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Goedkeuring van de op 20 februari 1957 met 
Denemarken gesloten Overeenkomst tot het vermijden 

van dubbele belasting 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot goedkeuring van de op 20 februari 1957 met Dene-
marken gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele 
belasting. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 14 augustus 1957. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDKN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de op 20 
februari 1957 te Kopenhagen tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en het Koninkrijk Denemarken gesloten Overeenkomst 
tot het vermijden van dubbele belasting en ter voorkoming 
van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen 
van inkomsten en van vermogen, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der Grondwet de 
goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, en dat het in 
verband met bovengenoemde Overeenkomst nodig is enige 
voorzieningen te treffen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. De op 20 februari 1957 te Kopenhagen tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Dene-
marken gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele 
belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met 
betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, 
waarvan de Nederlandse en de Deense tekst zijn geplaatst in 
Tractatenblad 1957, 52, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 1. In geval een verzoek tot invordering over-
eenkomsiig ariikel 24 van de in artikel 1 hiervoor bedoelde 
Overeenkomst is aanvaard, wijst Onze Minister van Financiën 
bij schriftelijke opdracht een ontvanger der directe belastingen 
aan, die met de invordering is belast. Onze genoemde Minister 
kan zodanige opdracht tot invordering te allen tijde intrekken 
of de uitvoering daarvan doen opschorten. 

2. Behoudens het bepaalde in het volgende lid zijn ter zake 
van een overeenkomstig het eerste lid te vorderen bedrag de 
wetten van 22 mei 1845 (Stb. 22) en van 1 juni 1850 (Stb. 
26) van toepassing, met dien verstande, dat: 

a. de opdracht wordt gelijkgesteld met een kohier; 
b. het in te vorderen bedrag, in zijn geheel, wordt gelijk-

gesteld met een aanslag in de inkomstenbelasting van een niet 
binnen het Rijk in Europa wonende belastingschuldige; 

c. voor het aanslagbiljet in de plaats treedt een schriftelijk 
verzoek van de ontvanger tot betaling; 

cl. verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
mede nimmer gericht kan zijn tegen de wettigheid van de op-
dracht van Onze Minister van Financiën; 

e. de ontvanger aan wie de opdracht tot invordering is ver-
strekt voor de toepassing van artikel 20 van de wet van 22 mei 
1845 (Stb. 22) geacht wordt op te treden namens het bestuur 
der belastingen. 

3. De artikelen 2, 3, 8, 12 en 17, eerste lid, van de wet van 
22 mei 1845 (Stb. 22) zijn niet van toepassing. 

De maatregel van lijfsdwang is uitgesloten. 
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Artikel 3. Onze Minister van Financiën geeft voorschriften 
tot uitvoering van de in artikel 1 hiervoor bedoelde Overeen-
komst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 


