van beide sta 
ten. In de verdragen zelf wordt dus al uitdrukkelijk met de mogelijkheid van 'dual 
residency' rekening gehouden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in veel verdra 
gen tevens een oplossing wordt geboden. Dit gebeurt doorgaans in de vorm van 
een beslissingsregel, woonplaatsontdubbelaar of 'tie breaker', die het inwonerschap 
ondubbelzinnig vaststelt. Zie artikel 4, lid 3 OESO-Modelverdrag. 

Voorbeeld 
We keren terug naar Freriks BV, de vennootschap die - op grond van het woon 
plaatsbeginsel - in principe zowel in België (op grond van de 'plaats van leiding') als 
in Nederland (op grond van de plaats van de vestigingsplaatsflctie en dus op grond 
van 'enige andere soortgelijke omstandigheid') belastingplichtig is. Ingevolge artikel 
4, lid 4 van het huidige belastingverdrag tussen België en Nederland is doorslagge 
vend waar de plaats van de werkelijke leiding gelegen is. Dat is dus België. 
Dat betekent niet dat er voor Nederland helemaal niets meer te heffen valt. Immers, 
in bepaalde gevallen wijst het verdrag de heffing toe aan het situsland. Voor zover 
Freriks BV dus nog inkomen uit bepaalde Nederlandse bronnen zou genieten, mag 
Nederland toch belasting heffen. Het is overigens goed om in de gaten te houden 

6.3.6. . . Verschillen in uitleg: hybride lichamen 

~~t ~: ~:t~li:;::
1t h:~t b:t:;i:;:~~~te_nt:;ra~b:u::~ verschille~?e ~i.tleg geven 

ten aanzien van zogenoemde bvb "d. 1. hg gD I In de praktijk bijvoorbeeld 
· · b I J rt e Ic amen. an c assiflceren d t d b 
Jec~1eve e astingplicht van een lichaam verschillend Dit d e si at~fln ~ su .: 
schil genoemd. · wor t een c asst rcatiever- 
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Voorbeeld B · ... C ada en de 
Landen met een Angelsaksisch rechts~_ys.teem, zoals Gr~;t:r:;~ta;nm~~t :derlandse 
Verenigde Staten, kennen de verschtrtr::~:: v:hter niet .voor. Dat maakt de 
Burgerlijk Wetboek komtdeenl _d~rge '.J Nederland lastig zodat makkelijk verschil- interpretatie voor verdrags oe em en in ' 
!en in de verdragstoepassing kunnen ontstaan. 

. hii . svormen is dus dat het ene land het lichaam Het probleem met hybride verse IJnmg . H d l nd kijkt dus als het ware 
. h t dere land met et twee e a 

wel als persoon Ziet en e _an hii l . t b kend als fiscale transparantie. Het door het lichaam heen. D1t verse IJnse staa e 

gevolg hiervan is: l al anmerkt beoordeelt of het verdrag op - land 1, dat het lichaam we s persoon a ' 

het lichaam zelf van toepassing/s; b h uwt maar als transparante ver 

lanh1 ~' dat het lkii~?kat~ 1!e:ct:e;i;grsg~~~e ;:~sinen al dan niet verdragsgerech- se IJnmgsvorm, J o 
tigd zijn. 

Het zal duidelijk zijn dat dit tot heel verschillende uitkomsten kan leiden. 

Voorbeeld . . h Naar Nederlandse 
Geesink CV is een Nederlandse comm~dttatre ~enn~~~~i a~~or de Vpb (zie arti- 

begrip~en is de:e ; ~es!:;~ !a~9°6; ;
1
::t~~~~~i,nl~à 3, o!derdeel c A WR: alleen 

kei 2, ltd 1'._on er ~e a . . p he ft een vaste inrichting in Frankrijk. Naar 
open cv's ZtJn belasungp!tchug). De~ e Al d nu in Frankrijk een 

b · · d cv echter niet transparant. s e cv 
Franse egnppen ts e . d N derland heeft zij een probleem: ze 
beroep wil doen op het belasungver rag me_t e d , aan Nederlandse belas- 

d F · · el een persoon maar met on erworpen d 
is in e ranse viste w h . d 'H £ it dat de individuele vennoten in Ne er 
ting en dus niet verdragsgerec ug . kke e h inkomsten uit de cv, doet daar 
land wel in de heffing worden betro en voor un 
niet aan af. 

t om dit robleem het hoofd te bieden. Zo Nederland heeft enkele st~ppen Jeze b 200{ CPP2009/519M, Stcrt. 2009, 
bestaat er een beleidsbesluit ~11 d ecem er .' ~- Nederlandse visie op hybride 
19749, BNB 2010/58~ waann e ttaatsseyJtans aa:d in dit kader zijn de regels in 
verschijningsvo~~en uiteenz~t. Oodr ver;:i i~~~:derland en het belastingverdrag 
het protocol b1J het belastmgverl 'dag g niforrne uitleg van hybride casus Duitsland-Nederland die moeten er en tot een u 
posities door de verdragspartners. 

6.3.7 Verschillen in uitleg: hybride_ inkoms~en aan de inkomstenbronnen 
Geven verdragsluitende staten ~en verdsch1~lendakeu1vtlaeng een kwalificatieverschil. De 

d .. · b almgen an rs spr e 
genoemd in e toew1Jzmg~ ep bii b Id ls dividend terwijl de andere staat ene staat ziet een bepaald inkomen IJvoor ee a 

BELASTINGVERDRAGEN 

het als rente ziet. Ook kan het voorkomen dat verschil van inzicht bestaat of sprake 
is van winst uit een vaste inrichting. 

Voorbeeld 

Koffie BV, gevestigd in Nederland, doet een geldverstrekking aan Thé SARL geves 
tigd in Frankrijk. Naar Nederlandse begrippen is sprake van een verstrekking van 
eigen vermogen, naar Franse begrippen is sprake van een verstrekking van vreemd 
vermogen. Als Thé SARL een vergoeding op de geldverstrekking betaalt aan Koffie 
BV, zal Nederland artikel 10 van het verdrag tussen Nederland en Frankrijk toepas 
sen, dat ziet op dividenden, terwijl Frankrijk artikel 11, dat gaat over rente, zal toe 
passen. 

Voorbeeld 

Mathematix LP is een Engelse commanditaire vennootschap ('Limited Partner 
ship'). Mathematix LP drijft een onderneming in Engeland. Naar Engelse maatsta 
ven is deze LP besloten en daarom niet belastingplichtig voor de Engelse Corpora 
tion Tax. Ook naar Nederlandse begrippen is deze LP besloten. Marrin de Vrede, 
die in Nederland woont, is commanditair vennoot ('Limited Partner') van Mathe 
rnatix LP. Naar Engels recht heeft Marrin de Vrede - naast zijn deelname als com 
manditair vennoot - een geldlening aan Mathematix LP verstrekt. Engeland past 
artikel 11 van het verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland toe dat ziet 
op rente-inkomen. Nederland kent echter niet het fenomeen dat een commanditaire 
vennoot een geldlening aan een commanditaire vennootschap kan verstrekken. 
Nederland past daarom artikel 7 van het verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland toe, dat ziet op v.i.-winst. 

6.3.8 Non-discriminatie, meestbegunstiging en horizontale discriminatie 
Nagenoeg alle belastingverdragen bevatten een non-discriminatieartikel. Op grond 
daarvan mogen de verdragsluitende staten elkaars subjecten nooit minder gunstig 
behandelen dan hun eigen inwoners. Deze regeling pleegt in ieder geval te gelden 
voor de onderdanen van beide landen (dat is dus niet hetzelfde als inwoners: het 
gaat hier om de nationaliteit, niet om de woonplaats) en voor de vaste inrichtingen 
van elkaars ondernemingen. 

Voorbeeld 

Het Nederlandse bedrijf Geerhards BV heeft een vaste inrichting in Canada. De 
winst behaald met deze vaste inrichting is aan Canadese belastingheffing onderwor 
pen. Op grond van artikel 24 van het belastingverdrag tussen Canada en Nederland 
mag de v.i. van Geerhards BV in Canada niet aan andere of zwaardere belastinghef 
fing worden onderworpen dan Canadese ondernemingen. Als nu voor Canadese 
rechtspersonen bijvoorbeeld een belastingvrije voet bestaat, moet datzelfde voordeel 
ook voor (de v.i. van) Geerhards BV gelden. 
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In sommige belastingverdrag:n komt ook een ~eestbegu~stigi~gsclausule vo.or (in 
Angelsaksische terminologie: most favoured ~anon cla~~e ). Bet~~ verdra~slmtend~ 
landen geven elkaars inwoners dan een soort laagst~-prtJ~garantle . Dat wil zeggen. 
de inwoner van de ene verdragsluitende staat kan zich met alleen .beroep~n op het 
verdrag dat met de andere staat is gesloten, maar ook op de bepalmgen uit verdra 
gen die de andere staat met derde landen heeft gesloten, voor zover die gunstiger 
zijn. 

