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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. 

(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. 

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. 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

In het najaar van 1946 zijn tussen vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Regering en van de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika onderhandelingen gevoerd nopens het sluiten van een 
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van inkomen. De 
resultaten van die onderhandelingen zijn neergelegd in het op 29 
April 1948 te Washington getekende verdrag. Dit verdrag, dat door 
de Kroon zou kunnen worden bekrachtigd zonder goedkeuring van 
de Staten-Generaal, indien het uitsluitend bepalingen ter voorkoming 
van dubbele belasting bevatte wordt, nu het mede de uitwisseling 
van gegevens en de hulp en bijstand bij de invordering van de in 
het verdrag bedoelde belastingen betreft, thans ter goedkeuring aan 
de Statcn-Generaal voorgelegd. 

De Senaat van de Verenigde Staten heeft het verdrag op 17 Juni 
1948 goedgekeurd, echter met het voorbehoud, dat de Artikelen XI 
en Xlil worden geschrapt en dat in verband daarmede Artikel XIV 
zal worden gewijzigd. 

Artikel XI stelt van de belasting in Amerika vrij de vermogens
winsten (gerealiseerde waardestijgingen van vermogensbestanddelen 

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 affect 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 referenees 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. 

(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. 

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. 

welke niet bedrijfsvoorraad zijn) door inwoners van Nederland 
(andere dan burgers van de Verenigde Staten) en door Nederlandse 
lichamen in de Verenigde Staten behaald, indien deze personen en 
lichamen in de Verenigde Staten niet een bedrijf uitoefenen. Weder
kerig stelt het artikel van Nederlandse inkomstenbelasting vrij de 
winsten door inwoners van de Verenigde Staten behaald met de ver
vreemding van niet tot een bedrijfsvermogen behorende aandelen in 
een Nederlandse vennootschap op aandelen, indien er is een aan
merkelijk belang in de zin van artikel 19, 2e lid, van het Besluit 
op de Inkomstenbelasting 1941. 

Artikel XIII stelt Nederlandse lichamen vrij van de extra belasting 
die de Amerikaanse belastingwet legt op vennootschappen opgericht 
met het doel door het niet uitkeren van winsten de aandeelhouders 
de gelegenheid te geven de surtax te ontgaan. Het betreft hier voor
namelijk vennootschappen door inwoners of burgers van de Verenig
de Staten met dit doel opgericht. 

De redenen die de Senaat tot zijn oordeel hebben geleid zijn de 
volgende: 

In het Congres van de Verenigde Staten van Amerika is de vraag 
aanhangig, of de sedert 1936 bestaande belastingpositie — te weten 
vrijlating van vermogenswinsten, door buiten de Verenigde Staten 
wonenden of gevestigden in de Verenigde Staten behaald met de 
vervreemding van vermogensbestanddelen — moet worden herzien. 

De Senaat acht, nu de onderwerpelijke aangelegenheid bij de wet
gever in overweging is, het tijdstip ongelegen om de tegenwoordige 
toestand door middel van een belastingverdrag te bevriezen. 

Artikel XXVIII Article XXVIII 
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Een gelijke overweging heeft de Senaat laten gelden met betrek

king tot Artikel XIII. De wetgeving op de inkomstenbelasting in de 
Verenigde Staten legt in haar artikelen 102 en 500 een extra belasting 
op de winst van vennootschappen, welke met het hierboven weer
gegeven doel zijn opgericht, of worden gebruikt, of geacht worden 
te zijn opgericht of te worden gebruikt. Het behoud of de wijziging 
van deze artikelen maken thans een punt van overweging van de 
wetgever in de Verenigde Staten uit, en in verband daarmede acht 
de Senaat het niet wenselijk in Nederland opgerichte lichamen on
voorwaardelijk van de heffing uit te sluiten. 

