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BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN a.i 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal. 

's-Gravenhage, 24 Mei 1948. 

Ik heb de eer U mede te delen, dat tussen Nederland en de 
Verenigde Staten van Amerika op 29 April 1948 een verdrag is ge
sloten ter voorkoming van dubbele belasting. Dit verdrag zal zo 
spoedig mogelijk bij ontwerp van wet ter goedkeuring aan de Staten
Generaal worden aangeboden. 

De omstandigheid, dat het verdrag op 18 Mei in de Verenigde 
Staten ter goedkeuring aan de Senaat is aangeboden, brengt mede, 
dat het aldaar van die dag af openbaar is. Mede in verband daarmede 
heb ik de eer U hierbij, in afwachting van de inzending van voren
bedoeld ontwerp van wet, de Nederlandse en Engelse tekst van het 
verdrag ter kennisneming aan te bieden. 

De Minister van Financiën a.i., 

W. DREES. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1947—1948 
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VERDRAG TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLAN
DEN EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA MET 
BETREKKING TOT BELASTINGEN VAN INKOMSTEN EN 

BEPAALDE ANDERE BELASTINGEN. 

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika, de wens koesterende een 
verdrag te sluiten ter voorkoming van dubbele belasting en ter ver
mijding van het ontgaan van belasting met betrekking tot belas
tingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, hebben te 
dien einde tot hun Gevolmachtigden benoemd: 

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden: de heer E. N. 
van Kleffens, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van 
het Koninkrijk der Nederlanden, en 

De Regering van de Verenigde Staten van Amerika: de heer 
George C. Marshall, Secretaris van Staat, 

die, na elkander mededeling te hebben gedaan van hun volmach
ten, welke in behoorlijke vorm werden bevonden, over de volgende 
artikelen tot overeenstemming zijn gekomen: 

Artikel I. 
(1) De belastingen welke het onderwerp van dit Verdrag vormen 

zijn: 
(Ö) Voor zoveel de Verenigde Staten betreft: de Federal income 

taxes (de inkomstenbelastingen van de Federatie). 
(b) Voor zoveel Nederland betreft: 
(i) voor de toepassing van de bepalingen van het Verdrag met 

uitzondering van Artikel XX, de inkomstenbelasting met inbegrip 
van de voorheffingen, de vennootschapsbelasting met inbegrip van 
de voorheffingen, de vermogensbelasting en de commissarissen
belasting, en 

(//) voor de toepassing van de Artikelen XX tot en met XXVIII 
(met uitzondering van de Artikelen XXIV en XXVII), de vermogens
aanwasbelasting en de vermogensheffing ineens. 

(2) Dit Verdrag zal ook van toepassing zijn op elke andere 
belasting van in wezen gelijksoortige aard, door een der Verdrag
sluitende Staten geheven na de dagtekening van ondertekening van 
dit Verdrag, of (voor zoveel Nederland betreft) door de Regering 
van enig overzees deel van het Koninkrijk of (voor zoveel de 
Verenigde Staten betreft) enig overzees gebiedsdeel waartoe dit 
Verdrag volgens Artikel XXVII is uitgebreid na de dagtekening van 
de kennisgeving van deze uitbreiding. 

(3) In geval van belangrijke veranderingen in de belastingwetten 
van een der Verdragsluitende Staten zullen de bevoegde autoriteiten 
van de Verdragsluitende Staten met elkander in overleg treden. 

Artikel II. 
(1) In dit Verdrag betekent, tenzij het zinsverband iets anders 

vereist: 
(a) De uitdrukking „Verenigde Staten": de Verenigde Staten van 

Amerika, en wanneer deze uitdrukking in aardrijkskundige zin wordt 
gebezigd: de Staten, de Gebiedsdelen Alaska en Hawaii en het 
District Columbia. 

(b) De uitdrukking „Nederland'": alleen het Rijk in Europa. 

(c) De uitdrukking „een lichaam der Verenigde Staten": een 
vennootschap, vereniging of andere organisatie of rechtskundige 
eenheid — al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende — opgericht 
in de Verenigde Staten of naar het recht van de Verenigde Staten 
of van een Staat of gebiedsdeel van de Verenigde Staten. 

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHER
LANDS AND THE UNITED STATES OF AMERICA 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND 
CERTAIN OTHER TAXES 

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the 
Government of the United States of America desiring to conclude a 
convention for the avoidance of doublé taxation and the prevention 
of fiscal evasion with respect to taxes on income and certain other 
taxes, have appointed for that purpose as their respective Plenipoten
tiaries: 

The Government of the Kingdom of the Netherlands: 
Mr. E. N. van Kleffens, Ambassador Extraordinary and Pleni

potentiary of the Kingdom of the Netherlands, and 

The Government of the United States of America: 
Mr. George C. Marshall, Secretary of State, 

who, having communicated to each other their full powers, found 
in good and due form, have agreed upon the following Articles: 

Article I 
(1) The taxes which are the subject of the present Convention are: 

(«J In the case of the United States: the Federal income taxes. 

(b) In the case of the Netherlands: 
(/) for the application of the provisions of the Convention other 

than Article XX, the income tax and the Netherlands taxes credited 
against it, the Corporation tax and the Netherlands taxes credited 
against it, the property tax and the tax on fees of directors and 
managers of corporations; and 

(;ï) for the application of Articles XX to XXVIII inclusive (except 
Articles XXIV and XXVII), the capital accretions tax and the extra
ordinary capital tax. 

(2) The present Convention shall apply also to any other taxes 
of a substantially similar character imposed by either Contracting 
State subsequently to the date of signature of the present Convention, 
or, by the government of any overseas part of the Kingdom (in the 
case of the Netherlands) or overseas territory (in the case of the 
United States) to which the present Convention is extended undet 
Article XXVII, subsequently to the date of the notification of 
extension. 

(3) In the event of appreciable changes in the fiscal laws of either 
of the Contracting States the competent authorities of the Contracting 
States will consult together. 

Article II 
(1) In the present Convention, unless the context otherwise 

requires: 
Ui) The term „United States" means the United States of America, 

and when used in a geographical sense means the States, the Terri
tories of Alaska and of Hawaii, and the District of Columbia. 

(b) The term „Netherlands" means only the Kingdom of the 
Netherlands in Europe. 

(e) The term „United States corporation" means a Corporation, 
association or other organization or juridical entity created in the 
United States or under the laws of the United States or of any State 
or territory of the United States. 
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(d) De uitdrukking „Nederlands lichaam": een vennootschap, 
vereniging of andere organisatie of rechtskundige eenheid — al dan 
niet rechtspersoonlijkheid bezittende — opgericht in Nederland of 
naar Nederlands recht. 

(e) De uitdrukking „lichaam van een Verdragsluitende Staat" en 
„lichaam van de andere Verdragsluitende Staat": een lichaam der 
Verenigde Staten of een Nederlands lichaam, al naar het zinsverband 
vereist. 

(ƒ) De uitdrukking „onderneming der Verenigde Staten": een 
onderneming op het gebied van nijverheid of handel, gedreven in 
de Verenigde Staten door een burger of inwoner van de Verenigde 
Staten of door een lichaam der Verenigde Staten. 

(g) De uitdrukking „Nederlandse onderneming": een onder
neming op het gebied van nijverheid of handel, gedreven in Neder
land door een burger of inwoner van Nederland of door een Neder
lands lichaam. 

(h) De uitdrukking „onderneming van een der Verdragsluitende 
Staten" en „onderneming van de andere Verdragsluitende Staat": een 
onderneming der Verenigde Staten of een Nederlandse onderneming 
al naar het zinsverband vereist. 