Voorbeeld 
A-land en B-land sluiten een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Volgens 
artikel 10 van het verdrag A-B mag op dividendbetalingen een bronbelasting van 
15% worden ingehouden. In het verdrag komt ook een meestbegunstigingsclausule 
voor. 

Thea, die in A-land woont, ontvangt een dividend uit B-land. Op het dividend is 
15% bronbelasting ingehouden, hetgeen in overeenstemming is met artikel 10 van 
het verdrag A-B. Thea komt er echter achter dat tussen B-land en C-land ook een 
belastingverdrag bestaat, waarin de bronbelasting op dividenden aan een bovengrens 
van 10% is gebonden. Met een beroep op de meestbegunstigingsclausule van het 
verdrag A-B verzoekt zij B-land 5% bronbelasting aan haar te restitueren. 

In Europees verband is de vraag opgekomen of het discriminatiever~od van het 
VwEU (destijds het EG-Verdrag) dwingt tot een alge~en~ toepassmg van ~et 
meestbegunstigingsbeginsel binnen de interne markt. Dat ts met het geval, zo blijkt 
uit de geruchtmakende D-zaak.4 In deze casus besliste het Europese Hof dat een 
belastingverdrag moet worden gezien als een samenhangend pakket van afspr~en. 
Dat pakket hoeft niet in elke individuele situatie tot hetzelfde, even voordelige, 
resultaat te leiden. 

Zo kent het verdrag België-Nederland een belastingvrije s~m voor inwon~rs van 
België die in Nederland belastingplichtig zijn. Het toenmalige verdr~g Duitsland 
Nederland daarentegen kent een dergelijk voordeel niet to.~ aan mwone~s van 
Duitsland die aan Nederlandse belastingplicht onderworpen ZtJn. Dat verschil pakt 
op zich beschouwd ongunstig uit voor .. inwoners van J?uitsland. Volgen.s het HvJ 
EU mag het element van de belastingvrije som echt~r m~t los w?rden ?ez1en va~ de 
overige verdragsbepalingen: als geheel beschouwd ZtJn die bepalingen m eve?wtcht. 
D inwoner van Duitsland, kon daarom tegenover de Nederlandse overheid geen 
b:roep doen op een afzonderlijke bepaling uit het verdrag België-Nederland. Er 
geldt dus geen meestbegunstiging. 

Als de verschillende behandeling tussen 'Buitenlander B' en 'Buitenlander C' haar 
grond vindt in de nationale belastingwetgeving van de betrokken lidstaat, dan acht 

4 HvJ EG, zaak C-376/03 (D.). 
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~et 8:vJ E~ dit wel Unierechtelijk bezwaarlijk, zo blijkt uit de zaak Sopora.> Zulke 
situaties duidt men doorgaans aan met de term horizontale discriminatie. Zie ook 
paragraaf 7. 3 .1. 

6.4 Toewijzing 

6.4.1 Methoden van toewijzen 
Zoals we in paragraaf 6.1. l zagen, is de praktische strekking van het belastingver 
drag dat het recht belasting te heffen over de twee betrokken staten, de bronstaat 
en de woonstaat, wordt verdeeld. Daartoe bevatten belastingverdragen toewijzings 
regels en voorkomi.ngsregels die kunnen worden toegepast nadat bepaald is welke 
staat de woonstaat ts en welke staat de bronstaat is, dus pas na het nemen van deze 
twee stappen van het zijn van persoon en inwoner. In deze paragraaf behandelen 
we de methoden van toewijzen; in paragraaf 6.5 behandelen we de Nederlandse 
voorkomingsregels. 

In de Nederlandse verdragen worden de volgende toewijzingsregels gehanteerd: 
1. volledige of exclusieve toewijzing; 
2. toewijzing met progressievoorbehoud; 
3. gedeeltelijke of gedeelde toewijzing; 
4. geen toewijzing. 

Zoals we eerde~. zagen, schept een verdrag in de Nederlandse context geen heffings 
rechten: het WlJSt slechts heffingsbevoegdheden toe. Indien Nederland onder een 
belastingverdrag de (exclusieve) heffingsbevoegdheid over bepaalde inkomsten toe 
gewezen krijgt, betekent dit dus niet altijd dat het in de praktijk tot heffing komt. 
Daarvoor is nodig dat de betrokken inkomsten volgens de Nederlandse heffings 
wetten belastbaar zijn. 

Ad 1 Volledige of exclusieve toewijzing 
In sommige gevallen wijzen belastingverdragen de heffingsbevoegdheid ten aanzien 
:an een ink~menscategorie volledig toe aan een van de verdragspartners. Die staat 
'.s da~ exclus~ef heffingsbevoegd. Een voorbeeld van volledige toewijzing vinden we 
in artikel 8, ltd 1 OESO-Modelverdrag, die vrij vertaald als volgt luidt: 

'Voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal ver 
keer zijn slechts belastbaar in de staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de 
onderneming is gelegen.' 

Deze inkomsten worden dus volledig toegewezen aan de staat van vestiging. De 
andere staat moet op grond van deze bepaling werkloos toezien hoe met activiteiten 
boven zijn grondgebied, of in zijn territoriale wateren belastbare inkomsten worden 

5 HvJ EU, zaak C-512/13 (Sopora). 
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gegenereerd, die slechts in de andere sta~t mogen worden . b~last. Deze exclusieve 
toewijzing wordt bereikt met de woorden slechts belastbaar m . 

Ad 2 Toewijzing met progressievoorbehoud 
Vaak mag de andere staat bepaalde inkomste~ van inwoners van Nede~land volle 
dig belasten, terwijl Nederland eveneens belastmg mag heffen ov~r deze mkomste~. 
Nederland verplicht zich dan wel voorkoming van dubb?le belastmg te verlene.n via 
belastingvrijstelling. De oorsprong van deze omslachtige gang van zaken rs de 
Nederlandse wens de progressie in de belastingtarieven te waarborgen: het zoge 
noemde progressievoorbehoud. Een voorbeeld van zulke ~n~om~ten is te vinden in 
artikel 7 OESO-Modelverdrag: de winst van een vaste inrichting van een Neder 
landse ondernemer in de andere staat is belastbaar in die andere staat. Vervolgens 
bepaalt artikel 23A, lid 1 OESO-Modelverdrag, in samenhang gelezen met artikel 
7 OESO-Modelverdrag, dat Nederland deze inkomsten in de heffing mag betrek 
ken. Artikel 23A, lid 3 OESO-Modelverdrag verplicht Nederland voor deze 
inkomsten voorts een belastingvrijstelling te verlenen, maar geeft Nederland ook 
het recht de progressieve belastingschijven te hanteren. De re1en i~ da~ Nederland 
op basis van het wereldinkomen de draagkracht van de belastingplichtige wenst te 
bepalen. 

Voorbeeld 
Wanda Admirael geniet een totaal inkomen van€ 50.000. De eerste€ 10.000 wordt 
belast tegen 20%, de volgende € 20.000 tegen 30% en al het meerdere tegen 50%. 
Van haar inkomen is€ 10.000 onder het belastingverdrag tussen Nederland en Ita 
lië toegewezen aan Italië. Nederland mag dit deel van het inkomen in de bel~sting 
grondslag betrekken, maar dient wel belastingvrijstelling te verlenen. Wanda ts over 
haar totale inkomen (haar 'wereldinkomen') in beginsel 20% x € 10.000 + 30% x 
€ 20.000 + 50% x € 20.000 = € 18.000 verschuldigd. Via belastingvrijstelling wordt 
dit verminderd met (€ 10.000 / € 50.000) x € 18.000 = € 3.600 tot € 14.400. 
Zowel voor als na belastingvrijstelling bedraagt de effectieve Nederlandse belasting 
druk op Wanda's inkomen 36% (voor: [€ 18.000 / € 50.000] x 100% = 36%; na: 
[€ 14.400 / € 40.000] X 1000/o = 360/o). 

de hoedanigheid.van de ontvanger van het dividend en de omvang van het aande 
lenbelang ~at die ontvanger van h~t . dividend in de uitdelende vennootschap 
houdt. Indien de ontvang?r van het dividend een vennootschap is, geldt doorgaans 
dat hoe gro~er het belang is, hoe lager het door het verdrag toegestane inhoudings 
percenta?.e Is. Dat percentage kan dus lager zijn dan de 15% die de Wet DB 1965 
voorschrijfi. De andere staat mag over het volledige dividend belasting heffen. Daar 
staat tegenover dat de woonstaat doorgaans verrekening toestaat van de door 
Nederland geheven dividendbelasting. 