Ondergetekenden, die de redelijkheid van de overwegingen van 
de Senaat niet willen ontkennen, menen dat Nederland zich bij de 
beslissing van de Senaat moet neerleggen, vooral ook om de voor
delen die uit de overige artikelen van het verdrag voor de Neder
landse Staat en de Nederlandse belanghebbenden voortvloeien niet 
in de waagschaal te stellen. Er komt dan nog bij, dat het geenszins 
vaststaat, dat de Nederlandse belangen door het schrappen van de 
genoemde artikelen aanzienlijk zullen worden geschaad. Verder moet 
nog worden afgewacht of de in overweging zijnde voorzieningen, 
vooral wat de belasting van vermogenswinsten betreft, wet zullen 
worden. 

In verdragen, die de Verenigde Staten met enkele andere mogend
heden reeds hebben afgesloten, komen gelijke bepalingen voor als 
In de Artikelen XI en XIII. De vraag welk effect in het bijzonder 
de wederinvoering van de belasting van uitwoncnden wegens in de 
Verenigde Staten behaalde vermogenswinsten moet hebben op de 
bepalingen van bestaande belastingverdragen, maakt eveneens een 
punt van onderzoek bij het Amerikaanse congres uit. Indien de uit
slag van dit onderzoek zou zijn, dat inwoners of lichamen van andere 
Staten gunstiger blijven behandeld dan inwoners en lichamen van 
Nederland, zal kunnen worden overwogen nader met de Regering 
van de Verenigde Staten in overleg te treden om gelijke behandeling 
te verkrijgen. 

Indien het schrappen van de Artikelen XI en XIII en de uit die 
schrapping voortvloeiende wijziging van Artikel XIV door Neder
land is aanvaard, zal ter gelegenheid van de uitwisseling van de 
bekrachtigingsoorkonden een protocol worden ondertekend waarbij 
tot uitdrukking wordt gebracht de overeenstemming van de beide 
verdragsluitende Staten om de hiervoor bedoelde wijzigingen in het 
verdrag aan te brengen. De Nederlandse tekst van dit protocol zal 
luiden als volgt: 

Nadat de ondergetekenden, George C. Marshall, Secretaris van 
Staat van de Verenigde Staten van Amerika en E. N. van Kleffens, 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van het Koninkrijk 
der Nederlanden bij de Verenigde Staten van Amerika, daartoe be
hoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, waren bij
eengekomen tot het uitwisselen van de oorkonden van bekrachtiging 
door hun onderscheiden Regeringen van het verdrag tussen de Ver
enigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden ter 
voorkoming van dubbele belasting en ter vermijding van het ontgaan 
van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten en be
paalde andere belastingen, getekend te Washington op 29 April 1948, 
en nadat de onderscheiden bekrachtigingsoorkonden van het boven
genoemd verdrag nauwgezet waren vergeleken en in behoorlijke vorm 
waren bevonden, heeft de uitwisseling heden plaats gehad. 

De bekrachtiging door de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika van het bovengenoemd verdrag somt in hun geheel op de 
voorbehouden, vervat in het besluit van 17 Juni 1948 van de Senaat 
van de Verenigde Staten van Amerika, waarin wordt aangeraden en 
toegestemd het bovengenoemd verdrag te bekrachtigen, zijnde de 
teksten van deze voorbehouden door de Regering van de Verenigde 
Staten van Amerika medegedeeld aan de Regering van het Konink
rijk der Nederlanden. De Regering van het Koninkrijk der Neder
landen heeft de bovengenoemde voorbehouden aanvaard. Dienover
eenkomstig zijn beide Regeringen tot overeenstemming gekomen, dat 
Artikel XI en Artikel XIII van het bovengenoemd verdrag geacht 
zullen worden geschrapt en niet van kracht te zijn en verder dat, met 
betrekking tot Artikel XIV, geacht zullen worden daaruit geschrapt 
en niet van kracht te zijn (a) alle verwijzingen daarin naar Artikel 
XIII en (/>) elke bewoording welke de belastingheffing zou kunnen 
verhinderen van eventuele vermogenswinsten welke belastbaar zijn 
krachtens de wetten op de inkomstenbelasting van één van beide 
Regeringen voor de onderscheiden jaren, waarin zodanige winsten 
werden behaald. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheiden Gevolmachtigden dit 
Protocol van uitwissseling van bekrachtigingsoorkonden hebben ge
tekend. 

Gedaan in tweevoud in de Engelse en de Nederlandse taal, te 
Washington, de 1948. 