(O De uitdrukking „vaste inrichting", ingeval deze uitdrukking 
wordt gebezigd met betrekking tot een onderneming van een der 
Verdragsluitende Staten: een filiaal, fabriek of andere vaste bedrijfs
inrichting, daaronder niet begrepen een vertegenwoordiging, tenzij 
de vertegenwoordiger een algemene machtiging heeft om te onder
handelen en overeenkomsten af te sluiten ten behoeve van een 
onderneming als boven bedoeld en deze dit recht gewoonlijk uit
oefent, dan wel een goederenvoorraad heeft waaruit hij regelmatig 
bestellingen uitvoert ten behoeve van bedoelde onderneming. Een 
onderneming van een van de Verdragsluitende Staten zal niet geacht 
worden een vaste inrichting in de andere Verdragsluitende Staat te 
hebben enkel op grond, dat zij zakenrelaties onderhoudt in die 
andere Verdragsluitende Staat door een bona fidc commissionnair, 
makelaar of beheerder, handelende in de normale uitoefening van 
zijn bedrijf als zodanig. Het feit, dat een onderneming van een van 
de Verdragsluitende Staten in de andere Verdragsluitende Staat een 
vaste bedrijfsinrichting aanhoudt uitsluitend voor het aankopen van 
waren of andere koopmansgoederen, zal op zich zelf zulk een vaste 
bedrijfsinrichting niet stempelen tot een vaste inrichting van zulk 
een onderneming. Indien een lichaam van een der Verdragsluitende 
Staten een dochteronderneming heeft, welke een lichaam van de 
andere Verdragsluitende Staat is, of welke haar bedrijf in bedoelde 
andere Verdragsluitende Staat uitoefent, zal een dergelijke dochter
onderneming niet enkel op grond van dat feit geacht worden een 
vaste inrichting van het aandeelhoudende lichaam te zijn. 

(/) De uitdrukking „bevoegde autoriteit" of „bevoegde autori
teiten", voor zoveel betreft de Verenigde Staten: de „Commissioner 
of Internal Revenue" of zijn bevoegde vertegenwoordiger en voor 
zoveel Nederland betreft: de Directeur-Generaal der Belastingen of 
zijn bevoegde vertegenwoordiger; en met betrekking tot enig (gebieds) 
deel, waartoe bepalingen van dit Verdrag zijn uitgebreid ingevolge 
Artikel XXVII, de bevoegde autoriteit voor de uitvoering in zulk 
(gebieds) deel van de belastingen, waarop de bedoelde bepalingen van 
toepassing zijn. 

(2) Voor de toepassing van de bepalingen van dit Verdrag door 
ieder van de Verdragsluitende Staten zal elke niet nader in dit Verdrag 
omschreven uitdrukking, tenzij het zinsverband iets anders vereist, de 
betekenis hebben, welke die uitdrukking heeft volgens de wetten van 
die Verdragsluitende Staat met betrekking tot de belastingen, welke 
het onderwerp zijn van dit Verdrag. 

Artikel III 

(1) Een onderneming van een der Verdragsluitende Staten zal 
niet aan belastingheffing door de andere Verdragsluitende Staat m§t 
betrekking tot haar nijverheids of handelsvoordelen onderworpen 
zijn, tenzij zij in de andere Verdragsluitende Staat haar bedrijf uit
oefent door een aldaar gevestigde vaste inrichting. Indien uitoefening 
aldus plaats vindt mag de andere Verdragsluitende Staat de belasting 
slechts leggen op de inkomsten van zulk een onderneming uit bron
nen in die andere Staat. 

(2) Indien een onderneming van een der Verdragsluitende Staten 
in de andere Verdragsluitende Staat haar bedrijf uitoefent door 
middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting, zullen aan zodanige 
vaste inrichting worden toegerekend de nijverheids of handelsvoor
delen, die zij geacht zou kunnen worden te behalen, indien zij een 
onafhankelijke onderneming ware, die dezelfde of soortgelijke werk

(d) The term „Netherlands corporation" means a corporation, 
association or other organization or juridical entity created in the 
Netherlands or under the laws of the Netherlands. 

(e) The terms „corporation of one Contracting State", and „corpo
ration of the other Contracting State" mean a United States corpo
ration or a Netherlands corporation, as the context requires. 

(ƒ) The term „United States enterprise" means an industrial or 
commercial enterprise or undertaking carried on in the United States 
by a citizen or resident of the United States or by a United States 
corporation. 

(g) The term „Netherlands enterprise" means an industrial or 
commercial enterprise or undertaking carried on in the Netherlands 
by a citizen or resident of the Netherlands or by a Netherlands 
corporation. 

(ft) The terms „enterprise of one of the Contracting States" and 
„enterprise of the Contracting State" mean a United States enter
prise or a Netherlands enterprise, as the context requires. 

(i) The term „permanent establishment", when used with respect 
to an enterprise of one of the Contracting States, means a branch, 
factory, or other fixed place of business, but does not include an 
agency unless the agent has, and habitually exercises, a general 
authority to negotiate and conclude contracts on behalf of such enter
prise or has a stock of merchandise from which he regularly fills 
orders on behalf of such enterprise. An enterprise of one of the Con
tracting States shall not be deemed to have a permanent establishment 
in the other Contracting State merely because it carries on business 
dealings in such other Contracting State through a bona fide commis
sion agent, broker or custodian acting in the ordinary course of his 
business as such. The fact that an enterprise of one of the Contracting 
States maintains in the other Contracting State a fixed place of 
business exclusively for the purchase of goods or merchandise shall 
not of itself constitute such fixed place of business a permanent 
establishment of such enterprise. When a corporation of one Con
tracting State has a subsidiary corporation which is a corporation of 
the other Contracting State or which is engaged in trade or business 
in such other Contracting State, such subsidiary corporation shall 
not, merely because of that fact, be deemed to be a permanent 
establishment of its parent corporation. 

O') The term „competent authority" or „competent authorities" 
means, in the case of the United States, the Commissioner of Internal 
Revenue or his duly authorized representative; in the case of the 
Netherlands, the Directeur-Generaal der Belastingen or his duly 
authorized representative; and, in the case of any part or territory to 
which provisions of the present Convention are extended under 
Article XXVII, the competent authority for the administration in 
such part or territory of the taxes to which such provisions apply. 

(2) In the application of the provisions of the present Conven
tion by either of the Contracting States, any term which is not 
defined in the present Convention shall, unless the context other
wise requires, have the meaning which that term has under the 
laws of such Contracting State relating to the taxes which are the 
subject of the present Convention. 

Article III. 

(1) An enterprise of one of the Contracting States shall not 
be subject to taxation by the other Contracting State in respect of 
its industrial or commercial prof its unless it is engaged in trade 
or business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein. IL' it is so engaged the other Contrac
ting State may jmpose the tax only upon the income of such enter
prise from sources within such other State. 

(2) Where an enterprise of one of the Contracting States is 
engaged in trade or business in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein, there shall be attributed 
to such permanent establishment the industrial or commercial proi'its 
which it might be expected to derive if it were an independent enter
prise engaged in the same or similar activities under the same or 
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zaamheden uitoefende onder dezelfde of soortgelijke omstandigheden, 
en die als willekeurig derde transacties aanging met de onderneming 
waarvan zij een vaste inrichting is. De aldus toegerekende voordelen 
zullen, met inachtneming van de wetgeving van die andere Verdrag
sluitende Staat, geacht worden inkomsten te zijn uit bronnen in die 
andere Verdragsluitende Staat. 

(3) Bij het bepalen van de nijverheids of handelsvoordeelen uit 
bronnen in een van de Verdragsluitende Staten, van een onderneming 
van de andere Verdragsluitende Staat zullen geen voordelen geacht 
worden op te komen uit de enkele aankoop door die onderneming van 
waren of andere koopmansgoederen in de eerstbedoelde Verdragslui
tende Staat. 

(4) De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten kun
nen bij overeenkomst regelen vaststellen voor de verdeling van 
nijverheids en handelsvoordelen. 

Artikel IV 
Indien een onderneming van een der Verdragsluitende Staten, uit 

hoofde van haar deelneming in de leiding van, of in het toezicht op, 
dan wel in het kapitaal van een onderneming van de andere Verdrag
sluitende Staat, met de laatstbedoelde onderneming in hare handels
of financiële relaties voorwaarden maakt, of aan laatstbedoelde onder
neming voorwaarden oplegt, afwijkend van die, welke zouden zijn 
gemaakt met een onafhankelijke onderneming, mogen voordelen 
welke zonder deze voorwaarden zouden zijn opgekomen aan een van 
de ondernemingen, begrepen warden in de belastbare voordelen van 
die onderneming. 

Artikel V. 
Inkomsten van welke aard ook, verkregen uit onroerende zaken, en 

interest van vorderingen, verzekerd door hypotheek op onroerende 
zaken, zullen uitsluitend belastbaar zijn in de Verdragsluitende Staat 
waar de onroerende zaken zijn gelegen of gevestigd. 