Ad 4 Geen toewijzing 
S~ms valt een be!~stin~ ni~: onder het verdrag. In dat geval valt de belasting niet 
b1~nen de matenele reikwijdte van het verdrag (artikel 2 OESO-Modelverdrag). 
Dit gebeurt wel eens met de overdrachtsbelasting. Soms regelt een verdrag niets 
omtrent de toewijzing van heffingsbevoegdheden. In een enkel oud verdrag ont 
breekt een zogeheten restartikel (artikel 21 OESO-Modelverdrag: Overige inkom 
~ten) dat de heffingsbevoegdheid ten aanzien van alle, niet met name genoemde 
mkomensbestanddelen regelt. Voor die gevallen bepaalt artikel 21 OESO-Model 
verdrag doorgaans dat de woonstaat exclusief bevoegd is. 

In deze paragraaf hebben we de algemene methoden van toewijzen besproken. In 
de volgende paragraaf zullen we bekijken hoe concrete inkomenscategorieën door 
g~ans worden toegewezen onder de Nederlandse belastingverdragen, die gebaseerd 
ZlJn op het OESO Model-verdrag. 

6.4.2 Toewijzing van veel voorkomende inkomenscategorieën 
In deze faragraaf zullen we aan de. hand van het OESO-Modelverdrag bekijken op 
welke WlJZe de heffingsbevoegdheid over de voornaamste inkomenscategorieën in 
het algemeen wordt toegewezen. Hoofdstuk III OESO-Modelverdrag regelt de hef 
fingsbevoegdheid over inkomen, hoofdstuk N OESO-Modelverdrag de heffings 
bevoegdheid over vermogen. 

Artikel 6 OESO-Modelverdrag: onroerende zaken 
De inko~sten uit o~roerende zaken gelegen in de ene staat, die worden verkregen 
door een inwoner uit de andere staat, worden toegewezen aan de situsstaat (artikel 
6 OESO-Modelverdrag). Deze bronstaat mag onbeperkt heffen. Of iets een onroe 
rende zaak ~s, moet word~n bepaald aan de hand van de wetgeving waar de onroe 
r~nde zaak is gelegen (artikel 6, lid 2 OESO-Modelverdrag). Het begrip 'voordeel 
mt o~roerende zaak' ~ordt niet gedeflnieerd. Dat begrip moet dus worden uitge 
legd in overeens:emmmg met het nationale recht van de staat die het verdrag toe 
pa~t. Het ~aat hier om huren, exploitatieopbrengsten, pachtsommen en dergelijke. 
Wmste~ uit de verv_reemding van onroerende zaken worden eveneens toegewezen 
aan de srtusstaat (artikel 13, lid 1 OESO-Modelverdrag). 

We komen hierop terug in paragraaf 6.5. 

Ad 3 Gedeeltelijke of gedeelde toewijzing . . . 
In de Nederlandse verdragen komen we verder gedeeltelijke of gedeelde toewijzrng 
tegen. Het woonland mag in zulke gevallen het desbetreffende inkomen volledig in 
de belastingheffing betrekken, terwijl aan het bronland een beperk~e. heffingsb? 
voegdheid wordt toebedeeld. De staten delen dus het heffings~echt. Dividenden die 
een in Nederland gevestigde vennootschap betaalt aan een inwoner van een ver 
dragsstaat, mogen door deze verdragsstaat (de woonstaat) worden belast. T~gelijk 
mag Nederland over het uitgekeerde bedrag dividendbelasting heffen. Hieraan 
wordt wel een maximum gesteld. Meestal bedraagt dat 15% of 5%, afhankelijk van 
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Artikel 7 OESO-Modelverdrag: winst uit onderneming 
De hoofdregel luidt dat winst uit onderneming van een inwoner van een van de 
verdragsstaten wordt toegewezen aan de woonstaat. Aldus mag de woonstaat exclu 
sief heffen. Indien echter een inwoner van een van de staten een vaste inrichting 
heeft in de andere staat, rijst de vraag wie over de winsten van deze vaste inrichting 
belasting mag heffen. Het situsbeginsel indachtig is dat de v.i.-staat. Deze bronstaat 
mag in dat geval onbeperkt heffen over de winst toerekenbaar aan de vaste inrich 
ting. Zie artikel 7, lid 1 OESO-Modelverdrag. De definitie van het begrip v.i. staat 
overigens in artikel 5 OESO-Modelverdrag. 

Voorbeeld 
Jan Toren drijft een handel in modeaccessoires van toponrwerpers. Hij begint 
bescheiden met één winkel in Amsterdam, maar breidt al spoedig uit via vestigingen 
in Londen en Parijs. In beginsel wordt de heffingsbevoegdheid over de door hem 
behaalde winsten toegewezen aan zijn woonland, Nederland. Echter, in de belas 
tingverdragen met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk worden de winsten van de 
respectieve vaste inrichtingen aldaar, toegewezen aan deze landen. Engeland krijgt 
echter geen heffingsbevoegdheid over de winst van de Franse vaste inrichting. 
Frankrijk krijgt evenmin heffingsbevoegdheid over de winst van de Engelse vaste 
inrichting. De heffingsbevoegdheid van Engeland respectievelijk Frankrijk blijft dus 
beperkt tot de situswinst. Dit volgt uit artikel 7, lid 1 OESO-Modelverdrag. 

Artikel 8 OESO-Modelverdrag: zee- en luchtvaart 
Deze inkomenscategorie is al kort aan de orde geweest in paragraaf 6.4.1. Het hef 
fingsrecht over inkomsten uit zee- en luchtvaart wordt exclusief toegewezen aan de 
staat waar de werkelijke leiding van de onderneming gelegen is (artikel 8 OESO 
Modelverdrag). Dit is opmerkelijk, omdat de plaats van de leiding van de onderne 
ming niet per se gelijk hoeft te zijn aan de plaats van de feitelijke leiding van het 
verdragssubject (de inwoner van een van beide staten). Dit heeft een praktische 
achtergrond. We laten dit verder buiten beschouwing. 

Artikel 9 OESO-Modelverdrag: gelieerde ondernemingen 
Dit artikel ziet op de omvang van de toe te wijzen voordelen ter zake van transac 
ties tussen gelieerde ondernemingen die in verschillende verdragsstaten zijn geves 
tigd. Gelieerdheid ontstaat door deelname in de leiding van, het toezicht op, of het 
kapitaal van een onderneming in de andere verdragsstaat. Indien de betrokken 
ondernemingen met elkaar handelen onder voorwaarden die afwijken van hetgeen 
ze met derden zouden afspreken, dus op een onzakelijke basis, mogen de verdrags 
staten belasting heffen alsof de ondernemingen toch zakelijk met elkaar hebben 
gehandeld. Deze eis van zakelijk handelen (ook wel aangeduid als het 'at arm's 
length-beginsel') is vervat in het totaalwinstbeginsel van artikel 3.8 Wet 1B 2001 en 
is in 2002 gecodificeerd in artikel 8b Wet Vpb 1969. Dit artikel voorziet verder in 
een documentatieverplichting voor belastingplichtigen ter zake van transacties met 
gelieerde partijen. Uit de documentatie moet blijken hoe onderlinge prijzen tot 
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~:r:ie~~~ gekomen en welke relatie ze hebben met prijzen die aan derden worden 

Ook in de sfeer van v i 's g ldt h , , l 
OESO-Modelverdrag ls. d e et a~ ar~ s ength-beginsel'. In artikel 7, lid 2 
Tussen de v.i. en de onder~e:f;noem e ser.arate e?tity approach' opgenomen. 
deld als waren zï ·uridisch g _waarvan_z1~ deel ~ttmaakt moet worden gehan 
OESO-Mod 1 ~ J . gescheiden enureiren, dit naar analogie van artikel 9 

ever rag met machtneming van het 'at arm's length-beginsel'.6 

AJ:ti~el 1~ OESO-Modelverdrag: dividenden 
D1v1dendmkomsten worden . h di id d k 
(de staat waarvan de ontvan ~~vet 1v1 ~n. arti el toegewezen aan het woonland 
De bronstaat (de staat waar!an dab he\ dividend vo!g~ns he~ verdrag inwoner is). 
artikel 10 lid 2 OESO M d I de etha er van het dividend mwoner is) krijgt van 

' - 0 e ver rag et recht een in o b k b ting te heffen over het brutodivid d H . mvang eper te ronbelas- 
meeste verdragen 5% indien de en . et brohnbelastmgpercentage bedraagt in de 

ontvanger van et dividend e h ten minste 25% van de aandelen in d b I b . en vennootsc ap is en 
andere gevallen. Een natuurliJ"ke e ed~a er ezit. Het percentage is 15% in alle 
hal persoon te ontvanger van een di id d . al d ve met een percentage van 1591 d fi vi en is, z er- 

0 wor en gecon ronteerd. 

