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Nota's op 27 juni 1960 te Kopenhagen gewisseld, tot uit-
breidlng van de werking der Nederlands-Deense Belas-

tingovereenkomst van 20 februari 1957 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 18 augustus 1961. 

De wens, dat de/e overeenkomst aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onder-
worpen, kan door of namens de Kamer of door ten 
minste dertig leden der Kamer of door de Gevolmach-
tigde Minister van de Nederlandse Antillen te kennen 
worden gegeven uiterlijk op 19 september 1961. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 9 augustus 1961. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en 
onder verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, als-
ook naar artikel 24, eerste lid, van het Statuut voor het Konink-
rijk der Nederlanden, de Raad van State van het Koninkrijk 
gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge hiernevens over 
te leggen de tekst en de vertaling in het Nederlands van de op 
27 juni 1960 te Kopenhagen tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en het Koninkrijk Denemarken gewisselde nota's tot 
uitbreiding van de werking der Nederlands-Deense Belasting-
overeenkomst van 20 februari 1957 tot de Nederlandse An-
tillen, (Trb. 1960, 119) ! ) . 

Een toelichtende nota bij de overeenkomst gelieve U Hoog-
edelgestrenge hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal de over-
eenkomst alleen voor de Nederlandse Antillen gelden. 

Aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen is ver-
zocht, bovengenoemde stukken op 18 augustus 1961 over te 
leggen aan de Staten van de Nederlandse Antillen. 

De Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen 
is van de overlegging in kennis gesteld. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 
J. DE QUAY. 

Toelichtende nota 
Overeenkomstig artikel 30 der Nederlands-Deense Overeen-

komst van 20 februari 1957 tot het vermijden van dubbele be-
lasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse 
administratieve hulp met betrekking tot belastingen van in-
komsten en van vermogen, met Protocol en notawisseling (Trb. 
1957, 52; zie ook Trb. 1958, 25), is, ingevolge de wens der 
Antilliaanse Regering, de werking van de Overeenkomst uit-
gebreid tot de Nederlandse Antillen, en wel bij nota's van 
27 juni jl. (Trb. 1960, 119). 

Aangezien de Overeenkomst, wat het Koninkrijk der Neder-
landen betreft, bij de wet van 23 oktober 1957 (Stb. 438) 
slechts voor Nederland is goedgekeurd, behoeft de uitbreiding 
de goedkeuring der Staten-Generaal alvorens voor de Neder-
lahdse Antillen in werking te kunnen treden zoals zij door 
genoemde nota's is gewijzigd. 

De wijzigingen hebben dezelfde strekking als die, welke in de 
Nederlands-Britse en de Nederlands-Amerikaanse overeen-
komst tot het vermijden van dubbele belasting zijn aangebracht 
ten behoeve van uitbreiding der werking van die overeenkomst 
tot de Nederlandse Antillen (Trb. 1955, 134 en 1956, 108). 

Aangezien die wijzigingen niet van ingrijpende aard zijn, 
menen de ondergetekenden met een algemene verwijzing naar 
de reeds eerder bij de overeenkomst gegeven toelichting (Bijl. 
Hand. II 1956/1957 — 4783) te mogen volstaan. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
VAN DEN BERGE. 

De Minister, van Buitenlandse Zaken a.i., 
J. DE QUAY. 

1 ) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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