Artikel VI 
(1) Inkomsten welke een onderneming van een der Verdragslui

tende Staten verwerft met de exploitatie van schepen of luchtvaar
tuigen, welke in die Staat zijn ingeschreven, zijn slechts belastbaar 
in de Staat waar zodanige schepen of luchtvaartuigen zijn inge
schreven. Inkomsten welke een dergelijke onderneming verwerft met 
de exploitatie van niet aldus ingeschreven schepen of luchtvaartuigen 
zullen vallen onder de bepalingen van Artikel III. 

(2) Zolang dit Verdrag van kracht is tussen de partijen waarop 
dit Artikel van toepassing is, zal het geacht worden de bepalingen 
van de regeling op te schorten, welke getroffen is door uitwisseling 
van nota's tussen Nederland en de Verenigde Staten, gedagtekend 
13 September, 19 October en 27 November 1926, houdende een voor
ziening tot voorkoming van dubbele inkomstenbelasting op scheep
vaartwinsten. 

(3) Ingeval de toepasselijkheid van dit Artikel is uitgebreid tot 
Nederlandsch-lndië overeenkomstig Artikel XXVII, zal de uitwisseling 
van nota's tussen Nederland en de Verenigde Staten, gedagtekend 
8 Maart, 23 Mei en 8 November 1939, betreffende de toepasselijk
heid van de in het tweede lid van dit Artikel bedoelde regeling op 
Nederlandsch-Indië, geacht worden te zijn opgeschort voor zolang 
als dit Artikel van toepassing blijft met betrekking tot Nederlandsch
Indië. 

Artikel VII 
(1) Het tarief van de belasting van de Verenigde Staten op divi

denden, verkregen van een lichaam der Verenigde Staten door een 
inwoner van Nederland of een Nederlands lichaam, in de Verenigde 
Staten geen bedrijf uitoefenende door middel van een vaste inrichting, 
zal niet meer bedragen dan 15 percent; behoudens dat bedoeld ta
rief 5 percent niet zal te boven gaan, indien zulk een Nederlands 
lichaam middellijk of onmiddellijk tenminste 95 percent beheerst van 
het gehele stemrecht in het lichaam dat het dividend betaalt, mits 
bovendien niet meer dan 25 percent van de bruto inkomsten van dat 
betalende lichaam is verworven in de vorm van interest en dividenden, 
niet afkomstig van zijn eigen onderhorige lichamen. Bedoelde tarief
vermindering tot 5 percent zal niet gelden ingeval de verhouding tus
sen de twee lichamen in het leven is geroepen of wordt gehandhaafd 
in de eerste plaats met het doel, het bedoelde verlaagde tarief deel
achtig te worden. 

(2) Dividenden uit Nederlandse bronnen verkregen door een in
woner of een lichaam der Verenigde Staten, in Nederland geen 
bedrijf uitoefenende door middel van een vaste inrichting, zullen vrij
gesteld zijn van Nederlandse belasting. 

similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise 
of which it is a permanent establishment, and the profits so attri
buted shall, subject to the law of such other Contracting State, be 
deemed to be income from sources within such other Contracting 
State. 

(3) In determining the industrial or commercial profits from 
sources within one of the Contracting States of an enterprise of 
the other Contracting State, no profits shall be deemed to arise 
from the mere purchase of goods or merchandise within the former 
Contracting State by such enterprise. 

(4) The competent authorities of the Contracting States may lay 
down rules by agreement for the apportionment of industrial or 
commercial profits. 

Article IV. 
Where an enterprise of one of the Contracting States, by reason 

of its participation in the management, control or capital of an 
enterprise of the other Contracting State, makes with or imposes 
on the latter enterprise, in their commercial or financial relations, 
conditions different from those which would be made with an 
independent enterprise, any profits which would, but for those 
conditions, have accrued to one of the enterprises, may be included 
in the taxable profits of that enterprise. 

Article V. 
Income of whatever nature derived from real property and inte

rest from mortgages secured by real property shall be taxable only 
in the Contracting State in which the real property is situated. 

Article VI. 
(1) Income which an enterprise of one of the Contracting States 

derives from the operation of ships or aircraft registered in that 
State shall be taxable only in the State in which such ships or 
aircraft are registered. Income derived by such an enterprise from 
the operation of ships or aircraft not so registered shall be subject 
to the provisions of Article III. 

(2) The present Convention shall be deemed to suspend, for the 
duration of the Convention as between the parties to which this 
Article applies, the provisions of the arrangement effected by 
exchange of notes between the Netherlands and the United States, 
dated September 13, October 19, and November 27, 1926, providing 
for relief from doublé income taxation on shipping profits. 

(3) In the event that the application of this Article is extended 
to the Netherlands Indies in accordance with Article XXVII, the 
exchange of notes between the Netherlands and the United States, 
dated March 8, May 23, and November 8, 1939, relating to the 
applications to the Netherlands Indies of the arrangement referred 
to in paragraph (2) of this Article, shall be deemed to be suspended 
for so long as this Article continues to be applicable with respect 
to the Netherlands Indies. 

Article VII. 
(1) The rate of United States tax on dividends derived from a 

United States Corporation by a resident or corporation of the 
Netherlands not engaged in trade or business in the United States 
through a permanent establishment shall not exceed 15 percent: 
Provided that such rate of tax shall not exceed 5 percent if such 
Netherlands corporation controls, directly or indirectly, at least 
95 percent of the entire voting power in the corporation paying the 
dividend, and not more than 25 percent of the gross income of such 
paying corporation is derived from interest and dividends, other than 
interest and dividends from its own subsidiary corporation. Such 
reduction of the rate to 5 percent shall not apply if the relationship 
of the two corporations has been arranged or is maintained primarily 
with the intention of securing such reduced rate. 

(2) Dividends derived from sources within the Netherlands by a 
resident or corporation of the United States not engaged in trade or 
business in he Netherlands through a permanent establishment shall 
be exempt from Netherlands tax. 
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(3) Elk van de Verdragsluitende Staten is bevoegd dit Artikel op 
te zeggen door een schriftelijke kennisgeving van opzegging langs 
diplomatieke weg tot de andere Verdragsluitende Staat te richten 
voor of op de dertigste Juni van enig jaar, volgende op het eerste 
jaar waarvoor dit Verdrag van kracht wordt. In dat geval zal dit 
Artikel ophouden van kracht te zijn met ingang van de eerste Januari 
van het jaar na dat, waarin de kennisgeving is verstrekt. 

Artikel VIII 
(1) Interest (op obligaties, pandbrieven, schuldbewijzen of terzake 

van enige andere vorm van schuldenaarschap), andere dan interest, 
waarop Artikel V van dit Verdrag betrekking heeft, verkregen uit 
bronnen in de Verenigde Staten door een inwoner van Nederland of 
een Nederlands lichaam, in de Verenigde Staten geen bedrijf uit
oefenende door middel van een vaste inrichting, zal zijn vrijgesteld 
van belasting in de Verenigde Staten; deze vrijstelling zal echter niet 
gelden voor de interest, welke door een lichaam der Verenigde Staten 
wordt betaald aan een Nederlands lichaam, dat, middellijk of on
middellijk, meer dan 50 percent beheerst van het gehele stemrecht in 
het lichaam dat de betaling doet. 

(2) Interest (op obligaties, pandbrieven, schuldbewijzen of terzake 
van enige andere vorm van schuldenaarschap), andere dan interest, 
waarop Artikel V van dit Verdrag betrekking heeft, verkregen uit in 
Nederland gelegen bronnen door een inwoner of een lichaam der 
Verenigde Staten, in Nederland geen bedrijf uitoefenende door middel 
van een vaste inrichting, zal zijn vrijgesteld van belasting in Neder
land; deze vrijstelling zal echter niet gelden voor de interest, welke 
door een Nederlands lichaam wordt betaald aan een lichaam der 
Verenigde Staten dat, middellijk of onmiddellijk, meer dan 50 percent 
beheerst van het gehele stemrecht in het lichaam dat de betaling doet. 

Artikel IX 
Royalties voor het recht tot het gebruikmaken van auteursrechten, 

octrooien, modellen, geheime procedé's en recepten, handelsmerken 
en andere soortgelijke zaken, alsmede royalties, daaronder begrepen 
huren, met betrekking tot films of terzake van het gebruik van nijver
heids, handels of wetenschappelijke installaties of uitrusting, ver
kregen uit bronnen in een van de Verdragsluitende Staten door een 
inwoner of een lichaam van de andere Verdragsluitende Staat, in de 
eerstbedoelde staat geen bedrijf uitoefenende door middel van een 
vaste inrichting, zullen zijn vrijgesteld van belasting, geheven door de 
eerstbedoelde Staat. 