Ter toelichting van de overige bepalingen van het verdrag delen 
de ondergetekenden het volgende mede: 

Het verdrag heeft zes aspecten: 
1°. het voorkomen van dubbele belasting; 
2°. gelijke behandeling van onderdanen van de beide Staten; 
3°. de mogelijkheid van uitbreiding van het verdrag of enkele be

palingen daarvan tot overzeese gebiedsdelen; 
4°. het vermijden van het ontgaan van belasting en het bevorderen 

van een juiste uitvoering van het verdrag door wederkerige uit
wisseling van gegevens; 

5°. wederkerige hulp en bijstand bij de invordering; 
6°. beperking van de objectieve belastingplicht voor de Nederlandse 

vermogensaanwasbelasting en vermogensheffing ineens voor per
sonen die Nederland na 30 April 1939 hebben verlaten en niet 
vóór 1 Januari 1946 zijn teruggekeerd en tijdens dat tijdsverloop 
in de Verenigde Staten van Amerika zijn gaan wonen, dan wel 
bij hun vertrek uit Nederland burger van de Verenigde Staten 
waren. 

Ad 1. Het voorkomen van dubbele belasting. Artikel 1 geeft 
een opsomming van de belastingen waarop het verdrag van toepas
sing zal zijn. Amerika pleegt verdragen als het onderwerpelijke te 
beperken tot belastingen van de Federatie. Om die reden is onder 
de Nederlandse belastingen niet opgenomen de ondernemingsbelas
ting, welke ten behoeve van de gemeenten wordt geheven. Dit leidt 
evenwel van Nederlandse zijde niet tot dubbele belasting, aangezien 
volgens het Besluit op de Ondernemingsbelasting 1942 slechts de 
hier te lande behaalde bedrijfswinst en het hier te lande werkende 
bedrijfskapitaal wordt getroffen. 

Ten einde zoveel mogelijk dubbele belasting te voorkomen, wijst 
het verdrag de verschillende bestanddelen van het inkomen ter be
lasting toe, hetzij aan de domiciliestaat van de gerechtigde tot de 
inkomsten, hetzij aan de Staat waar de inkomsten haar oorsprong 
vinden. Deze toewijzing heeft niet tot gevolg, dat de domiciliestaat 
de inkomsten, welke het verdrag aan de Staat van oorsprong ter 
belasting toewijst, bij zijn belastingheffing zonder meer buiten aan
merking moet laten. De domiciliestaat zal op zijn belasting over 
het gehele inkomen of de gehele winst een aftrek verlenen. Met 
betrekking tot het berekenen van deze aftrek bepaalt artikel XIX 
van het verdrag niet meer dan dat deze berekening zal geschieden 
overeenkomstig de nationale wettelijke regelingen. Daardoor is be
reikt, dat de hier te lande algemeen geldende regeling voor bepaalde 
inkomsten, die uit vreemde Staten vloeien, thans (nog) vervat in de 
beschikking van 10 September 1941, no. 136, (Staatscourant voor 
het bezette gebied no. 221), ongewijzigd van kracht blijft. 

Ten aanzien van de Staat van oorsprong, waaronder in dit ver
band mede is te verstaan de Staat waar de werkzaamheden worden 
verricht, stelt het verdrag echter, onder zekere voorwaarden, be
paalde inkomsten geheel vrij van de belasting. Vrijstellingen als hier 
zijn bedoeld, zijn opgenomen in artikel VI nopens inkomsten van 
scheepvaart of luchtvaartondernemingen; in artikel VIII nopens 
interest; in artikel IX nopens industriële royalties; in artikel XVII 
nopens beloningen van hoogleraren en andere docenten; in artikel 
XVIII nopens uitkeringen aan studenten en volontairs. 

