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Algemene beschouwingen 

Het onderhavige ontwerp van Rijkswet bevat een onderlinge 
regeling van de fiscale betrekkingen tussen de landen van het 
Koninkrijk. Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen 
doen voor dit doel vrijwillig afstand van een dei:l van hun 
autonome bevoegdheid op fiscaal gebied, in hoofdzaak in de-
zelfde zin waarin soevereine Staten zulks doen bij de sluiting 
van verdragen ter vermijding van dubbele belasting. De Rege-
ringen van de landen nebben het raadzaam geoordeeld, dat 
aan hun onderlinge regeling op de voet van artikel 38 van het 
Statuut voor het Koninkrijk de vorm van een Rijkswet wordt 
gegeven. 

Bestaande regelingen 

De wettelijke voorschriften, welke thans de fiscale betrek-
kingen tussen de landen regelen, zijn — voor zover in het ver-
leden al een wettelijke regeling noodzakelijk is geoordeeld — 
neergelegd in de afzonderlijke wetgevingen van Nedeiland, 
Suriname en de Nederlandse Antillen. Zij zijn in die wctgevin-
gen niet tot één geheel samengevoegd, doch verspreid over 
een groot aantal artikelen in de verschillende wetten. Teneinde 
daarvan een indruk te geven kunnen voor Nederland de vol-
gende bepalingen worden genoemd, waarbij niet naar vo!Ieuig-
heid is gestreefd: 

a. artikel 3, lid 3, van het Besluit op de Inkomstenbelas-
ting 1941; 

b. artikel 1, 3e alinea, van de Wet op de Vermogensbelas-
ting 1892; 

c. artikel 3, lid 1, slot, van de Successiewet 1956; 
d. artikel 24, I, voorlaatste alinea, van de Successiewet 

1956; 
e. artikel 32, 7°, van de Successiewet 1956; 
ƒ. artikel 33, lid 1, 4° en 10°, van de Successiewet 1956; 
g. artikel 35, lid 2, van de Successiewet 1956; 
h. artikel 22, lid 5, van de Zegelwet 1917; 
/'. het Koninklijk besluit van 1 juni 1953 (Stb. 251) inzake 

vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor de in Overzeese 
Rijksdelen wonende of gevestigde houders van motorrijtuigen. 

Artikel 49 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, 
en artikel 28, lid 1, van het Besluit op de Vennootschapsbe-
lasting 1942, welke bepalingen bevatten omtrent vermijding 
van dubbele belasting binnen het Koninkrijk, zijn krachtens ar-
tikel 95, lid 2, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(Stb. 1959, 301) met ingang van 1 oktober 1962 buiten toe-
passing gesteld. Zij werden volgens het hierna genoemd Ko-
ninklijke besluit nog voor het gehele jaar 1962 toegepast. Se-
dertdien wordt de vermijding van dubbele belasting ook ten 
aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen beheerst 
door het op grond van artikel 38 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen uitgevaardigde Koninklijk besluit van 30 au-
gustus 1962, Stb. 344. 

Het voorliggende ontwerp van wet beoogt een algemene re-
geling van de onderlinge fiscale betrekkingen tussen de landen 

tot stand te brengen welke in overeenstemming is met de thans 
in het Koninkrijk bestaande verhoudingen op staatkundig, eco-
nomisch, financieel en ander terrein. Afgezien van de Koloni-
ale Invorderingswet 1917, welke de betekening en tenuitvoer-
legging in de landen onderling van in een der landen uitge-
vaardif.de dwangbevelen regelt, zal zij dan ook de eerste voor 
het gehele Koninkrijk geldende regeling zijn op het door haar 
bestreken terrein. Op de verhouding tussen de ontworpen 
Rijkswet en de wetgevingen van de onderscheidene landen zal 
hierna nader worden ingegaan. 

Historische achtergrond van de bestaande regelingen 

In het verleden was voor de bestaande — naar de vorm 
autonome — wijze van regeling in de wetgeving van elk van 
de delen van het Koninkrijk afzonderlijk, een goede grond aan 
te wijzen. Het moederland was in staat invloed uit te oefenen 
op de belastingwetgevingen van de koloniën; van een werke-
lijke autonomie van de laatste op het terrein van de onderlinge 
fiscale betrekkingen binnen het Koninkrijk kon toentertijd dan 
ook niet worden gesproken. Aldus was een gecoördineerd be-
leid van de delen van het Koninkrijk op genoemd terrein al-
thans in beginsel verzekerd. 