Artikel X 

Een inwoner of een lichaam van een van de Verdragsluitende Sta
ten, uit bronnen in de andere Verdragsluitende Staat royalties ge
nietende terzake van de exploitatie van mijnen, steengroeven of na
tuurlijke hulpbronnen, of huren van onroerend goed, is bevoegd te 
verkiezen voor enig belastingjaar aan de belasting van die andere 
Staat te worden onderworpen naar de zuivere opbrengst alsof zulk 
een inwoner of lichaam in de andere Verdragsluitende Staat gedu
rende het bedoelde belastingjaar een bedrijf door middel van een 
vaste inrichting uitoefende. 

Artikel XI 
Een inwoner of een lichaam van een der Verdragsluitende Staten, 

in de andere Verdragsluitende Staat geen bedrijf uitoefenende, zal in 
die andere Verdragsluitende Staat zijn vrijgesteld van belasting op 
winsten voortspruitende uit de verkoop of verwisseling van vermogens
bestanddelen. 

Artikel XII 
Dividenden en interest, welke betaald worden door een Nederlands 

lichaam zullen zijn vrijgesteld van belasting van de Verenigde Staten, 
behalve indien de genieter is een burger, een inwoner of een lichaam 
der Verenigde Staten. 

Artikel XIII. 
Een Nederlands lichaam zal zijn vrijgesteld van belasting van de 

Verenigde Staten op zijn onverdeelde of niet uitgekeerde verdiensten, 
winsten, inkomsten of reserves, indien het ten genoegen van de be
voegde autoriteiten der Verenigde Staten kan aantonen, dat natuur
lijke personen (anderen dan burgers van de Verenigde Staten) die 
inwoner van Nederland zijn, gedurende de laatste helft van het be
lastingjaar, middellijk of onmiddellijk, onafgebroken meer dan 50 per
cent van het gehele stemrecht in bedoeld lichaam hebben beheerst. 

Artikel XIV 
(1) De inkomstenbelasting over een belastingjaar aangevangen 

vóór 1 Januari 1936, aan de Verenigde Staten verschuldigd door een 

Handelingen der Staten-Generaal Bülaeen 1947—19-18 

1 Tweede Kamer 5 
betr. tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen 

(3) Either of the Contracting States may terminate this Article, 
by giving written notice of termination to the other Contracting 
State through diplomatic channels, on or before the thirtieth day of 
June in any year after the first year for which the present Conven
tion becomes effective. In such event this Article shall cease to be 
effective on and after the first day of January in the year next fol
lowing that in which such notice is given. 

Article VIII 
(1) Interest (on bonds, securities, notes, debentures, or on any 

other form of indebtedness), other than interest referred to in Article 
V of the present Convention, derived from sources within the United 
States by a resident or corporation of the Netherlands not engaged 
in trade or business in the United States through a permanent esta
blishment, shall be exempt from United States tax; but such exemp
tion shall not apply to such interest paid by a United States corpo
ration to a Netherlands corporation controlling, directly or indirect
ly, more than 50 percent of the entire voting power in the paying 
corporation. 

(2) Interest (on bonds, securities, notes, debentures, or on any 
other form of indebtedness), other than interest referred to in Arti
cle V of the present Convention, derived from sources within the 
Netherlands by a resident or corporation of the United States not 
engaged in trade or business in the Netherlands through a permanent 
establishment, shall be exempt from Netherlands tax; but such 
exemption shall not apply to such interest paid by a Netherlands 
corporation to a United States corporation controlling, directly or 
indirectly, more than 50 percent of the entire voting power in the 
paying corporation. 

Article IX 
Royalties for the right to use copyrights, patents, designs, secret 

processes and formulae, trade marks, and other analogous property, 
and royalties, including rentals, in respect of motion picture films or 
for the use of industrial, commercial or scientific equipment, derived 
from sources within one of the Contracting States by a resident or 
corporation of the other Contracting State not engaged in trade or 
business in the former State through a permanent establishment, 
shall be exempt from tax imposed by the former State. 

Article X 
A resident or corporation of one of the Contracting States, deriving 

from sources within the other Contracting State royalties in respect 
of the operation of mines, quarries, or natural resources, or rentals 
from real property, may elect for any taxable year to be subject to 
the tax of such other Contracting State, on a net basis, as if such 
resident or corporation were engaged in trade or business within 
such other Contracting State through a permanent establishment 
therein during such taxable year. 

Article XI 
A resident or corporation of one of the Contracting States not 

engaged in trade or business in the other Contracting State shall be 
exempt from tax in such other State on gains from the sale or 
exchange of capital assets. 

Article XII 
Dividends and interest paid by a Netherlands corporation shall be 

exempt from United States tax except where the recipiënt is a citizen. 
resident, or corporation of the United States. 

Article XIII 
A Netherlands corporation shall be exempt from United States tax 

on its accumulated or undistributed earnings, profits, income or 
surplus if it can prove to the saüsfaction of the competent authorities 
of the United States that individuals who are residents of the Nether
lands (other than citizens of the United States) control, directly or 
indirectly, throughout the last half of the taxable year, more than 
50 percent of the entire voting power in such corporation. 

Article XIV 
(1) The United States income tax lhoility for any taxable year 

beginning prior to January 1, 1936 of any individual (other than a 
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natuurlijk persoon (niet zijnde een burger der Verenigde Staten) wo
nende in Nederland of door een Nederlands lichaam, welke onbetaald 
is gebleven op het tijdstip van het in werking treden van dit Verdrag, 
kan worden geregeld naar een grondslag ten genoegen van de Commis
sioner of Internal Revenue der Verenigde Staten; behoudens dat het 
ter afdoening van de bedoelde verplichting te betalen bedrag niet te 
boven zal gaan het bedrag van de verplichting dat zou zijn vastge
steld indien: 

(a) de Revenue Act van 1936 der Verenigde Staten (behalve in 
het geval van een Nederlands lichaam waarvan meer dan 50 percent 
van het gehele stemrecht, gedurende de laatste helft van het belas
tingjaar, middellijk of onmiddellijk, onafgebroken werd beheerst door 
burgers of inwoners der Verenigde Staten), en 

(b) de Artikelen XII en XIII van dit Verdrag voor bedoeld jaar 
van kracht waren geweest. Indien de belastingplichtige niet in de zin 
der bedoelde Revenue Act, een bedrijf in de Verenigde Staten uit
oefende en aldaar gedurende het belastingjaar geen kantoor of be
drijfsinrichting heeft gehad, zal het bedrag van interest en boeten 
niet meer belopen dan 50 percent van het belastingbedrag ten aan
zien waarvan bedoelde interest en boeten zijn berekend. 

(2) De inkomstenbelasting der Verenigde Staten over enig be
lastingjaar, aangevangen na 31 December 1935 en voor het tijdstip 
van het in werking treden van dit Verdrag, welke onbetaald is ge
bleven op het tijdstip van het in werking treden van dit Verdrag en 
welke betrekking had op een natuurlijk persoon, inwoner van Neder
land fniet zijnde een burger der Verenigde Staten) dan wel betrekking 
had op een Nederlands lichaam, zal worden vastgesteld alsof de be
palingen van de Artikelen XII en XIII van dit Verdrag voor dat 
belastingjaar reeds gegolden hadden. 

(3) De bepalingen van het eerste lid van dit Artikel zullen niet 
van toepassing zijn: 

(0) tenzij de belastingplichtige bij de Commissioner of Internal 
Revenue binnen twee jaar na de datum van het in werking treden van 
dit Verdrag schriftelijk het verzoek indient, dat zijn belastingverplich
ting in vorenbedoelde zin zal worden vastgesteld, en hij daarbij zo
danige inlichtingen verstrekt als de Commissioner nodig oordeelt, of 

(/;) in elk geval, waarin de Commissioner de zekerheid heeft, dat 
enig verzuim inzake belasting is te wijten aan bedrog met het oog
merk de belasting te ontduiken. 