Voorbeeld 

Gees woont in Nederland en houdt 3% van de a d 1 . 
Italië gevestigde vennootschap Z"" € an een rn Tre Stelle SA, een in 

• 1) ontvangt 100 dividend w · Italiaans recht 27% dividendb I . . , aarop naar nationaal e astmg moet worden ingehouden G b h met succes op artikel 10 lid 2 h d · ees eroept zie ' , van et ver rag tussen Ned J d I alië 
slechts 15% Italiaanse bronbelasting verschuldigd is. er an en t te, zodat ze 

Indien het dividend wordt ontvangen via ee . . . . 
wordt de heffln sbevoe dheid h n vaste Inrichting in de bronstaat, 
lid 4 OESO-M~delverdgrag D~tc ter tloe?ewh~endaan de bronstaat. Zie artikel 10, 

. 1 past ogisc rn e sy t · k h van een onbeperkt heffingsrecht over . . d s e~at1e van et toewijzen 
wil hier zeggen de staat waar de . . zelece uit on ernemmg aan de bronstaat, dat v.i. ts ge egen. 

Voorbeeld 
Gees woont in Nederland en drijft een v.i. in Italië T h . 
~:nl:~~ Italia~sde v.i. behoort een 3%-belang van ·de ~~n~:1~:~:~r;~~!f~e;~

0
;;~ 

. ie gevest1g e vennootschap. De v.i. ontvan € 100 divid , 
nationaal Italiaans recht 27% dividendb I . gt d . end waarop naar 

e astmg moet wor en mgehouden. Gees kan 

6 De Nederlandse staatssecretaris van Financiën heeft in tw b I . . . 
gegeven op zijn standpunten over de winsttoerekening aan :a tes_u1~e~ ~en toel1chnng 
toepassing van het at 'arm's Ien th-be in . . se innc tmgen en op de 
nr. IFZ 2013/184M h B I~ g s~I. Zie_ het Besluit van 14 november 2013, 

en et es uit van 15 januan 2011, nr. IFZ2010/457 M. 
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zich nu niet met succes beroepen op artikel 10, lid 2 van het verdrag tussen Neder 
land en Italië. Italië mag de dividenden onbeperkt in de heffing betrekken. 

Artikelen 11 en 12 OESO-Modelverdrag: interest en royalty's 
De behandeling van interest, een vergoeding voor het ter beschikking stellen van 
vreemd vermogen, onder het OESO-Modelverdrag verto_ont grote gelijkenis met 
die van dividenden. Interest afkomstig uit de ene staat, die wordt betaald aan een 
inwoner van de andere staat, wordt toegewezen aan de laatste staat, dus de woon 
staat van de ontvanger. Zie artikel 11, lid 1 OESO-Modelverdrag. Het tweede lid 
van die bepaling geeft de bronstaat echter het recht een bronbelasting van 10% te 
heffen. Nederland streeft ernaar om dit door de verdragen toegestane percentage te 
beperken. Dit is begrijpelijk: Nederland kent zelf geen bronbelasting op interest en 
heeft zodoende geen heffingsbelang. 

Voor royalty's, een vergoeding voor het ter beschikking stellen van een immaterieel 
recht, geldt volgens artikel 12, lid 1 OESO-Modelverdrag dat de woonstaat exclu 
sief heffingsbevoegd is. De bronstaat mag volgens het OESO-Modelverdrag geen 
bronbelasting heffen. De gedachte is dat de woonstaat niet met heffing_ geconfr~? 
teerd mag worden omdat in deze staat de uitgaven zijn getroost om het ~mma:?r~ele 
recht in die staat te ontwikkelen. Niettemin streven veel landen ernaar m afwijking 
van artikel 12, lid 1 OESO-Modelverdrag een beperkte bronbelasting te heffen. 
Ook hier geldt dat, indien de interest of royalty's worden betaald a~n een vaste 
inrichting van de ontvanger in de andere staat, de heffingsbevo~gdhe1d over ~eze 
inkomsten wordt toegewezen aan de bronstaat (artikelen 11, lid 4 en 12, lid 3 
OESO-Modelverdrag). 

Voorbeeld 
Lees BV heeft een vaste inrichting in Italië. Tot het v.i.-vermogen behoort een vor 
dering op een belangrijke Italiaanse afnemer. Ter zake van de vordering ontvangt 
Lees BV € 100 rente. Op grond van artikel 11, lid 6 van het verdrag tussen Neder 
land en Italië wordt de heffingsbevoegdheid over deze rente toegewezen aan Italië. 

Artikel 13 OESO-Modelverdrag: vermogenswinsten 
De meeste verdragen wijzen de heffingsbevoegdheid over vermogenswinsten ter 
zake van goederen exclusief toe aan de woonstaat van de eigenaar van de~: goederen 
(artikel 13, lid 5 OESO-Modelverdrag). Uitzonderingen op deze regel ZIJn_de voor 
delen uit de vervreemding van onroerende zaken, van roerende goederen die to~ het 
bedrijfsvermogen van een vaste inrichting behoren, van schepen of luchtva~rt~1gen 
in exploitatie en van aandelen in lichamen waarvan de waarde van de bezittingen 
voor meer dan de helft uit bronstaatvastgoed bestaan. Deze voordelen worden toe 
gewezen aan respectievelijk de situsstaat (artikel 13, lid 1 OESO-Modelverdrag), de 
v.i.-staat (artikel 13, lid 2 OESO-Modelverdrag), de staat waar de werkelijke lei 
ding van de onderneming gelegen is (artikel 13, lid 3 OESO-Modelverdrag) en de 
staat waar het vastgoed gelegen is (artikel 13, lid 4 OESO-Modelverdrag). 

Artikel 14 OESO-Modelverdrag: zelfstandige arbeid 
Dit artikel is begin 2000 uit het OESO-Modelverdrag geschrapt, omdat men niet 
lan_ger een ~ndersc~eid beoo~? aan te brengen tussen de term 'vaste inrichting' in 
artikel 7 en vast middelpunt m het vervallen artikel 14. Deze bron van inkomsten 
wordt op dit moment geheel geregeld door artikel 7 OESO-Modelverdrag. 

Artikel 15 OESO-Modelverdrag: inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid 
In de Ned~rlandse term~nologie gaat het hier om loon uit dienstbetrekking. De 
hoof~egel m het eerste lid van deze bepaling is eenvoudig: de woonstaat krijgt het 
exclusieve heffingsrecht ter zake van de inkomsten. Daarop maakt hetzelfde lid ech 
ter meteen een uitzondering,. en wel voor gevallen waarin de dienstbetrekking in de 
andere verdragsstaat wordt uitgeoefend. In deze situatie mag de werkstaat namelijk 
heffen over het loon dat aan het gastverblijf is toe te rekenen: de werkstaat. 

Voorbeeld 

Bea woont en werkt in Zwolle. Op haar salaris van € 50.000 per jaar houdt haar 
werkgev~r N_ederlandse loonbelasting in. Na afloop van elk kalenderjaar diem Bea 
een aangifte inkomstenbelasting in en krijgt zij een definitieve aanslag. 
In een -~epaald jaar werkt Bea een deel van de tijd in het VK, hoewel zij in Neder 
land blijfi wonen. Aan de buitenlandse arbeid is een tiende deel van haar salaris toe 
te rekenen. 