Een uitzondering geldt met betrekking tot de dividenden: Ameri
kaanse dividenden blijven in de Verenigde Staten belastbaar (Artikel 
VII, 1ste lid). Het tarief van de Amerikaanse belasting wordt echter 
verlaagd van 30 tot 15 % en in sommige gevallen tot 5 %. Deze 
verlaging van de Amerikaanse belasting is met de vrijstelling van 
interest (artikel VIII) wel het punt, dat door de Nederlandse belang
hebbenden het meest werd begeerd. Het fiscale voordeel ligt hier 
aan Nederlandse zijde, ondanks het feit, dat Nederland volgens het 
tweede lid van artikel VII afziet van belastingheffing over dividenden, 
die naar Amerika gaan. Het bedrag van de uit Amerika naar Neder
land vloeiende dividenden en interest is tot dusver groter dan om
gekeerd. Evenmin als andere Staten heeft Nederland een algehele 
vrijstelling van de Amerikaanse belasting op dividenden kunnen 
verkrijgen. De vermindering zal alleen worden genoten op de 
belasting, die in Amerika bij de bron wordt ingehouden. Aan hen, 
die in de Verenigde Staten een bedrijf uitoefenen door middel van een 
vaste inrichting, zal de vermindering niet te beurt vallen, doch zij 
hebben daartegenover het voordeel, dat zij voor hun zuiver inkomen 
en naar het gewone tarief worden aangeslagen en dus hun kosten 
kunnen altrekken en in een tarief kunnen vallen, dat naar gelang 
van de hoogte van het zuiver inkomen beneden de 30 % kan blijven. 

De vrijstelling van belasting van uitgaande interest (artikel VIII) 
(andere dan interest van hypothecaire vorderingen) en de vrijstelling 
van uitgaande industriële royalties (artikel IX) is geheel in overeen^ 
stemming met het beginsel, dat Nederland sinds jaren heeft gevoed. 
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Evenals bij de dividenden, bestaat op vrijstelling in de Staat van 
oorsprong slechts dan aanspraak, indien daar te lande niet een bedrijf 
door middel van een vaste inrichting wordt uitgeoefend. 

De vrijstelling voor interest geldt evenmin, indien een lichaam van 
het ene land de macht bezit in een lichaam van het andere land. 
In zulk een geval neemt de interest veelal de plaats in van dividend. 
Werd dus vrijstelling gegeven, dan zou de Staat van het beheerste 
lichaam geen belasting kunnen heffen, omdat de interest als kosten 
in mindering van de winst van het betalende lichaam komt en de 
interest bij het beheersende lichaam vrij van belasting in het debiteur
land zou zijn. 

De regelen, die het verdrag in de artikelen III, IV en VI ten aan
zien van bedrijfswinsten, in de artikelen V en X ten aanzien van 
inkomsten uit onroerend goed, en in artikel XV ten aanzien van 
inkomsten uit tegenwoordige of vroegere openbare dienstbetrekkingen 
stelt, zijn in overeenstemming met die, welke in internationaal be
lastingrecht gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt met betrekking tot in
komsten uit private dienstbetrekkingen (artikel XVI), met dien ver
stande, dat van de regel: belastingheffing in de Staat waar de arbeid 
wordt verricht, afgeweken wordt bij tijdelijk verblijf (maximaal 183 
dagen in het belastingjaar) in de vreemde Staat, in dienst en voor 
rekening van een werkgever in de domiciliestaat. 

Ad. 2. Gelijke behandeling van onderdanen van de beide Staten. 
Artikel XXV, 3de lid, schrijft op het stuk van belastingen gelijke 
behandeling voor als eigen inwonende onderdanen voor onderdanen 
van de andere Staat. Deze gelijke behandeling geldt niet alleen voor 
de belastingen in het verdrag genoemd, maar voor alle belastingen. 

Ad 3. Uitbreiding tot overzeese gebiedsdelen. Het verdrag zal, 
voor zoveel Nederland betreft, werken voor het Rijk in Europa (zie 
artikel II, letter b). Bij artikel XXVII wordt echter de mogelijkheid 
geopend, dat de overzeese gebiedsdelen tot het verdrag of tot be
paalde artikelen daarvan kunnen toetreden. 

