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Goedkeuring van het op 5 September 1952 te Brussel 
tussen Nederland, België en Luxemburg gesloten Verdrag 
nopens wederkerige bijstand inzake de invordering van 

belastingschulden 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 

Inleiding 

Gelijktijdig met het Verdrag nopens de samenwerking op het 
stuk van douanen en van accijnzen (Trbl. 1952, no. 136), tot 
goedkeuring waarvan een ontwerp van wet terzelfder tijd als het 
onderhavige ontwerp van wet is ingediend (Gedrukte Stukken 
1952—1953, nc. 2957), is op 5 September 1952 te Brussel 
tussen Nederland, België en Luxemburg gesloten het Verdrag 
nopens wederkerige bijstand inzake de invordering van belas-
tingschulden. 

Voor zover laatstgenoemd Verdrag de invordering van in-
voerrechten en accijnzen betreft, moet het, evenals het eerst-
bedoelde Verdrag, worden geacht deel uit te maken van de 
regelen, die nodig zijn om de bestaande douanegemeenschap 
gestadig te kunnen doen uitgroeien tot een volledige douane-
unie en tenslotte tot een economische unie. 

Het invorderingsverdrag is, voor zover het andere belastin-
gen dan invoerrechten en accijnzen betreft, belastingtechnisch 
niet rechtstreeks vereist voor de evenbedoelde ontwikkelings-
gang. Niettemin is in een economische unie, binnen welke het 
personen-, goederen- en kapitaalsverkeer verondersteld worden 
geheel vrij te zijn. de wederkerige bijstand in zake de invoide-
ring ook voor die belastingen uiteindelijk toch alleszins gewenst, 
aangezien in een dergelijke unie de belastingschuldigen al te 
gemakkelijk zich zelf en hun goederen zouden kunnen ont-
trekken aan de cxecuticmiddelcn, welke overeenkomstig de 
nationale wetgeving ten dienste staan van de administratie, 
tegenover welke zij belastingplichtig zijn. 

Zich in de Benclux-Ianden van de wederkerige bijstand te 
verzekeren ook ter zake van de invordering van die belastingen, 
moet dan ook uiteindelijk als een voorwaarde worden gezien, 
waarvan de vervulling noodzakelijk is om een economische unie 
tot stand te kunnen brengen. 

Evenwel moge worden opgemerkt, dat ook buiten het streven 
naar een gemeenschap als die, welke de Benelux-landen voor-
nemens zijn op te bouwen, in het verleden reeds internationaal 
verdragen zijn gesloten nopens wederkerige bijstand in zake de 
invordering, ofschoon zij meestal een zeer beperkt terrein van 
het belastinggebied betreffen. Nederland heeft zich met be-
trekking tot wederkeurige bijstand in zake invordering van be-
laslingen gebonden bij het op 20 Februari 1933 te Genève 
met België gesloten Verdrag, goedgekeurd bij de Wet van 
25 April 1935, Stb. 214; bij het met de Verenigde Staten van 
Amerika op 29 April 1948 te Washington gesloten Verdrag, 
goedgekeurd bij de Wet van 29 October 1948, Stb. I 464, en bij 
het op 29 December 1950 te 's-Gravenhage met Noorwegen 
gesloten Verdrag (Trbl. 1951, no. 6, en 1952, no. 79), goed-
gekeurd bij de Wet van 28 November 1951, Stb. 521. 

Is in vorengenoemde Verdragen reeds in bepaalde mate een 
wederkerige bijstand bedongen met betrekking tot de invorde-
ring van belastingen, het bestaande algemeen verlangen van de 
Benelux-landen naar integratie geeft op zich zelf zeker reeds, af-
gezien van de feitelijke ontwikkeling van de gemeenschap 
tussen die landen, aanleiding elkander in de uitoefening van 
hun Overheidstaak te steunen en thans op het gehele gebied 
der belastingen elkander bijstand te verlenen ter zake van de 

invordering op de wijze als is voorzien in het onderhavige 
Verdrag. 

Ofschoon de wederkerige bijstand in zake de invordering 
van invoerrechten en accijnzen, zoals hoger reeds moge zijn 
gebleken, ook nauw verwant is aan de materie, welke regeling 
heeft gevonden in het hogergenoemde gelijktijdig gesloten Ver-
drag nopens de samenwerking op het stuk van douanen en 
van accijnzen, is om praktische redenen er de voorkeur aan 
gegeven de wederkerige bijstand in zake de invordering voor 
de invoerrechten en accijnzen, alsmede voor de andere belastin-
gen, in één Verdrag neer te leggen. 

Toelichtingen op de bepalingen van het Verdrag 

Artikelen 1 en 2 

Deze artikelen bepalen, dat de wederkerige bijstand tot in-
vordering in het algemeen zich uitstrekt tot alle door de Staat 
geheven wordende belastingen. Een uitzondering vormen hierop 
enkele belastingschulden, welke onder de regeling van het 
hogergenoemde, thans nog in werking zijnde, op 20 Februari 
1933 tussen Nederland en België gesloten Verdrag vallen. 

Ingevolge artikel 2, § 2, is het mogelijk de toepasselijkheid 
van het onderhavige Verdrag uit te breiden tot belastingen, 
welke rechtstreeks door provinciën en gemeenten worden 
geheven. 