Nederland heft nu belasting over€ 50.000, maar verleent vervolgens een vrijstelling 
ter zake van€ 5.000. Het VK heft over€ 5.000. 

Let wel: als de dienstbetrekking in de woonstaat wordt uitgeoefend krijgt dat land 
een exclusief heffingsrecht ter zake van het loon. Voor zover de u/toefening in de 
ander~ ve~_dragsstaat plaatsvindt, krijgt ook dat land een heffingsrecht, maar dat 
recht rs blijkens de tekst van het artikel niet exclusief In beginsel kunnen beide lan 
den dan dus ~effen. Van een wer~elijke dubbele heffing zal in de meeste gevallen 
geen sprake ZIJn: de woonsta.at zal m de regel namelijk toch van heffing afzien, dan 
wel ee~ vorm van voorkommg verlenen. Dat neemt niet weg dat de formulering 
van artikel 15 OESO-Modelverdrag voor de woonstaat de ruimte schept tot hef 
fing over het wereldinkomen van zijn ingezetenen. Dit niettegenstaande het feit dat 
de werkstaat. een he~~gsrecht ter zake van de buitenlandse arbeid krijgt toegewe 
zen. Zoals mt het ZOJUISt gegeven voorbeeld blijkt, maakt Nederland als woonstaat 
van die ~uimte gebruik: het inkomen dat met de buitenlandse arbeid samenhangt, 
behoort m eerste aanleg toch tot het in ons land belastbare inkomen (wereldinko 
m~_n). Pas in twe?de instantie verleent Nederland dan een vrijstelling. Daardoor 
kr1Jgt het progressievoorbehoud gestalte (zie paragraaf 6.4.1, Ad 2) en wordt er dus 
naar draagkracht geheven. 

In he~. tweede lid va_n artikel 15 OESO-Modelverdrag staat een belangrijke, maar 
tamelijk complexe uitzondering op de regeling van lid 1. Zoals gezegd is de hoofd 
regel, dat de woonstaat heft, en wel bij uitsluiting. Daarop maakt het eerste lid de 
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. . . di en de werknemer zijn dienstbetrekking in het 
zojuist beschreven uttzondenng m t b 'uitzondering op de uitzonde- 

d l d it fent Lid 2 evat nu een c d andere ver rags an ut oe . h h l . e heffingsrecht ook al oetent e 
, d b houdt soms toe et exc usiev , 1· ik . id ring : e woonstaat e . . h d l d uit Er moet dan tege IJ ertij 

werknemer zijn dienstbetrekking m et an ere an . 

aan drie voorwaarden zijn voldaadn: . l d n 183 dagen (men duidt een 
1 het verblijf in de werkstaat uurt met anger ah . x 

· k di kv rblijf wel aan als detac ertng); 
dergelijk ortston tg we~ he b . d dt betaald door een werkgever die geen 

2. de beloning voor de vernc te ar et wor 
inwoner is van de werkstaat; l . di e de werkgever in de werkstaat 

3. de beloning komt niet ten aste van een v.1. t 

heeft. 
d . t heffen Uit de uitzondering kan worden 

In dat geval mag de wer~staa~ us me h. ffen Pas als de werkzaamheden in 
afgeleid dat de werkstaat m drie gevallei_mag e noe~de drempels is overschreden, 
de werkstaat zijn verricht en een va~ _e ~erna g~ als de werknemer meer dan 183 
is de werkstaat heffingsbev~?t· ~·~•: d:\;;~gever in de werkstaat woont of is 
dagen in de werkstaat ver IJ k \ . een vaste inrichting van de werkgever 
gevestigd, of als het loon toere en aar is aan 
in de werkstaat. 

Voorbeeld . lemaal in Nederland. Zij zijn werkzaam bij het 
Petra, Stephan en Le~me "."onAlenl aid . . hten zij hun werk deels in Nederland 
autobandenconcern Firestein. e ne vernc 
en deels in Frankrijk. 

.. . " . 200 da en voor haar werk in Frankrijk. Volgens de 
a. Petra verblijft in een Jaar hg d F krijk Nederland) berust het hef- 
hoofdregel (zie artikel 15, lid 1 van et ver rag ran dl -. d Nederland Dezelfde 

p , l bij de woonstaat, at is us . 
ftngsrecht ter _zake v: ~ras oonhter een uitzondering indien de dienstbetrekking 
verdragsbepaling ma t aarop ec . . zien van de dagen die Petra in 
in Frankrijk wordt uitgeoefend. Dat is hier - ~:: of de terugkeer naar de hoofd 
Frankrijk verblijft - het geval. N~ moete~ we J ~ s het tweede lid aan de orde 
regel - de uitzondering op de ud1tzopndenng - dvo glen83 dagen in Frankrijk verblijft, 

. h · . om at etra meer an 
komt. Dat is ec ter met zo. d F krijk krijgt dus heffingsrecht ter zake 
voldoet zij niet aan de eerste voorwaar e. d ran . e te rekenen. Dat recht is niet 
van het inkomen dat aan de 200k Franhse a: agen ts tozal wel voorkoming van dubbele 

l . f N d 1 d ag dus oo nog erren, maar 
exc usier, e er an lei ( ik 1 23A OESO-Modelverdrag). Mochten er naast de 
belasting moeten ver enen art! e d kd resteren dan houdt Nederland 

d 200 F d gen nog an ere wer agen , 
genoem e ranse a . d h ofdregel _ het exclusieve hef- 
ten aanzien daarvan - in overeenstemming met e o 

ftngsrecht. 

0 d · ar in Frankrijk. Hij is 
b. Stephan verblijft voor zijn werk ongeveer 3 /gen p:tbï de Franse dochter- 
niet in dienstbetrekking bij d~ Nederlandse hol :g, :taalt ~ok maandelijks zijn 
maatschappij Firestein SA. ~1e laatsdte venn~otsc :!:aarde van artikel 15, lid 2 van 
salaris. Stephan voldoet dus met aan e twee e voo 

het verdrag: hij is in dienst bij een werkgever die inwoner is van Frankrijk. Dat wil 
zeggen dat Frankrijk mag heffen over zijn loon. Dat mag Frankrijk echter - net als 
in het geval van Petra - alleen voor zover dat loon aan de Franse werkzaamheden is 
toe te rekenen. Voor het overige deel houdt Nederland ingevolge de hoofdregel het 
alleenrecht tot heffing. 

c. Leonie verblijft in verband met haar werk elke maand één dag in Frankrijk. Zij is 
in dienst van de Nederlandse holding, Firestein BV, die niet over een v.i. in Frank 
rijk beschikt. In dit geval is aan alle drie de voorwaarden van het tweede lid voldaan, 
zodat we terugkeren naar de hoofdregel: het exclusieve heffingsrecht ter zake van 
Leonies loon blijft bij Nederland berusten. Frankrijk mag dus niets belasten. Dit is 
in die zin terecht omdat de salariskosten niet ten laste van het resultaat van de 
Franse v.i. worden gebracht. 

Nog steeds is dat niet het hele verhaal van artikel 15 OESO-Modelverdrag. Er zijn 
blijkens het derde lid situaties waarin het heffingsrecht altijd exclusief aan de woon 
staat toekomt, ongeacht de bepalingen van het tweede lid. Dat is het geval als de 
dienstbetrekking aan boord van een schip of luchtvaartuig in het internationale 
verkeer wordt uitgeoefend, dan wel aan boord van een binnenvaartschip. 

Voorbeeld 
Madeleine Leiding woont in Nederland. Zij is stewardess bij een Nederlandse lucht 
vaartmaatschappij. Zij vliegt vooral naar Azië. Zij verricht haar werkzaamheden 
deels in Nederland, maar vooral aan boord in de luchtruimen van andere landen. 

Op grond van artikel 15, lid 3, van het OESO-Modelverdrag is het Nederland toe 
gestaan de gehele arbeidsbeloning van Madeleine Leiding te belasten. 

Op grond van de standaardbepalingen in de belastingverdragen kan het dus heel 
goed gebeuren dat een werknemer ter zake van zijn arbeidsinkomen in twee (of 
zelfs meer) landen belasting betaalt. Zie onder meer het bovenstaande voorbeeld 
van Petra. Dat lijkt misschien onfortuinlijk, maar kan voor de werknemer toch 
gunstig uitpakken. Voorwaarde voor een positieve uitkomst is dat er een goede 
regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is, zodat het inko 
men maar één keer feitelijk wordt belast. In dat geval profiteert de werknemer in 
elk betrokken land van een eventuele persoonsgebonden aftrek, eventuele vaste 
aftrekposten voor werkenden en de lage tarieven in de onderste schijven (progres 
sievoordeel). Dit wordt wel aangeduid met een 'salary split'. Zie ook paragraaf 
3.4.8. 