Artikel XV 
(1) Lonen, salarissen en soortgelijke beloningen, alsmede pen

sioenen en lijfrenten, welke hetzij rechtstreeks door een van de Ver
dragsluitende Staten, hetzij door instellingen in het leven geroepen 
door een van de Verdragsluitende Staten of door de staatkundige 
onderdelen of gebieden daarvan, betaald worden aan natuurlijke 
personen in de andere Verdragsluitende Staat, zullen zijn vrijgesteld 
van belasting in de laatstbedoelde Staat. 

(2) Particuliere pensioenen en lijfrenten, genoten uit een der Ver
dragsluitende Staten en betaald aan natuurlijke personen in de andere 
Verdragsluitende Staat zullen zijn vrijgesteld van belasting in de eerst
beooelde Staat. 

(3) De uitdrukking „pensioenen" in dit Artikel betekent periodie
ke betalingen gedaan ter zake van bewezen diensten of als vergoeding 
voor bekomen letsel. 

(4) De uitdrukking „lijfrente" in dit Artikel betekent een vaste 
som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het 
leven, hetzij gedurende een bepaald aantal jaren, ingevolge een ver
bintenis tot het doen van betalingen, welke staat tegenover een vol
doende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde. 

Artikel XVI 
tl) Een inwoner van Nederland zal zijn vrijgesteld van belasting 

van de Verenigde Staten op beloning voor arbeid of persoonlijke 
diensten, in de Verenigde Staten verricht, indien hij tijdelijk in de 
Verenigde Staten verblijf houdt voor een tijdvak of tijdvakken, welke 
in het belastingjaar een totaal van honderd drie en tachtig dagen niet 
te boven gaan, mits die beloning wordt ontvangen voor arbeid of 
persoonlijke diensten, verricht als werknemer van of krachtens e;n 
overeenkomst met een inwoner van Nederland ten laste van wie, of 
een Nederlands lichaam ten laste van hetwelk de beloning werkelijk 
komt. 

(2) De bepalingen van het eerste lid van dit Artikel zullen mu
tatis mutandis van toepassing zijn op een inwoner van de Verenigde 
Staten die een beloning geniet voor werkzaamheden of persoonlijke 
diensten, verricht in Nederland. 

citizen of the United States) resident in the Netherlands, or of any 
Netherlands Corporation, remaining unpaid on the effective date of 
the present Convention, may be adjusted on a basis satisfactory to the 
United States Commissioner of Internal Revenue: Provided that the 
amount to be paid in settlement of such liability shall not exceed the 
amount of the liability which would have been determined if: 

(Ö) the United States Revenue Act of 1936 (exept in the case of 
a Netherlands corporation in which more than 50 percent of the 
entire voting power was controlled, directly or indirectly, throughout 
the latter half of the taxable year, by citizens or residents of the 
United States), and 

(b) Articles XII and XIII of the present Convention, had been 
in effect for such year. If the taxpayer was not, within the meaning 
of such Revenue Act, engaged in trade or business in the United 
States and had no office or place of business therein during the 
taxable year, the amount of interest and penalties shall not exceed 
50 percent of the amount of the tax with respect to which such inte
rest and penalties have been computed. 

(2) The United States income tax unpaid on the effective date 
of the present Convention for any taxable year beginning after 
December 31, 1935 and prior to the effective date of the present 
Convention in the case of an individual (other than a citizen of the 
United States) resident of the Netherlands, or in the case of any 
Netherlands corporation, shall be determined as if the provisions of 
Articles XII and XIII of the present Convention had been in effect 
for such taxable year. 

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply: 

(a) unless the taxpayer files with the Commissioner of Internal 
Revenue within a period of two years following the effective date of 
the present Convention a request that such tax liability be so adjusted 
and furnishes such information as the Commissioner may require; or 

(6) in any case in which the Commissioner is satisfied that any 
deficiency in tax is due to fraud with intent to evade the tax. 

Article XV 
(1) Wages, salaries and similar compensation, and pensions and 

life annuities, paid either directly by, or from funds created by, one 
of the Contracting States or the political subdivisions or territories 
thereof to individuals in the other Contracting State shall be exempt 
from taxation in the latter State. 

(2) Private pensions and life annuities derived from within one of 
the Contracting States and paid to individuals in the other Con
tracting State shall be exempt from taxation in the former State. 

(3) The term „pensions" as used in this Article means periodic 
payments made in consideration for services rendered or by way of 
compensation for injuries received. 

(4) The term „life annuities" as used in this Article means a stated 
sum payable periodically at stated times during life, or during a speci
fied number of years, under an obligation to make the payments in 
return for adequate and full consideration in money or money's 
worth. 

Article XVI 
(1) A resident of the Netherlands shall be exempt from United 

States tax upon compensation for labor or personal services performed 
within the United States if he is temporarily present within the United 
States for a period or periods not exceeding a total of one hundred 
eighty three days during the taxable year and his compensation is 
received for labor or personal services performed as a worker or em
ployee of, or under contract with, a resident of the Netherlands, or a 
Netherlands corporation, carrying the actual burden of the remune
ration. 

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply, 
mutatis mutandis, to a resident of the United States deriving compen
sation for labor or personal services performed within the Nether
lands. 
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Artikel XVII Article XVII 

Hoogleraren en andere docenten, die, inwoner zijnde van een van 
de Verdragsluitende Staten, overeenkomstig tussen de Verdragsluiten
de Staten of tussen onderwijsinstellingen in de Verdragsluitende 
Staten bestaande regelingen inzake de uitwisseling van hoogleraren 
en andere docenten, de andere Verdragsluitende Staat bezoeken voor 
het geven van onderwijs gedurende ten hoogste twee jaren aan een 
universiteit, hogeschool of andere onderwijsinstelling in de andere 
Verdragsluitende Staat, zullen door die Staat niet belast worden ter
zake van de beloning welke zij voor dat onderwijs ontvangen. 

Artikel XVIII 

Studenten of voor het bedrijfsleven opgeleid wordende personen 
(volontairs) van de ene Verdragsluitende Staat, die in de andere Ver
dragsluitende Staat verblijven uitsluitend voor studiedoeleinden of tot 
het verkrijgen van bedrijfservaring, zullen in laatstgenoemde Staat 
niet belastbaar zijn ter zake van door hen uit het buitenland ontvan
gen uitkeringen ten dienste van hun onderhoud of hun studie. 

Artikel XIX 

(1) Niettegenstaande enige bepaling van dit Verdrag (afgezien 
van Artikel XV, eerste lid, wanneer het toepasselijk is in het geval 
van een natuurlijk persoon die door beide Verdragsluitende Staten 
als Staatsburger wordt beschouwd), is elk der beide Verdragsluitende 
Staten bevoegd, bij het vaststellen van de belastingen — opcenten 
en andere verhogingen daaronder begrepen — van zijn Staatsburgers, 
inwoners of lichamen in de grondslag waarnaar deze belastingen 
worden geheven, alle bestanddelen van het inkomen te begrijpen, 
welke belastbaar zijn volgens zijn eigen belastingwetgeving, als ware 
dit Verdrag niet in werking getreden. 

(2) Voorzover zulks in overeenstemming is met de bepalingen 
van de Internal Revenue Code der Verenigde Staten, stemmen de 
Verenigde Staten er mede in als een vermindering van de door de 
Verenigde Staten geheven incorne taxes toe te staan het daarvoor 
in aanmerking komende bedrag aan belastingen aan Nederland be
taald, hetzij rechtstreeks door de belastingplichtige, hetzij door in
houding bij de bron. 

(3) Voorzover zulks in overeenstemming is met de bepalingen 
van de Nederlandse belastingwetgeving, stemt Nederland er mede 
in een vermindering van de Nederlandse belasting toe te staan met 
betrekking tot inkomsten uit bronnen in de Verenigde Staten, ten
einde rekening te houden met de Federal incorne taxes aan de Ver
enigde Staten betaald, hetzij rechtstreeks door de belastingplichtige, 
hetzij door inhouding bij de bron. 