Het hiervóór genoemde samenstel van wettelijke voorzie-
ningen ontleende zijn kracht dan ook niet zozeer aan de onder-
lirge gelijkvormigheid van de voorzieningen zelf, als wel aan de 
als gevolg van de toenmalige staatkundige inrichting van het 
Koninkrijk bestaande gelijkvormigheid van de belastingwetge-
vingen van de delen van het Koninkrijk als geheel. Daardoor 
was het ook mogelijk, dat b.v. de vermijding van dubbele be-
lasting op het terrein van de belastingen naar inkomen, winst 
en vermogen door enkele bepalingen van eenvoudige construc-
tie geregeld werd. Zo werd het voor de inkomstenbelastingen 
voldoende geacht een bepaling op te nemen krachtens welke in-
woners een vermindering van belasting genieten ter zake van 
(niet nader gespecificeerde) inkomsten die in een van de an-
dere delen van het Koninkrijk aan belasting zijn onderworpen 
(vgl. het thans buiten toepassing gestelde artikel 49 van het 
Nederlandse Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, artikel 
72bis, eerste lid, van de Surinaamse Inkomstenbelasting 1922 
en artikel 53 van de Landsverordening op de Tnkomstenbelas-
ting 1943 van de Nederlandse Antillen). 

Bestaande regelingen zijn verouderd 

Aan de thans bestaande wettelijke regelingen zijn verschillen-
de bezwaren verbonden. In de eerste plaats zijn deze regelingen 
niet langer in overeenstemming met de rechtsorde van het Ko-
ninkrijk welke de vroegere staatkundige inrichting heeft ver-
vangen. Er is tussen de landen geen verschil meer wat hun be-
voegdheid betreft de eigen belastingwetgeving in te richten. 
Geen der landen kan in de uitoefening van die bevoegdheid 
door een der andere landen ingrijpen. De coördinerende factor 
van di: controle van het moederland, waarop het bestaande 
samenstel van regelingen steunde, is niet meer aanwezig. 

I.en ander bezwaar tegen de bestaande regelingen is, dat zij 
geen rekening houden met de belangrijke ontwikkelingen in de 
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landen op economisch, financieel en ander terrein, welke zich 
de laatste jaren in hel bijzonder in Suriname en de Nederlandse 
Antillen hebben voltrokken of aangekondigd. Elk land vertoont 
daarbij zijn eigen ontwikkelingspatroon onder invloed waarvan 
een zekere mate van onderlinge divergentie in de belastinghef-
fing van de landen optreedt. Een zekere gelijkvormigheid der 
stelsels is blijven bestaan, doch er vinden op onderdelen daar-
van aanpassingen plaats aan de behoeften van het desbetreffen-
de land, waartoe de autonomie de mogelijkheid biedt. 

Een derde bezwaar dat nauw met het vorige verband houdt, 
is dat de bestaande wettelijke regelingen niet afgestemd zijn op 
de intensivering van de onderlinge economische en financiële 
betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk welke hand 
in hand gaat met de ontwikkelingen op verschillend terrein in 
de landen. Ten gevolge van de toeneming van het onderlinge 
verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten — een 
toeneming welke zich, naar de ondergetekende hoopt en ver-
wacht, zal voortzetten — is er thans meer dan ooit behoefte 
aan zekerheid en klaarheid omtrent de fiscale aspecten van dit 
verkeer. 

Een beknopte regeling als het bestaande complex van voor-
schriften biedt, schiet te kort. Een meer gedetailleerde regeling 
is nodig welke — voorzover zij op vermijding van dubbele be-
lasting betrekking heeft — de kenmerken van de overeen-
komsten ter vermijding van dubbele belasting vertoont. 