Artikel 16 OESO-Modelverdrag: bestuurdersbeloningen 
Artikel 16 van het OESO-Modelverdrag staat ook wel bekend als het 'directeuren 
artikel'. Hier is geregeld dat de staat waarvan de vennootschap inwoner is, onbe 
perkt heffingsbevoegd is. Een voorbeeld kan de werking van deze bepaling verdui 
delijken. 
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Voorbeeld 
De heer Pimpel woont in Nederland. Hij is lid van de Raad van Bestuur van de 
bank Piersing & Heldron NV, sinds mensenheugenis gevestigd te Antwerpen. Op 
grond van artikel 17 van het verdrag België-Nederland, dat overeenstemt met artikel 
16 van het OESO-Modelverdrag, is het België toegestaan de gehele arbeidsbeloning 
van de heer Pimpel te belasten. Dat recht is overigens niet exclusief, dus Nederland 
hoeft niet af te wijken van de gebruikelijke heffingssystematiek en mag het hele 
wereldinkomen van de heer Pimpel - inclusief de in België belaste arbeidsbeloning - 
in de Nederlandse IB betrekken. Uit artikel 24 van hetzelfde verdrag is overigens af 
te leiden, dat ons land vervolgens voorkoming van dubbele belasting verleent door 
middel van een vrijstelling. 

In de meeste verdragen, waaronder het zojuist in het voorbeeld genoemde verdrag 
België-Nederland, krijgt de regeling van het OESO-Modelverdrag uitbreiding tot 
commissarissen, en vaak ook tot bestuurders en beheerders in algemene zin. Van 
belang is hierbij dat commissarissen in fictieve dienstbetrekking staan op grond van 
artikel 3, lid l, onderdeel g, Wet LB. Daardoor is er met betrekking tot toezicht 
houders altijd een basis voor de heffing van loonbelasting. Zie paragraaf 3.4.2. 

Artikel 17 OESO-Modelverdrag: entertainers en sportbeoefenaars 
Het bijzondere van entertainers en sportbeoefenaars is dat zij bijna per definitie 
kortstondig in het buitenland plegen te verblijven. Als in dit geval dezelfde regeling 
zou gelden als voor niet-zelfstandige arbeid, dat wil zeggen: bij kortstondig buiten 
lands verblijf houdt de woonstaat het exclusieve heffingsrecht, zou de werkstaat 
nooit aan heffing toekomen. Daarom bevat het OESO-Modelverdrag een regeling 
die de werkstaat een heffingsrecht toekent, ongeacht de duur van het verblijf. 
Nederland heeft in de nationale wet een uitgebreid systeem van heffingsrechten ten 
aanzien van buitenlandse artiesten en sporters gecreëerd. Dat maakt het voor ons 
land mogelijk om van de bevoegdheid tot heffing, zoals toegekend door de verdra 
gen, ook daadwerkelijk gebruik te maken. Wij gaan hier niet verder op in. 

Voorbeeld 
Robbie Willian woont in Hollywood, Verenigde Staten. Hij is een bekend zanger. 
In het kader van zijn Europese tour treedt hij één avond op in de Amsterdam 
ArenA. 
Op grond van artikel 17 van het OESO-Modelverdrag is het Nederland toegestaan 
de gehele arbeidsbeloning voor het optreden in de ArenA van Robbie Willian te 
belasten. 
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Artikel 18 OESO-Modelverdrag: pensioenen 
De hoofdregel met betrekking tot particuliere pensioenen - en andere, vergelijk 
bare beloningen uit hoofde van een vroegere dienstbetrekking - is dat de woonstaat 

7 Zie onderdeel 2.11.1 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. 
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Voorbeeld 
Ronald Piet is een in Nederland woonachtige accountant met klanten in Nederland 
en Engeland. Ten behoeve van zijn Engelse klanten vliegt hij regelmatig naar Lon 
den en logeert dan bij zijn vriendin. Haar tuinhuis is omgebouwd tot een kantoor, 
onder meer met computer en printer, van waaruit hij zijn Engelse klanten kan 
bedienen. Hij verhuurt zijn computer en printer af en toe aan de buurman van zijn 
vriendin. Die huuropbrengsten worden toegewezen aan Engeland. 

Bvdb 2001. Toch zijn er enkele wezenlijke verschillen tussen voorkoming onder de 
verdragen en voorkoming op grond van het Bvdb 2001. 

Voor de belastingvrijstellingsmethode is het belangrijkste verschil de afwezigheid 
van een onderw~_rpenheidseis. Onder een verdrag maakt het doorgaans niet uit of 
de andere staat ZIJn heffingsbevoegdheid heeft uitgeoefend of niet· Nederland dient 
belastingvrijstelling te verlenen ongeacht de hoogte van de buitenlandse belasting 
heffing. 

Voor belast_ingverre~ening is het belangrijkste verschil de afwezigheid van een 
voortwentelmgsregelmg onder de verdragen. Indien de eerste limiet (de in het bui 
tenland geheven belasting) in enig jaar groter is dan de tweede limiet (de Neder 
landse belasting die verschuldigd is over het buitenlandse inkomen), geeft het ver 
drag ~een regels omtrent de behandeling van het ongebruikte verschil. De staatsse 
cretans heeft deze omissie verholpen met zijn Besluit van 18 juli 2008, nr. 
CPP2007/~64M, Stcrt. 2008, 151. Daarin keurt hij goed dat het bedrag van te ver 
r~kenen buitenlandse bronbelasting wordt verhoogd met onverrekende bronbelas 
tmg van voorgaande jaren. 

Een ander verschil tussen belastingverrekening onder de verdragen en via het Bvdb 
2001 betreft het fenomeen tax sparing credits. Dit zullen we in de volgende para 
graaf bespreken. 

6.5.3 'Tax sparing credits' 
In verdragen met (~oormali~e) ontw_ilfelingslanden wordt soms overeengekomen 
dat Nederland een tax spanng credit verleent. Dit houdt in dat Nederland een 
teg~moetkoming geeft, ongeacht of het ontwikkelingsland daadwerkelijk bronbe 
l~stmg heft. Stel dat een Nederlands lichaam € 100 inkomen uit een onrwikke 
l~ngsland ~ntvangt en dit land volgens het verdrag met Nederland 10% bronbelas 
tmg mag inhouden. Indien het bronland van dit recht gebruikmaakt, dient Neder 
land verrekening van de bronheffing met de Nederlandse belasting toe te staan. 

~s het ~ronland nu i:1 de praktijk niet 10 maar 0% inhoudt (bijvoorbeeld ten 
einde bmte?lands_ kap1ta~ aan te trekken ter stimulering van de economie), mag 
Nederland In beginsel (uitgaand van een tarief van 25% en afgezien van kosten) 
25% x € 100 = € 25 vennootschapsbelasting heffen; verrekening is dan niet aan de 
orde. Het terugtreden van het bronland komt dus ten gunste van Nederland. 

Indien echter het verdrag in een tax sparing credit ad 10% voorziet, doet Neder 
land alsof per saldo slechts€ 90 is ontvangen, onder de fictie dat er 10% bronbelas 
ting is ingehouden, die mag worden verrekend met de belastinglast ad € 25. Per 
saldo wordt dan € 25 - € 10 = € 15 geheven. Aldus komt de stimulans die bestaat 
uit het ~£zien van bronbelasting door de bronstaat, ten goede aan de ;eldverstrek 
ker en met aan de Nederlandse fiscus. Daarmee is het doel van de tax sparing credit 

6.5 Methoden ter voorkoming van dubbele belasting 

6.5.1 Soorten verdragen 
Zoals we in paragraaf 6.4.1 zagen, krijgt Nederland onder een verdrag .. dikwijls de 
heffingsbevoegdheid over een inkomensbestanddeel toegewezen, terwijl de bron 
staat een (beperkt) heffingsrecht behoudt. Voor die gevallen ~erplicht Nederland 
zich voorkoming van dubbele belasting te verlenen ter verzachting van de ontstane 
dubbele heffing. 