Artikel XX 

(1) Alle personen (behalve dezulken, die burger van de Verenigde 
Staten waren op het tijdstip van hun vertrek uit Nederland alsmede 
de Nederlanders, die uit hoofde van hun dienstbetrekking als rijks
ambtenaar in vaste dienst buiten het Koninkrijk verblijf houden en 
de bij hen inwonende leden van hun gezin) die Nederland hebben 
verlaten tussen 30 April 1939 en 31 December 1945 (deze dag inbe
grepen), en die beschouwd worden belastingplichtig te zijn volgens 
de bepalingen van de Nederlandse wet betreffende de vermogens
aanwasbelasting of betreffende de vermogensheffing ineens, en die 
tijdens dat tijdvak inwoner werden van de Verenigde Staten (over
eenkomstig de wet op de inkomstenbelasting der Verenigde Staten) 
en die niet vóór of op 31 December 1945 naar Nederland terugkeer
den om hun woonplaats in Nederland, in de zin van de wetgeving 
op de inkomstenbelasting te herkrijgen, zullen in Nederland belast
baar zijn: 

(a) ingevolge de wet op de vermogensaanwasbelasting uitsluitend 
voor de vermogensaanwas, voortvloeiende uit hun in Nederland ge
legen vermogen (als omschreven in deze wet in het geval van niet
inwoners) en uit hun werkzaamheden in Nederland; 

(/>) ingevolge de wet op de vermogensheffing ineens uitsluitend 
voor hun in Nederland gelegen vermogen (als omschreven in deze 
wet in het geval van niet-inwoners). 

(2) Alle personen die Nederland verlieten tussen 30 April 1939 
en 31 December 1945 (deze dag inbegrepen) en die ten tijde van hun 
vertrek uit Nederland burger van de Verenigde Staten waren, en die 
beschouwd worden belastingplichtig te zijn volgens de bepalingen 
van de Nederlandse wet betreffende de vermogensaanwasbelasting 
'i)f betreffende de vermogensheffing ineens, en die inwoner van de 

Professors or teachers, residents of one of the Contracting States, 
who, in accordance with agreements between the Contracting States 
or between teaching establishments in the Contracting States for the 
exchange of professors and teachers, visit the other Contracting State 
to teach, for a maximum period of two years, in a university, college 
or other teaching establishment in such other Contracting State, shall 
not be taxed by such other State with respect to the remuneration 
which they receive for such teaching. 

Article XVIII 

Students or business apprentices of one Contracting State residing 
in the other Contracting State exclusively for purposes of study or 
for acquiring business experience shall not be taxable by the latter 
State in respect of remittances received by them from abroad for the 
purpose of their maintenance or studies. 

Article XIX 

(1) Notwithstanding any provisions of the present Convention 
(other than paragraph (1) of Article XV when applicable in the case 
of an individual who is deemed by each Contracting State to be a 
citizen thereof), each of the two Contracting States, in determining 
the taxes, including all surtaxes, of its citizens or residents or corpo
rations, may include in the basis upon which such taxes are imposed 
all items of incorne taxable under its own revenue Iaws as though this 
Convention had not come into effect. 

(2) As far as may be in accordance with the provisions of the 
United States Internal Revenue Code, the United States agrees to 
allow as a deduction from the incorne taxes imposed by the United 
States the appropriate amount of taxes paid to the Netherlands, 
whether paid directly by the taxpayer or by withholding at the 
source. 

(3) As far as may be in accordance with the provisions of 
Netherlands law, the Netherlands agrees to allow a deduction from 
Netherlands tax with respect to incorne from sources within the 
United States, in order to take into account the Federal incorne 
taxes paid to the United States, whether paid directly by the taxpayer 
or by withholding at the source. 

Article XX 

(1) All persons who left the Netherlands between April 30, 1939 
and December 31, 1945. inclusive (other than persons who where citi
zens of the United States at the time of leaving the Netherlands or 
Netherlands subjects who by reason of their function as governmental 
officials in established service reside abroad and the members of 
their family living with them), and who are deemed to be taxpayers 
under the provisions of Netherlands law relating to the capital accre
tions tax or the extraordinary capital tax, and who became residents 
of the United States (according to the incorne tax law of the United 
States) during that period, and who did not return to the Netherlands 
on or bef ore December 31, 1945 to resumé residence in the Nether
lands (according to the incorne tax law of the Netherlands), shall be 
taxable by the Netherlands: 

(a) under the law relating to the capital accretions tax, only in 
respect of accretions arising from their property situated in the 
Netherlands (as defined in that law in the case of nonresidents) and 
from their activities in the Netherlands; 

(b) under the law relating to the extraordinary capital tax, only 
in respect of their property situated in the Netherlands (as defined 
in that law in the case of nonresidents). 

(2) All persons who left the Netherlands between April 30, 1939 
and December 31, 1945, inclusive, and who were citizens of the 
United States at the time of leaving the Netherlands, and who are 
deemed to be taxpayers under the provisions of Netherlands law 
relating to the capital accretions tax or the extraordinary capital tax, 
and who became residents of the United States (according to the 
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Verenigde Staten werden (overeenkomstig de wet op de inkomsten
belasting der Verenigde Staten) vóór of op 31 December 1945, zullen 
in Nederland belastbaar zijn: 

(a) ingevolge de wet op de vermogensaanwasbelasting uitsluitend 
voor de vermogensaanwas, voortvloeiende uit hun in Nederland 
gelegen vermogen (als omschreven in deze wet in het geval van niet
inwoners) en uit hun werkzaamheden in Nederland; 

(b) ingevolge de wet op de vermogensheffing ineens uitsluitend 
van hun in Nederland gelegen vermogen (als omschreven in deze wet 
in het geval van niet-inwoners). 

(3) De bepalingen van dit Artikel zullen gerekend worden van 
kracht te zijn alsof dit Verdrag in werking was getreden op de datum 
van in werking treden van de Nederlandse wet betreffende de ver
mogensaanwasbelasting, of vermogensheffing ineens, al naar gelang 
van het geval. 

Artikel XXI 
De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten zullen 

zodanige inlichtingen uitwisselen (zijnde inlichtingen welke deze 
autoriteiten geordend voorhanden hebben) als nodig is om aan de 
bepalingen van dit Verdrag uitvoering te geven of om fraude te 
voorkomen of om uitvoering te geven aan wettelijke voorzieningen 
tegen wetsontduiking met betrekking tot de belastingen welke het 
onderwerp van dit Verdrag uitmaken. Elke aldus uitgewisselde in
lichting zal als geheim behandeld worden en zal niet ter kennis wor
den gebracht van enig persoon, anders dan die belast met de aanslag
regeling en de inning van de belastingen, welke het onderwerp van 
dit Verdrag uitmaken. Generlei inlichting als hiervoor is bedoeld, 
welke een handels, bedrijfs, nijverheids of beroepsgeheim of een 
handwerks of handelswerkwijze zou onthullen, zal worden uitge
wisseld. 

Artikel XXII 
(1) De Verdragsluitende Staten nemen op zich elkander hulp en 

bijstand te verlenen bij de inning van de belastingen welke het onder
werp van dit Verdrag zijn, met inbegrip van interest, van kosten, 
van verhogingen van belasting en van boeten van niet-stra f rechtelijke 
aard. 

(2) In geval van verzoeken tot invordering van belastingen kun
nen onherroepelijk vastgestelde belastingvorderingen van een der 
Verdragsluitende Staten door de andere Verdragsluitende Staat ter 
invordering worden aanvaard en in die Staat worden geïnd overeen
komstig de wetten welke van toepassing zijn voor de invordering en 
inning van zijn eigen belastingen. De aangezochte Staat zal niet ge
houden zijn over te gaan tot maatregelen van executie waarvoor de 
wet van de verzoekende Staat geen voorziening inhoudt. 

(3) Elk verzoek zal vergezeld gaan van bescheiden waaruit blijkt 
dat volgens de wetten van de verzoekende Staat de belastingen on
herroepelijk zijn komen vast te staan. 

(4) De hulp, bedoeld in dit Artikel zal niet verleend worden ten 
aanzien van de burgers, lichamen of andere eenheden van de aan
gezochte Staat, behalve voor zover zij nodig is om te verzekeren, dat 
de vrijstelling of het verlaagde tarief van de belasting volgens dit 
Verdrag aan zodanige burgers, lichamen en andere eenheden toege
kend, niet zal worden genoten door personen die niet tot zodanige 
gunsten gerechtigd zijn. 

Artikel XXIII 
(1) In geen geval zullen de bepalingen van de Artikelen XXI en 

XXII dusdanig worden uitgelegd, dat zij een der Verdragsluitende 
Staten de verplichting opleggen 

(a) administratieve maatregelen te nemen, welke in strijd zijn 
met de voorschriften en het gebruik van een van beide der Verdrag
sluitende Staten, of 

(b) bijzonderheden te verstrekken, welke niet verkrijgbaar zijn 
volgens zijn eigen wetgeving of die van de verzoekende Staat. 