Voorbereiding van het ontwerp 

In het licht van de zojuist geschetste ontwikkelingen zijn in 
in 1957 te Paramaribo en Willemstad oriënterende bespre-
kingen tussen vertegenwoordigers van de Regeringen van de 
drie landen gevoerd, waarbij werd besloten tot het opstellen 
van een ontwerp van een Rijkswet, waarin de fiscale betrek-
kingen tussen de landen onderling opnieuw zou worden ge-
regeld, in het bijzonder waar het betreft de vermijding van dub-
bele belasting op een breed terrein en het door de landen ver-
lenen van onderlinge bijstand bij de belastingheffing. Tevens 
werd besloten in deze Rijkswet een algemene bepaling tot 
wering van discriminatie bij de belastingheffing op te nemen. 
Het karakter van de onderhavige Rijkswet is vrijwel gelijk aan 
dat van een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. 
De vorm van een Rijkswet is gekozen in verband met de bij-
zondere aard van de onderlinge betrekkingen tussen de landen. 
Vervolgens hebben de Ministers van Financiën van Suriname 
en de Nederlandse Antillen en de Staatssecretaris van Finan-
ciën van Nederland in 1960 te Paramaribo en in 1962 te 
Willemstad overleg gevoerd, waarbij het ontwerp werd vast-
gesteld. Ook de memorie van toelichting bij het ontwerp werd 
in onderling overleg vastgesteld. Overeenkomstig artikel 15 van 
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is het ont-
werp met memorie van toelichting gelijktijdig met de indiening 
bij de Staren-Generaal toegezonden aan de Staten van Suri-
name en de Staten van de Nederlandse Antillen. 

Inhoud van het ontwerp 

De onderwerpen, welke in het onderhavige ontwerp van 
Rijkswet worden geregeld, zijn de volgende. 

Het weren van discriminatoire belastingheffing 

De daarvoor ontworpen bepaling — artikel 1 — neemt in de 
Rijkswet een geheel eigen plaats in. Zij is nl. niet alleen op de 
betrekkingen tussen de landen van toepassing, maar is vooral 
met het oog op de betrekkingen met andere Staten opgesteld. 

In de bestaande wetgevingen van de landen komt geen be-
paling voor, dat geen discriminatoire belastingheffing zal plaats 
vinden ten nadele van vreemdelingen, of van niet in de landen 
woonachtige personen die aldaar bepaalde bedrijfswerkzaam-
heden verrichten. Wel bevatten een aantal verdragen met 
andere mogendheden bepalingen tot wering van een discrimi-

natoire belastingheffing. Gezien de vele en nog in omvang en 
betekenis toenemende economische betrekkingen met het bui-
tenland komt het evenwel nuttig voor, dat uitdrukking wordt 
gegeven aan het voornemen van het Koninkrijk om geen fiscale 
discriminaties toe te passen als hiervoor zijn bedoeld, ook in 
gevallen waarin geen verdragsverplichting daartoe bestaat. Hier-
toe biedt de ontworpen Rijkswet een goede gelegenheid. Het 
betreft hier een regeling van hogere orde dan de wetgevingen 
van de afzonderlijke landen. Zij heeft dan ook grotere beteke-
nis dan een verklaring van dezelfde strekking van de wetgever 
van elk der landen. Overigens zij opgemerkt, dat de werking 
van de ontworpen bepaling vrijwel uitsluitend op het psycholo-
gische vlak zal liggen, aangezien een discriminatoire wijze van 
belastingheffing in de landen in slechts enkele gevallen voor-
komt, welke bovendien van geringe betekenis zijn. 

Vermijding van dubbele belasting 

Het omvangrijkste en tevens belangrijkste onderdeel van het 
ontwerp wordt gevormd door de bepalingen ter vermijding van 
dubbele belasting. Deze zijn over vier afdelingen verdeeld, 
welke elk op een of meer soorten belastingen betrekking heb-
ben en een afgerond geheel vormen. 

Van deze afdelingen heeft het meeste belang die, welke de 
bepalingen inzake de belastingen naar inkomen en vermogen 
bevat. In het bijzonder deze afdeling vertoont zeer veel over-
eenstemming met de overeenkomsten ter vermijding van dub-
bele belasting op het terrein van deze belastingen. Dit geldt 
niet alleen voor de opzet, doch ook voor de inhoud van de af-
zonderlijke bepalingen. Enige bepalingen in deze afdeling, even-
als trouwens elders in het ontwerp, wijken evenwel in meer of 
mindere mate af van de in internationale overeenkomsten ge-
bruikelijke bepalingen. Aan deze afwijkingen dient niet de be-
tekenis te worden toegekend, dat de Regeringen der landen van 
oordeel zouden zijn, dat deze bepalingen in de toekomst ook 
in overeenkomsten met andere Staten dienen te worden opge-
nomen. De bedoelde afwijkingen vinden hun reden van bestaan 
in verreweg de meeste gevallen juist in het eigen karakter van 
de onderlinge betrekkingen tussen de delen van het Koninkrijk. 