Artikel 3 
§ 1 en § 2. Deze bepalingen behoeven geen toelichting. 

§ 3. Deze bepaling moet gezien worden als een regel van 
orde en dus als een richtlijn, welke in de samenwerking van de 
landen dient te worden gevolgd. Aan de bepaling ligt de ge-
dachte ten grondslag, dat de belastingschuld bij voorkeur moet 
worden verhaald op zaken, welke aanwezig zijn in het land, 
waar de schuld is ontstaan. De belastingschuldigen zullen zich 
in rechten op die bepaling niet kunnen beroepen. 

Artikel 4 

§ 1. Ingevolge deze paragraaf zijn in het land, hetwelk tot 
bijstand voor de invordering van een belastingschuld is aan-
gezocht, met betrekking tot de te nemen maatregelen de voor-
schriften toepasselijk, welke in dat land voor de door de 
Minister van Financiën als soortgelijk aangemerkte belasting 
gelden. 

Artikel 2 van het ontwerp van wet houdt een regeling in ter 
uitvoering van de onderwerpelijke verdragsbepaling. 

De bepaling, dat het aangezochte land niet verplicht zal zijn 
over te gaan tot een executiemiddel, waarin de wetgeving van 
het verzoekende land niet voorziet, komt ook voor in de hoger-
genoemde met België, de Verenigde Staten van Amerika en 
Noorwegen gesloten Verdragen. 

§ 2. Aan deze paragraaf ligt de gedachte ten grondslag, dat 
geschillen omtrent de verschuldigdheid van de belasting moeten 
worden voorgebracht in het eisende land en dat executiegeschil-
len moeten worden voorgebracht in het land, waar de tenuit-
voerlcgging plaats heeft. 
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Artikel 5 
Evenals bij de toepassing van de hogergenoemde met België, 

de Verenigde Staten van Amerika en Noorwegen gesloten Ver-
dragen is ook hier de uitoefening van het recht van voorrang 
uitgesloten. 

Artikel 6 
Dit artikel behoeft geen toelichting. 

Artikel 7 
Dit artikel heeft betrekking op de regeling van enkele interne 

aangelegenheden tussen de administraties met betrekking tot 
de uitvoering van het Verdrag. 

In verband hiermede wordt opgemerkt, dat de krachtens dit 
artikel te treffen regeling geen verandering kan brengen in het-
geen de debiteur ingevolge de nationale wetgeving van het om 
bijstand ter invordering verzoekende land verschuldigd is. 

Van de debiteur zal, afgezien van de kosten van de tenuit-
voerlegging, in het om bijstand aangezochte land betaling kun-
nen worden gevorderd van de schuld, zoals die luidt in de munt 
van het verzoekende land, subsidiair van de tegenwaarde daar-
van in het wettige betaalmiddel van het aangezochte land, uiter-
aard naar het tijdstip van de betaling. 

Een en ander heeft tot gevolg, dat de schuldenaar, wiens 
schuld aldus in het tot invordering aangezochte land eenmaal 
is betaald, bij de krachtens het onderwerpelijke artikel 7 te 
stellen regelen, niet meer aansprakelijk kan worden gehouden 
voor de omwisseling en de overmaking van de geïnde geiden 
naar het land, dat om bijstand tot invordering gevraagd heeft. 

Artikel 8 
Dit artikel behoeft geen toelichting. 

Artikel 9 
Dit artikel bevat bepalingen omtrent het grondgebied, waarop 

het Verdrag van toepassing zal zijn. 

In eerste aanleg is het Verdrag, zoals uit § 1 blijkt, slechts 
op de grondgebieden in Europa van toepassing. Ingevolge § 2 
kan het echter bij nadere overeenkomst van toepassing worden 
verklaard op Nederlands Nieuw-Guinea, Suriname, de Neder-
landse Antillen, Belgisch Congo en Ruanda-Urundi. 

Artikel 10 
Dit artikel behoeft geen toelichting. 

Toelichting op de artikelen van het ontwerp van wet 
Artikel 1. Dit artikel behelst de goedkeuring, welke het 

Verdrag behoeft ingevolge artikel 60, lid 2, van de Grondwet, 
alvorens het kan worden bekrachtigd. 

Artikel 2. Dit artikel houdt enkele aanvullende bepalingen 
in op het Verdrag. 

Het artikel stelt als eis, dat voordat de invordering hier te 
lande overeenkomstig het Verdrag plaats heeft, een dwang-
bevel wordt opgemaakt, zulks met de bedoeling om aan de 
Belgische of Luxemburgse executoriale titel ook uiterlijk het 
gezag te verlenen van een titel, welke hier te lande kan worden 
ten uitvoer gelegd. De tweede volzin van het onderhavige artikel 
bevat een aanpassing aan de in artikel 4, § 1, van het Verdrag 
gestelde regel, dat de invordering van een belastingschuld moet 
geschieden overeenkomstig de voorschriften, welke gelden voor 
de invordering van een als soortgelijk aangemerkte belasting. 

Artikelen 3 en 4. Deze artikelen behoeven geen toelichting. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
VAN DEN BERGE. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. W. BEYEN. 