Ad 4 en 5. Uitwisseling van gegevens; hulp bij de invordering. 
Internationale samenwerking, zowel met betrekking tot de uitwisse
ling van gegevens als tot de invordering van belastingen, is uit be
lastingrechtelijk oogpunt bezien geboden om aan de overeengekomen 
bepalingen een juiste uitvoering te kunnen geven. Is het streven 
van de verdragsluitende Staten om ten koste van hun inkomsten 
de druk der dubbele belasting voor hun belastingplichtigen te ver
lichten toe te juichen, aan de andere kant dienen zij er naar te 
streven, dat ook de belastingen, ten aanzien waarvan zij dubbele 
heffing voorkomen, zoveel mogelijk tot de juiste bedragen worden 
opgelegd en ook worden ingevorderd. In het bijzonder wat de uit
wisseling van gegevens betreft is de strijdvraag hier te lande steeds 
geweest hoever Nederland daarbij moest gaan. Het is van algemene 
bekendheid, dat de Verenigde Staten met hun eigen bevredigende 
voorzieningen ter voorkoming van dubbele belasting belastingver
dragen niet in de eerste plaats sluiten om het euvel der dubbele 
belasting te bestrijden, doch om gegevens te verkrijgen, die mogelijk 
zullen maken om het ontduiken van belasting, vooral door eigen 
Staatsburgers, te keren. 

De resultaten van de onderhandelingen op dit punt zijn neergelegd 
in de artikelen XXI, XXII en XXIII. Artikel XXI regelt de weder
kerige uitwisseling van inlichtingen. De omschrijving, dat het moet 
gaan over gegevens welke de autoriteiten onder zich, en wel „geor
dend" onder zich, hebben is met een bepaalde bedoeling gekozen. 
Daarin liggen twee restricties; de eerste is deze, dat de ene Staat 
geen gegevens behoeft on te sporen, die voor de andere Staat van nut 
kunnen zijn, en de tweede is deze, dat het verstrekken van die 
gegevens kan worden geweigerd, welke de ene Staat wel is waar 
onder zich krijgt, doch welke voor zijn belastingheffing geen nut 
hebben (b.v., omdat de persoon over wie de inlichting gaat in die 
Staat niet belastingplichtig is) en uit dien hoofde niet in dossiers en 
dergelijke worden aangetekend of opgeborgen (geordend!). 

Verder zullen inlichtingen kunnen worden geweigerd, indien zaken
of beroepsgeheimen zouden worden geschonden. Het woord „beroeps
geheimen" is opgenomen met de bedoeling daarmede tot uitdrukking 
te brengen, dat tegenover een vreemde Staat het bankgeheim za! 
worden bewaard. 

Voorts is uitdrukkelijk bepaald, dat de verstrekte inlichtingen 
alleen bestemd zijn voor gebruik door de belastingautoriteiten van 
partijen, zodat zij niet aan anderen — waaronder ook andere Staten 
vallen — mogen worden doorgegeven. 

Artikel XXII regelt de wederkerige bijstand bij de invordering 
van belastingen waarop het verdrag toepasselijk is, en waaronder ook 
de Nederlandse buitengewone vermogensheffingen vallen. De be
lastingen van de verzoekende Staat zullen in de aangezochte Staat 
worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen geldende in de 
aangezochte Staat, maar als in deze Staat invorderingsmaatregelen 
toepasselijk zijn, die de wetgeving van de verzoekende Staat niet kent, 
blijven deze maatregelen achterwege. Bijstand bij de invordering zal 

door de aangezochte Staat niet tegen eigen onderdanen worden 
verleend, tenzij het gaat over belastingplichtigen, die ten onrechte de 
voordelen van het verdrag hebben genoten. Een verdere restrictie 
is gelegen in het tweede lid van artikel XXIII: een verzoek om bij
stand kan worden afgewezen, indien het openbaar beleid zich daar
tegen verzet of indien door de invorderingsmaatregelen zaken of 
beroepsgeheimen (het bankgeheim hieronder begrepen) zouden wor
den geschonden. 