Uitgangspunt van de regeling van het ontwerp is, dat de 
landen zich in hun belastingheffing zullen beperken en dat elk 
land geen andere inkomens- en vermogensbestanddelen zal be-
lasten dan die, welke bedoelde afdeling aan dat land ter belas-
tingheffing toewijst. Deze toewijzing is in het ontwerp zo ge-
regeld, dat de belastingheffing over een bepaald inkomens- of 
vermogensbestanddeel gewoonlijk aan slechts één land wordt 
overgelaten. De andere landen dienen zich dan van belasting-
heffing te onthouden, ook indien het land waaraan het bestand-
deel is toegewezen — om welke reden dan ook — geen belas-
ting heft. Indien de Rijkswet de belastingheffing over een be-
paald inkomens- of vermogensbestanddeel aan een land overlaat, 
betekent dit op zich zelf nog niet, dat dat land nu ook belasting 
zal heffen, maar alleen dat het zich in zijn belastingheffing ten 
aanzien van dit inkomens- of vermogensbestanddeel niet be-
hoeft te beperken. Of het desbetreffende land werkelijk tot be-
lastingheffing overgaat, hangt af van de vraag of de eigen wet-
geving van dat land in belastingheffing voorziet. Ten einde 
te vermijden dat ten aanzien van een belastingplichtige wiens 
inkomsten uit meer dan één land afkomstig zijn, aan het pro-
gressieve karakter van de inkomstenbelasting afbreuk wordt ge-
daan doordat voor verschillende inkomensbestanddelen de be-
lastingheffing aan verschillende landen is overgelaten, is over-
eenkomstig het internationale gebruik bepaald, dat het land 
van inwoning de aan dat land ter belasting overgelaten in-
komensbestanddelen mag belasten naar het progressieve tarief 
dat behoort bij een inkomen, dat mede de aan de andere landen 
ter belasting overgelaten bestanddelen omvat. Deze regeling 
geldt eveneens voor vermogensbelastingen. 

Voor enkele inkomensbestanddelen voorziet het ontwerp niet 
in een uitsluitende toewijzing aan één land, doch wordt de be-
lastingheffing aan twee landen overgelaten, waarbij echter elk 
land zodanige beperkingen in acht moet nemen, dat dubbele be-
lasting wordt vermeden. Een dergelijke gedeelde toewijzing 
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komt o.m. voor bij dividenden (buiten declnemingsverhou-
ding): enerzijds mag het land waar de genieter woont, het divi-
dend belasten, anderzijds mag ook het land waar de uitkeren-
de vennootschap is gevestigd, het dividend aan belasting onder-
werpen, doch slechts naar een gelimiteerd tarief. Dubbele be-
lasting wordt vermeden doordat het land van inwoning op zijn 
belasting over het dividend de door het andere land geheven 
belasting in aftrek brengt, met dien verstande dat zolang het 
land van inwoning zelf geen dividendbelasting heft, dan wel tot 
een lager tarief, de aftrek niet, dan wel slechts tot het lagere 
tarief wordt verleend. 

Tn het algemeen is voor elke categorie van inkomensbestand-
delen een afzonderlijk artikel opgenomen. De reeks artikelen 
waarin vorenbedoelde toewijzingen zijn opgenomen, wordt bc-
sloten door artikel 20 dat op alle niet afzonderlijk geregelde 
inkomensbestanddelen betrekking heeft. De toewijzing van ver-
mogensbestanddelen is in artikel 22 geregeld, dat nauw aan-
sluit bij de bepalingen betreffende inkomensbestanddelen. 

Ook voor de afdeling, welke betrekking heeft op de vermij-
ding van dubbele belasting op het terrein van de belastingen 
ter zake van successie en schenking, geldt dat zij een grote 
overeenstemming vertoont met internationale overeenkomsten 
van dezelfde strekking. De afdeling betreffende de vermijding 
van dubbele belasting op het terrein der zegelbelastingen komt 
in grote mate overeen met de ter zake bestaande regelingen in 
de wetgevingen der landen. Vergeleken met de bestaande wet-
gevingen heeft de regeling van het ontwerp enerzijds een rui-
mere strekking, terwijl zij anderzijds waarborgen bevat tegen 
een toepassing welke een ontgaan van belasting zou betekenen. 