(2) De Staat aan welke een verzoek om inlichtingen of bijstand 
is gedaan zal zo spoedig mogelijk aan het gedane verzoek gevolg 
geven. Nochtans kan de bedoelde Staat weigeren aan een dergelijk 
verzoek te voldoen om redenen van openbaar beleid of indien inwil
liging zou medebrengen de schending van een handels, bedrijfs
nijverhcids of beroepsgeheim of van een handwerks of handelswerk
wijze. In een dergelijk geval zal deze Staat de verzoekende Staat zo 
spoedig mogelijk inlichten. 

Artikel XXIV 
Ingeval de handeling van de belastingautoriteiten van de Verdrag

sluitende Staten heeft geleid of zal leiden tot dubbele belastinghef

income tax law of the United States) on or before December 31, 
1945, shall be taxable by the Netherlands: 

(d) under the law relating to the capital accretions tax, only in 
respect of accretions arising from their property situated in the 
Netherlands (as defined in that law in the case of nonresidents) and 
from their activities in the Netherlands; 

(b) under the law relating to the extraordinary capital tax, only in 
respect of their property situated in the Netherlands (as defined in 
that law in the case of nonresidents). 

(3) The provisions of this Article shall be deemed to be effective 
as though the present Convention had entered into force on the 
effective date of the Netherlands law relating to the capital accre
tions tax or the extraordinary capital tax, as the case may be. 

Article XXI 
The competent authorities of the Contracting States shall exchange 

such information (being information which such authorities have in 
proper order at their disposal) as is necessary for carrying out the 
provisions of the present Convention or for the prevention of fraud 
or the administration of statutory provisions against legal avoidance 
in relation to the taxes which are the subject of the present Conven
tion. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall 
not be disclosed to any person other than those concerned with the 
assessment and collection of the taxes which are the subject of the 
present Convention. No information as aforesaid shall be exchanged 
which would disclose any trade, business, industrial or professional 
secret or trade process. 

Article XXII 
i (1) The Contracting States undertake to lend assistance and 

support to each other in the collection of the taxes which are the 
subject of the present Convention, together with interest, costs, and 

I additions to the taxes and fines not being of a penal character. 

(2) In the case of applications for enforcement of taxes, revenue 
claims of each of the Contracting States which have been finally 

f determined may be accepted for enforcement by the other Contrac
ting State and collected in that State in accordance with the laws 

i appücable to the enforcement and collection of its own taxes. The 
State to which application is made shall not be required to enforce 

: executory measures for which there is no provision in the law of 
the State making the application. 

t (3) Any application shall be accompanied by documents esta
blishing that under the laws of the State making the application the 
taxes have been finally determined. 

i (4) The assistance provided for in this Article shall not be 
accorded with respect to the citizens, corporations, or other entities 

t of the State to which application is made, except as is necessary to 
t insure that the exemption or reduced rate of tax granted under the 

present Convention to such citizens, corporations or other entities 
5 shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits. 

Article XXIII 
i (1) In no case shall the provisions of Articles XXI and XXII be 
B construed so as to impose upon either of the Contracting States the 

obligation 
i (a) to carry out administrative measures at variance with the 

regulations and practice of either Contracting State, or 

i (b) to supply particulars which are not procurable under its own 
legislation or that of the State making application. 

J (2) The State to which application is made for information or 
S assistance shall comply as soon as possible with the request addressed 
k to it. Nevertheless, such State may refuse to comply with the request 

for reasons of public policy or if compliance would involve violation 
l of a trade, business, industrial or professional secret or trade process. 
> In such case it shall inform, as soon as possible, the State making 
3 the application. 

Article XXIV 

:- Where the action of the revenue authorities of the Contracting 
States has resulted or will result in doublé taxation contrary to the 
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f ing in strijd met de bepalingen van dit Verdrag, zal de belasting
plichtige het recht hebben een klacht in te dienen bij de Staat waar
van hij Staatsburger of onderdaan is, of indien hij niet Staatsburger 
of onderdaan van een van de beide Verdragsluitende Staten is, tot 
de Staat waar hij zijn woonplaats heeft, of, indien de belastingplichtige 
een lichaam is, tot de Staat waar dit is opgericht of georganiseerd. 
Zou de klacht gegrond worden geacht, dan zal de bevoegde autoriteit 
van die Staat er naar streven met de bevoegde autoriteit van de 
andere Staat tot overeenstemming te komen teneinde tot een billijke 
vermijding van de bedoelde dubbele belastingheffing te geraken. 

Artikel XXV 
(1) Aan de bepalingen van dit Verdrag zal geen uitleg worden 

gegeven welke op enigerlei wijze beperkt enige vrijstelling, aftrek, 
vermindering of andere tegemoetkoming, door de wetten van een der 
Verdragsluitende Staten toegekend, met betrekking tot het vaststellen 
van de door die Staat geheven belasting. 

(2) Ingeval enige moeilijkheid of twijfel rijst met betrekking tot 
de uitlegging of de toepassing van dit Verdrag, zullen de bevoegde 
autoriteiten van de Verdragsluitende Staten er naar streven de aan
gelegenheid in onderling overleg te regelen. 

(3) De burgers of onderdanen van een der Verdragsluitende Sta
ten zullen, zolang zij inwoner van de andere Verdragsluitende Staat 
zijn, daarin niet onderworpen zijn aan andere of aan drukkender be
lastingen dan die waaraan de burgers of onderdanen van die andere 
Verdragsluitende Staat onderworpen zijn, die in zijn gebied wonen. 
De uitdrukking „burgers" of „onderdanen" gebezigd in dit Artikel 
omvat mede alle rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen 
die haar rechtspositie ontlenen aan of opgericht zijn volgens de wet 
van kracht in de onderscheidene Verdragsluitende Staten. In dit 
Artikel betekent het woord „belastingen" elke belasting van elke 
soort of benaming, ongeacht of bet een Rijksbelasting, een federale 
belasting, een staatsbelasting, een provinciale of een gemeentelijke be
lasting betreft. 

Artikel XXVI 
(1) De autoriteiten van elk der Verdragsluitende Staten kunnen 

in overeenstemming met het gebruik in die Staat, uitvoeringsbepalin
gen vaststellen, nodig om de bepalingen van dit Verdrag uit te voeren. 

(2) Ten aanzien van de bepalingen van dit Verdrag met betrek
king tot de uitwisseling van inlichtingen en de wederkerige bijstand 
bij de inning der belastingen, kunnen de bevoegde autoriteiten in 
gemeenschappelijk overleg regelen vaststellen betreffende de te vol
gen gedragslijn, de formulieren voor aanvragen en voor antwoorden 
daarop, de herleiding van de munt, de beschikking over de geïnde 
bedragen, de minima der voor invordering in aanmerking komende 
bedragen, en dergelijke zaken. 

Artikel XXVII 
(11 Elk der Verdragsluitende Staten is bevoegd, ten tijde van de 

uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden of daarna tijdens de 
geldigheidsduur van dit Verdrag, door middel van een schriftelijke 
kennisgeving van uitbreiding aan de andere Verdragsluitende Staat, 
verstrekt langs diplomatieke weg, de wens kenbaar te maken van de 
Regering van een overzees deel van het Koninkrijk (ingeval het Neder
land betreft! of van een overzees gebiedsdeel (ingeval het de Ver
enigde Staten betreft"» hetwelk belastingen van in wezen gelijksoortige 
aard heft als die, welke het onderwerp van dit Verdrag zijn, dat de 
werking van dit Verdrag, hetzij in zijn geheel, hetzij ten aanzien van 
zodanige bepalingen als geacht kunnen worden in het bijzonder van 
toepassing te zijn, uitgebreid zal worden tot een (gebieds) deel als 
evenbedoeld. 