Ad 6. Beperking van de objectieve belastingplicht voor de Neder
landse vermogensaanwasbelasting en de vermogensheffing ineens. De 
uitwisseling van gegevens en de bijstand bij de invordering is weder
kerig. Hierin ligt voor Nederland een groot belang met het oog op 
de vermogensaanwasbelasting en de vermogensheffing ineens. Pas na 
langdurige onderhandelingen toonde de Amerikaanse delegatie haar 
bereidheid deze belastingen in de bedoelde regeling te betrekken. 
Daartegenover verlangde zij een tegemoetkomende houding ten aan
zien van de belastingplichtigen, die Amerikaans burger waren of zijn 
geworden of die in Amerika zijn gaan wonen en niet naar Neder
land zijn teruggekeerd. Deze belastingplichtigen dienden haars inziens 
in deze belastingen slechts te worden betrokken voor hun in Neder
land verkregen vermogensaanwas, onderscheidenlijk hun in Neder
land gelegen vermogen. De voorzieningen daartoe zijn neergelegd in 
artikel XX. Bovendien is er nog de bij artikel XXII vermelde res
trictie dat, behoudens een enkele uitzondering, invorderingsmaat
regelen niet tegen onderdanen van de aangezochte Staat zullen 
worden genomen. 

Artikel XXVIII regelt het in werking treden. Het is niet gelukt 
het verdrag geruime tijd te laten terugwerken. Bereikt is kunnen 
worden dat, indien de uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden 
nog in 1948 plaats vindt, het verdrag terugwerkt tot 1 Januari 1947. 

Enkele wettelijke voorzieningen zijn voor de nakoming van de 
verdragsbepalingen nodig. Vooreerst ene om de in Artikel XXII 
overeengekomen verstrekking van hulp en bijstand bij de invordering 
van belasting hier te lande mogelijk te maken. Aangezien genoemd 
artikel niet spreekt van een executoriale titel, doch enkel van ver
zoeken tot invordering en van bescheiden waaruit blijkt, dat de 
belasting(schuld) onherroepelijk is komen vast te staan, zijn hier te 
lande bepalingen nodig die de ontvanger een titel geven krachtens 
welke hij tot invordering kan overgaan. De voorgestelde regeling 
komt overeen met die, welke bij artikel 14, zesde lid, van het Besluit 
op de Materiële Oorlogsschade 1945 (Staatsblad no. F 255) is ge
troffen. 

Een andere wettelijke regeling is nodig met het oog op het vol
gende. Bij de onderhandelingen is de Amerikaanse belastingadmini
stratie, mede ten gerieve van de Nederlandse belanghebbenden bij de 
Artikelen VII en VIII van het verdrag, bereid gevonden voor te 
schrijven, dat, indien de opbrengst van roerend kapitaal wordt over
gemaakt naar een adres in Nederland, ingeval van dividend slechts 
15 % (of eventueel 5 %) en ingeval van interest geen Amerikaanse 
belasting moet worden ingehouden, mits daartegenover de Neder
landse belastingadministratie bereid en in staat zou zijn de belasting 
te vorderen, die in voorkomend geval in de Verenigde Staten niet 
is ingehouden, hoewel zij, overgemaakt aan een geadresseerde in 
Nederland, die slechts als doorbetaalkantoor fungeert, ten goede 
komt aan een gerechtigde, die op de gunstige bepalingen van de 
genoemde artikelen geen aanspraak kan maken. In het bijzonder 
is hier gedacht aan Nederlandse Administratiekantoren van Ameri
kaanse effecten, die het op de shares ontvangen dividend door
betalen aan certificaathouders. Met het oog op deze voor Nederland 
gunstige regeling is het nodig hier te lande bepalingen in het leven 
te roepen, die de bevoegdheid geven aan degenen, door wier handen 
de opbrengst vloeit, de verplichting op Ie leggen op de opbrengst 
in voorkomend geval de te weinig geheven belasting in te houden en 
af te dragen. Daartoe strekt het voorgestelde artikel 3. 

Ten slotte delen de ondergetekenden nog mede, dat met verte
genwoordigers van de Regering van de Verenigde Staten onderhan
delingen zijn gevoerd in zake het sluiten van een verdrag nopens het 
heffen van belasting in geval van overlijden. De onderhandelingen 
hebben nog niet tot een definitief resultaat geleid en zullen na 
bestudering van de van beide zijden gedane voorstellen, worden 
hervat. 

De Minister van Financiën. 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

STIKKER. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GÖTZEN. 