Net als in het Bvdb 2001 worden in belastingverdragen verschillende methoden ter 
voorkoming van dubbele belasting gehanteerd. Het gaat dan vri~wel altijd ~m 
belastingvrijstelling (artikel 23A OESO-Modelverdrag) en belastmgverrekenmg 
(artikel 23B OESO-Modelverdrag). 

De door Nederland gesloten belastingverdragen vallen grofweg uiteen in twee cate- 
gorieën: . . .. 
1. verdragen met eigen regels voor de voorkoming van dubbele belastmg; dit ZIJn 

vrijwel altijd verdragen van oudere datum (gesloten voor _1980)_; . 
2. verdragen die voor de invulling van de wijze van belastingvrijstelling en belas 

tingverrekening verwijzen naar het Bvdb 2001. 

Ad 1 
De meeste oudere verdragen kennen een eigen beschrijving van de vrijstellings 
breuk en verwijzen alleen voor de doorschuif- en de _inhaalregeli?g naar het Bvdb 
2001 (zie paragraaf 5.4.2). Hetzelfde geldt voor belastingverrekening. 

Ad2 
De verdragen die zijn gesloten na 1980 verwijzen ook voor de invulling va~ belas 
tingvrijstelling en belastingverrekening naar het Bvdb 200 I.. Voor de werking va? 
deze technieken verwijzen wij naar hoofdstuk 5. Enkele specifieke voorwaarden uit 
de eenzijdige regeling gelden dan logischerwijze niet, zo~ls de eis dat de_ bet_aler van 
dividend, rente of royalty's in een aangewezen ontwikkelingsland gevestigd rs. 

6.5.2 Verschillen tussen de verdragen en het Bvdb 2001 
In het voorgaande hebben we gezien dat voor belastingvrijstelling en belastingverre 
kening onder de (nieuwe) verdragen vrijwel dezelfde regels gelden als onder het 
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bereikt: het is fiscaal aantrekkelijker geworden om in het bronland te ~nv~ster~~ 
Een tax sparing credit is dus te beschouwen als fictieve bronbelasting en is eigenlijk 
een vorm van ontwikkelingshulp. 

Voorbeeld ABC Bank NV heeft een lening verstrekt aan het in Brazilië gevestigde Lampedusa 
SA. De lening bedraagt€ 10.000 en de jaarlijkse rente 10%. De aan deze lening.toe 
te rekenen kosten bedragen € 400. Brazilië ziet af van inhouding van bronbelasnng. 
ABC Bank NV heeft een wereldwinst van€ 20.000 en is hierover€ 5.000 Vpb ver- 

schuldigd. 
ABC Bank NV mag op grond van artikel 23, lid 4 van het verdrag tussen Ne1~rland 
en Brazilië doen alsof er 20% bronbelasting wordt ingehouden op de Braziliaanse 
rente. De eerste limiet (de in het buitenland geheven belasting) bedraagt ~aaro1:1 
€ 10.000 x 10% x 20% = € 200. De tweede limiet (de Nederlandse belasnng die 
verschuldigd is over het buitenlandse inkomen) bedraagt [(€ 1.000 - € 400) I 
€ 20.000] x € 5.000 = € 150. ABC mag € 150 verrekenen, zodat ze per saldo 
€ 5.000 - € 150 = € 4.850 aan Vpb verschuldigd is. 

6.6 Samenloop van belastingverdragen 

6.6.1 Werking verdragen bij samenloop . . . 
Indien twee of meer belastingverdragen op een situatie van toeRass.ing ZIJ~, kun Je 
je afvragen wat dit betekent voor hun werking. Verdragen ziJn m begmsel van 
gelijke orde >- het zijn afspraken tussen Nederland en andere landen - zodat ze alle 
evenveel rechtskracht hebben. Ze werken dus tegelijk, naast elkaar. 

Voorbeeld 
Visser BV, een in Nederland gevestigde vennootschap, heeft een vaste inrichting in 
België. Via deze vaste inrichting ontvangt Visser BV rente uit Italië "'.~arop .. ~olgens 
de nationale wet 30% bronbelasting drukt. Onder het verdrag België-Iralië wordt 
deze bronbelasting verlaagd tot 15%. Onder het verdrag tussen Nederland en Italië 
wordt de bronbelasting zelfs verlaagd tot 10%. 
In ieder geval is ter zake van de winst van de vaste inrichting in België het verdrag 
Nederland-België van toepassing. Maar wat te doen met de Italiaanse rente? De 
vaste inrichting van Visser BV is geen inwoner van België, dus een beroep op het 
verdrag België-Italië lijkt uitgesloten. Visser BV is echter wel inwoner van Neder 
land en kan daarom een beroep doen op het belastingverdrag tussen Nederland en 
Italië. Dat de rente wordt ontvangen door de Belgische vaste inrichting doet hier 
niet aan af. De vaste inrichting is immers deel van de juridische entiteit Visser BV. 

6.6.2 Wederzijdse beïnvloeding van verdragen bij samenloop 
Belastingverdragen werken dus broederlijk naast elkaar .. ~it roept de v.raag op of ze 
elkaar kunnen beïnvloeden. Deze vraag speelt vooral b1J de voorkommg van dub 
bele belasting via belastingvrijstelling en belastingverrekening. In hoofdstuk 5 heb- 

ben we gezien dat i~. het Bvdb 2001 belastingvrijstelling per land ('per country') 
wordt gegeve~, terwijl hetzelfde Besluit belastingverrekening voor alle Besluitlan 
den tezamen ( overall ) toestaat. Voorts zagen we in hoofdstuk 5 dat deze behande 
li~.g op.timaal is voor de belastingplic~tige. De vrijstelling per land wordt op deze 
~IJZe met ve:laagd door eventuele v~rl~ezen van andere vaste inrichtingen. Bij belas 
tmgverrekenmg geldt dat de twee limieten (door alle Besluitlanden gezamenlijk te 
bezien) optimaal op elkaar worden afgestemd. 

De belas:in~erdra?en werken naast elkaar, zodat belastingvrijstelling en belasting 
verrekem~g m begmsel op afzonderlijke wijze worden bepaald. Bij wijze van tege 
moetkommg heeft de staatssecretaris in zijn Besluit van 18 juli 2008 nr 
C:PP2007/664M, Stcrt. 2008, 151 echter goedgekeurd dat voor belastingve;reke~ 
mng onder de ver~ragen, op verzoek, toch de gezamenlijke methode wordt toege 
past. De gezamenhJke methode geldt dan zonder uitzondering voor belastingverre 
kening onder de verdragen, de BRK en het Bvdb 2001. 

We zien .dus dat verdragen elka~r kunnen beïnvloeden waar het gaat om belasting 
verrekenmg. Daarentegen geschiedt belastingvrijstelling onder verschillende verdra 
gen op afzonderlijke wijze. Wat gebeurt er nu bij samenloop van vrijstelling en ver 
rekenmg? 

Het lijkt logisch dat beide tegelijk worden verleend, omdat de belastingverdragen 
zelfstandig, naast elkaar werken. De Hoge Raad heeft echter anders beslist. Belas 
tin~rijst~~ling gaat volge?s de Hoge Raad voor belastingverrekening, en inkomen 
dat rs vrijgesteld kan met ook nog eens tot belastingverrekening leiden (HR 
8 februari 2002, BNB 2002/184 en HR 11 mei 2007, BNB 2007/230). Nederland 
hoeft dus geen dubbele tegemoetkoming te geven. 

6. 7 Samenloop van verdragen en het Bvdb 2001 

Zoals v:e in hoofdstuk 5 reeds zagen, wordt slechts een tegemoetkoming verleend 
op basis van het Bvdb 2001 voor zover niet reeds op andere wijze in het voorko 
men van dubbele belasting is voorzien (artikel 1, lid 1 Bvdb 2001). De verdragen 
gaan dus voor op het Besluit. 

Tot slot m~et artikel 10, lid 1, onderdeel e Wet Vpb 1969 nog worden vermeld. 
1?eze bepalmg st~at een aftrek van buit~nlandse winstbelasting toe als er geen rege 
h?g t~: ~oorkommg van dubbele belastmg van toepassing is. Dit is de kostenaftrek 
die WIJ m p~ra~raaf 2.3.5 hebbe:1 besproken. Deze wijze van voorkoming staat 
alleen _?P~n indien er geen belastmgverdrag is, er geen beroep op het Bvdb 2001 
mogelijk rs en het betreffende inkomensbestanddeel tot de winst wordt gerekend. 
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Kennisvragen hoofdstuk 6 
17. Welke regeling treft het OESO-Modelverdrag in artikel 18 ten aanzien van 

pensioenen? 
1. 