(2) Ingeval een kennisgeving door een van de Verdragsluitende 
Staten is verstrekt overeenkomstig het eerste lid van dit Artikel, 
zullen dit Verdrag, of die bepalingen daarvan, welke in de kennis
geving mochten zijn vermeld, toepasselijk zijn op elk in de bedoelde 
kennisgeving genoemd (gebieds) deel, zulks met ingang van de eerste 
Januari volgende op de dagtekening van een schriftelijke mededeling 
langs diplomatieke weg, gericht tot de bedoelde Verdragsluitende Staat 
door de andere Verdragsluitende Staat inhoudende, dat na zodanige 
handeling door de laatstbedoelde Staat als vereist wordt door zijn 
eigen voorschriften, de bedoelde kennisgeving met betrekking tot het 
onderwerpeüjke (gebieds) deel wordt aanvaard. Bii gebreke van zulk 
een aanvaarding zullen geen van de bepalingen van dit Verdrag toe
passelijk zijn op dat (gebieds) deel. 

(3) Te allen tijde na verloop van een jaar sinds het tijdstip van 
in werking treden van een uitbreiding, tot stand gebracht krachtens 

provisions of the present Convention, the taxpayer shall be entitled to 
lodge a claim with the State of which he is a citizen or subject or, 
if he is not a citizen or subject of either of the Contracting States, 
with the State of v/hich he is a resident, or, if the taxpayer is a Cor
poration, with the State in which it is created or organized. Should the 
claim be upheld, the competent authority of such State shall under
take to come to an agreement with the competent authority of the 
other State with a view to equitable avoidance of the doublé taxation 
in question. 

Article XXV 
(1) The provisions of the present Convention shall not be construed 

to restrict in any manner any exemption, deduction, credit or other 
allowance accorded by the laws of one of the Contracting States in 
the determination of the tax imposed by such State. 

(2) Should any difficulty or doubt arise as to the interpretation 
or application of the present Convention, the competent authorities 
of the Contracting States shall undertake to settle the question by 
mutual agreement. 

(3) The citizens or subjects of one of the Contracting States shall 
not, while resident in the other Contracting State, be subjected therein 
to other or more burdensome taxes than are the citizens or subjects 
of such other Contracting State residing in its territory. The term 
„citizens" or „subjects" as used in this Article includes all legal per
sons, partnerships and associations deriving their status from or 
created or organized under the laws in force in the respective Con
tracting States. In this Article the word „taxes" means taxes of every 
kind or description whether national, federal, state, provincial or 
municipal. 

Article XXVI 
(1) The authorities of each of the Contracting States, in accor

dance with the practices of that State, may prescribe regulations 
necessary to carry out the provisions of the present Convention. 

(2) With respect to the provisions of the present Convention 
relating to exchange of information and mutual assistance in the 
collection of taxes, the competent authorities may, by common 
agreement, prescribe rules concerning matters of procedure, forms 
of application and replies thereto, conversion of currency, disposition 
of amounts collected, minimum amounts subject to coliection, and 
related matters. 

Article XXVII 
(1) Either of the Contracting States may, at the time of exchange 

of instruments of ratification or thereafter while the present Con
vention continues in force, by a written notification of extension 
given to the other Contracting State through diplomatic channels, 
declare the desire of the government of any ovcrseas part of the 
Kingdom (in the case of the Netherlands) or overseas territory (in 
the case of the United States), which imposes taxes substantially 
simüar in character to those which are the subject of the present 
Convention, that the operation of the present Convention, either in 
whole or as to such provisions thereof as may be deemed to have 
special application, shall extend to such part or territory. 

(2) In the event that a notification is given by one of the Con
tracting States in accordance with paragraph (1) of this Article, the 
present Convention, or such provisions thereof as may be specified 
in the notification, shall apply to any part or territory named in such 
notification on and after the first day of January following the date 
of a written communication through diplomatic channels addressed 
to such Contracting State by the other Contracting State, after such 
action by the latter State as may be necessary in accordance with its 
own procedures, stating that such notification is accepted in respect 
of such part or territory. In the absence of such acceptance. none of 
the provisions of the present Convention shall apply to such part or 
territory. 

(3) At any time after the expiration of one year from the effective 
date of an extension made by virtue of paragraphs (1) and (2) of this 
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het eerste en het tweede lid van dit Artikel, is elk der Verdragsluitende 
Staten bevoegd, om, door een schriftelijke, aan de andere Staat langs 
diplomatieke weg verstrekte kennisgeving van opzegging, een einde 
te maken aan de toepasselijkheid van dit Verdrag ten aanzien van elk 
deel of gebied, waartoe het Verdrag, of welke zijner bepalingen ook, 
was uitgebreid. In dat geval zullen dit Verdrag of zodanige bepalingen 
daarvan als in de kennisgeving van opzegging mochten zijn vermeld, 
voor het deel of gebied in bedoelde kennisgeving van opzegging ver
meld, ophouden van toepassing te zijn met ingang van de eerste 
Januari na het verstrijken van een termijn van zes maanden na de 
dagtekening der kennisgeving; met dien verstande echter, dat dit 
niet de voortdurende toepassing zal aantasten van het Verdrag of 
van welke van zijn bepalingen ook, op de Verenigde Staten, op 
Nederland, of op welk deel of gebied ook (niet vermeld in de kennis
geving van opzegging) waarvoor het Verdrag of bedoelde bepaling 
daarvan geldt. 

(4) Voor de toepassing van dit Verdrag ten aanzien van een deel 
of gebied, waartoe het is uitgebreid ingevolge een kennisgeving door 
de Verenigde Staten of Nederland, zal aan verwijzingen naar de 
„Verenigde Staten" of naar „Nederland", of naar de ene of de andere 
Verdragsluitende Staat, al naar gelang van het geval, de uitleg worden 
gegeven, dat zij betrekking hebben op zulk een deel of gebied. 

Artikel XXVIII 

(1) Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de bekrachtigings
oorkonden zullen zo spoedig mogelijk worden uitgewisseld te 
Washington. 

(2) Dit Verdrag treedt in werking de eerste Januari voorafgaande 
aan het jaar waarin de uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden 
plaats vindt. Het blijft van kracht gedurende een tijdvak van vijf 
jaren, te beginnen met gemelde datum en voor onbepaalde tijd 
daarna, doch kan door elke Verdragsluitende Staat worden opgezegd 
aan het einde van het tijdvak van vijf jaren of op ieder tijdstip 
daarna, mits tenminste zes maanden eerder een kennisgeving van 
opzegging is afgegeven, tredende de gevolgen der opzegging in 
werking op de eerste Januari na het verstrijken van het tijdvak van 
zes maanden. 

Gedaan te Washington, in tweevoud, in de Nederlandse en in 
de Engelse taal, hebbende beide teksten gelijke rechtskracht, op 
heden de 29e April 1948. 

Article, either of the Contracting States may, by a written notice of 
termination given to the other Contracting State through diplomatic 
channels, terminate the application of the present Convention to any 
part or territory to which the Convention or any of its provisions, 
has been extended. In that case, the present Convention, or the pro
visions thereof specified in the notice of termination, shall cease to 
be applicable to the part or territory named in such notice of termi
nation on and after the first day of January following the expira
tion of a period of six months after the date of such notice; provided, 
however, that this shall not effect the continued application of the 
Convention, or any of the provisions thereof, to the United States, to 
the Netherlands, or to any part or territory (not named in the notice 
of termination) to which the Convention, or such provision thereof, 
applies. 

(4) For the application of the present Convention in relation 
to any part or territory to which it is extended by notification given 
by the United States or the Netherlands references to „the United 
States" or to „the Netherlands" or to one or the other Contracting 
State, as the case may be, shall be construed to refer to such part or 
territory. 

Article XXVIII 

(1) The present Convention shall be ratified and the instruments 
of ratification shall be exchanged at Washington as soon as pos
sible. 

(2) The present Convention shall become effective on the first 
day of January in the year last preceding the year in which the ex
change of instruments of ratification takes place. It shall continue 
effective for a period of five years beginning with that date and inde
finitely after that period, but may be terminated by either of the 
Contracting States at the end of the five-year period or at any time 
thereafter, provided that at least six months' prior notice of termi
nation has been given, the termination to become effective on the 
first day of January following the expiration of the sixmonth period. 

Done at Washington, in duplicate, in the Dutch and English 
languages, the two texts having equal authenticity, this 29th day of 
April 1948. 

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden: 

(get.) E. N. VAN KLEFFENS. 

Voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika: 

(get.) G. C. MARSHALL. 

For the Government of the Kingdom of the Netherlands: 

(signed) E. N. VAN KLEFFENS. 

For the Government of the United States of America: 

(signed) GEORGE C. MARSHALL. 