2. 

3. 

Wat is de strekking van een belastingverdrag? 

Welke twee middelen hanteert het belastingverdrag om zijn doel te bereiken? 

Op welke belastingen ziet een belastingverdrag? Geef de belangrijkste voor 
beelden in de Nederlandse context. 

Geef de betekenis aan van ondertekening, goedkeuring, inwerkingtreding en 
toepasbaarheid van een belastingverdrag. 

Welke modelovereenkomsten spelen een rol bij de Nederlandse onderhande 
lingen over belastingverdragen? 

Houdt een belastingverdrag in dat tussen de twee verdragsluitende staten 
geen dubbele belastingheffing meer kan voorkomen? 

Geef in grote lijnen de opbouw van een belastingverdrag weer. 23. 

18. In welke zin speelt de nationaliteit van de werknemer een rol bij artikel 19 
OESO-Modelverdrag (overheidsfuncties)? 

Geef kort de regeling ten aanzien van studenten in artikel 20 OESO-Model 
verdrag weer. 

Welke methoden ter voorkoming van dubbele belasting worden in de Neder 
landse belastingverdragen gehanteerd? 

Wat is het verband tussen de belastingverdragen en het Besluit voorkoming 
dubbele belasting 2001? 

Welke rol speelt de onderworpenheidseis in de Nederlandse belastingverdra 
gen? 

Wat is het doel van een tax sparing credit? 

19. 

4. 20. 

5. 21. 

6. 22. 

7. 

8. Welke methoden van toewijzen worden in de Nederlandse belastingverdragen 
gehanteerd? 

9. Welk beginsel ligt ten grondslag aan de artikelen 6 en 7 OESO-Modelver- 
drag? 

10. Wat wordt verstaan onder het at arm's length-beginsel? 

11. Welke verdragsstaat mag belasting heffen over dividenden? 

12. Wat is een vast middelpunt? 

13. Wat is de hoofdregel van artikel 15 OESO-Modelverdrag inzake niet-zelf 
standige arbeid? 

14. Welke drie bijzondere regelingen staan in het eerste, tweede en derde lid van 
hetzelfde artikel? 

24. Wat gaat voor, belastingvrijstelling of belastingverrekening? 

25. Wat gaat voor, het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 of een belas 
tingverdrag? 

Oefenopgaven hoofdstuk 6 

1. Duaal BV, een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, houdt kan 
toor in ve~dragsstaat W, waar tevens haar directie zetelt. Eigenlijk heeft Duaal 
BV, afgezien van haar Nederlandse rechtsvorm, vrijwel niets met Nederland 
te maken. Geef aan hoe de Nederlandse belastingheffing van Duaal BV ver 
loopt. Ga er daarbij van uit dat het belastingverdrag tussen Nederland en W 
vrijwel identiek is aan het Nederlandse Standaardverdrag. 

2. Hoe kunnen de gevolgen van samenloop van heffingsbeginselen worden ver 
zacht? 

15. Wat is de algemene toewijzingsregel ten aanzien van directeursbeloningen 
(artikel 16 OESO-Modelverdrag)? 

16. Welke regel geldt volgens artikel 17 OESO-Modelverdrag ten aanzien van 
entertainers en sportbeoefenaars? 

3. ~ B': he_eft een l~ning opgenomen bij de Nigerian Banking Association, een 
Ill Nigeria gevestigde vennootschap. Jaarlijks betaalt X BV€ 800 rente over 
de_ze l~ning. Artikel 11, lid 2, van het belastingverdrag tussen Nederland en 
N1ge~1a geeft het bronland het recht 12,5% bronbelasting te heffen op rente 
betalmgen. Hoeveel Nederlandse belasting zal ter zake van deze rentebetaling 
worden voldaan? 
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4. De Stichting Oudedagsvoorziening Werknemers is een Nederlands pensioen 
fonds dat op de voet van artikel ?.' lid 1, ?nderdeel b, Wet op de v:nnoot~ 
schapsbelasting 1969 subjectief vrijgesteld rs van vennootschapsbelasu~g. D 
stichting overweegt investeringen te plegen in Engeland, maardbefaa~t zichdop 
haar verdragspositie. Kan de stichting als inwoner van Ne er an wor en 
gekwalificeerd voor de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk? 

Jan Hoeve, een Nederlandse modejournalist, wordt zow~~ d~or de Fran~e fis 
cus als door de Nederlandse fiscus aangeslagen voor Zljn in_korI1;en mt het 
schrijven voor voornamelijk Amerikaanse modebladen. Beide inft~eurs 
menen dat hij inwoner is van hun land. Jan is getrouwd, heeft twee n eren 

b · h 1·s in Frankrij"k alsmede een huis in Nederland. Wat kan Jan en ezit een u ' . . . al b l , 
doen om zijn belastinglast te verminderen? Wat rs daarbij voor van e ang. 

X BV, een in Nederland gevestigde vennootschap, heeft een 5% deelne:t-~ 
in y NV een in België gevestigde vennootschap. X BV ontvangt€ 100 vt 
dend, w;arop 15% Belgische roerende voorheffing wordt ingehouden. ~lag X 
BV deze roerende voorheffing verrekenen op de voet van het voorkomingsar- 
tikel van het verdrag met België? 

De Turkse vaste inrichting van een Nederlandse vennootschap o~:"angt ren~e 
uit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten heffen ~f dergelijke r~nt~ in 
beginsel 30% bronbelasting. Welke belastingverdragen Zljn van toepassing. 

De heer Vrede woont in Portugal. Hij ontvangt daar, in ve~?and met :~jn 
vroegere jarenlange dienstbetrekking bij een Nederlands bedrijf, maandelijks 
een pensioenuitkering uit Nederland. . . , 
Mag Nederland ter zake van deze uitkeringen loonbelasting inhouden. 

7 De invloed van EU 
regelgeving 

5. 

7.1 Inleiding 

6. In paragraaf 2.1.2 kwamen we het EU-recht al tegen als een bron van recht die van 
invloed is op het Nederlands internationaal belastingrecht. In dit hoofdstuk werken 
we dit thema nader uit en gaan we in op de werking en toepassing van het recht 
van de Europese Unie (ook wel Unierecht of EU-recht) op het gebied van de 
directe belastingen. Het EU-recht op het gebied van de indirecte belastingen laten 
we onbesproken. 

De EU wordt gevormd door de huidige 28 lidstaten en hun inwoners. Het bijzon 
dere aan de EU is dat de lidstaten een gedeelte van hun soevereine bevoegdheden 
aan de Unie hebben overgedragen. Daarmee hebben zij een supranationaal samen 
werkingsverband gecreëerd dat uniek is in de wereld. De lidstaten hebben dit 
gedaan om hun gezamenlijke waarden en belangen op diverse politieke, sociale en 
economische terreinen optimaal te kunnen nastreven. Lidstaten streven er geza 
menlijk naar de vrede en het welzijn en de welvaart van de burgers van de EU te 
bevorderen. De beslissingsbevoegdheden die de EU van de lidstaten heeft verkre 
gen, zijn ondergebracht bij de diverse instellingen van de EU. Deze instellingen 
zijn het Europees Parlement, de Europese Raad (de staatshoofden en regeringslei 
ders), de Raad van de Europese Unie ('Raad'; de vertegenwoordigers van de rege 
ringen van de lidstaten op ministerieel niveau), de Europese Commissie, het Hof 
van Justitie van de Europese Unie ('HvJ EU'; tot 1 december 2009: Hof van Justi 
tie van de Europese Gemeenschappen ('HvJ EG'), de Europese Centrale Bank en 
de Europese Rekenkamer. De besluitvorming binnen de EU vindt op democrati 
sche wijze plaats. De EU beweegt daarmee tussen een intergouvernementeel samen 
werkingsverband van natiestaten zoals de Verenigde Naties en een federaal-consti 
tutionele samenwerking van staten binnen een federale staat zoals de Verenigde 
Staten van Amerika. Een van de huidige politieke discussiepunten is in welke rich 
ting de EU zich zou moeten ontwikkelen: verder, in de richting van een federale 
samenwerking, of terug, naar een internationaalpubliekrechtelijk samenwerkings 
verband van soevereine natiestaten? 

7. 

8. 

173 
172 