De afdelingen betreffende vermijding van dubbele belasting 
op het terrein van de belastingen op motorrijtuigen vertoont 
overeenkomst met de conventies inzake de belastingheffing van 
motorrijtuigen van Genève, van 30 maart 1931 (Stb. 1933, 
560) en 18 mei 1956 (Trb. 1957, 115), welke voor elk der 
landen van toepassing zijn. 

Wederzijdse bijstand bij de belastingheffing 

Vergeleken met de bestaande wettelijke voorschriften in-
zake de wederzijdse bijstand door de landen — de hiervóór 
reeds vermelde Koloniale Invorderingswet — betekenen de be-
palingen van het ontwerp op dit stuk een aanzienlijk bredere 
regeling. De Koloniale Invorderingswet beperkt zich tot het 
geven van voorschriften omtrent de betekening en tenuitvoer-
legging van dwangbevelen en verwijst hiervoor naar de handel-
wijze ten aanzien van grossen van vonnissen in burgerlijke 
zaken. Het ontwerp bevat een uitgewerkte regeling omtrent de 
wijze waarop belastingen, verschuldigd in een land, in de an-
dere landen kunnen worden ingevorderd. Daarnaast voorziet 
het ontwerp echter ook in het uitwisselen van inlichtingen, 
waarvoor tot nu toe geen wettelijke regeling bestaat. Wel zijn 
indertijd op dit punt administratieve regelingen getroffen, wel-
ke hun reden van bestaan vonden in de toenmalige structuur 
van het Koninkrijk. Deze regelingen worden behoudens een 
enkele uitzondering niet meer toegepast. De bijstandsbepa!in-
gen van het ontwerp vertonen grote overeenstemming met be-
palingen van dezelfde strekking welke in overeenkomsten ter 
vermijding van dubbele belasting zijn opgenomen. 

Verhouding tussen de ontworpen regeling en de wetgevingen 
van de landen 

Een rijkswet is naar haar aard van hoger orde dan de wette-
lijke voorschriften welke bij de gewijzigde structuur van het 
Koninkrijk behoren tot het terrein, dat aan de autonomie van 
de wetgevers van de onderscheidene landen is voorbehouden. 

Voor zoveel betreft de verhouding tussen de onderhavige 
Rijkswet en de autonome belastingwetgevingen van de drie 
landen kunnen de bepalingen van de Rijkswet in twee groepen 
worden onderscheiden: 

a. bepalingen welke in de autonome wetgevingen zelf ver-
anderingen aanbrengen door intrekking of wijziging van be-

staande voorschriften of door een zelfstandige regeling van 
niet in die wetgevingen geregelde onderwerpen (vgl. artikel 
45, artikel 46); 

b. bepalingen welke de autonome belastingwetgevingen in-
tact laten, maar de toepassing daarvan —- voorzover deze in 
de betrekkingen tussen de landen plaatsvindt — aan regels on-
der werpen. 

Tot de laatste categorie behoren de bepalingen betreffende 
de vermijding van dubbele belasting. De invloed van deze bc-
palingen op de wetgevingen van de onderscheidene landen is 
te vergelijken met die van overeenkomsten ter vermijding van 
dubbele belasting op de wetgevingen van de partijen bij de 
overeenkomst. De autonome wetgevingen van de landen wor-
den er niet door gewijzigd in die zin, dat voorschriften worden 
ingetrokken of gewijzigd. De toepassing van deze wetgevingen 
mag evenwel niet in strijd komen met de bepalingen ter ver-
mijding van dubbele belasting van de Rijkswet. Voor zover 
dit het geval zou zijn, blijven de autonome wetgevingen der 
landen buiten toepassing. 

Een voorbeeld moge dit toelichten. Volgens artikel 39 van 
het Nederlandse Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 is een 
niet in Nederland woonachtig persoon in Nederland belasting-
plichtig voor de inkomsten welke hij geniet uit het vervullen 
van een dienstbetrekking, voor zover dit in Nederland plaats 
vindt. Artikel 15, lid 2, van het onderhavige ontwerp bepaalt 
evenwel, dat inkomsten genoten door een inwoner van een 
der landen uit het verrichten van niet-zelfstandige arbeid bin-
nen een van de andere landen mogen worden belast in het land 
van inwoning, indien hij in het land van de arbeidsverrichting 
slechts kortstondig verblijft en de inkomsten niet ten laste ko-
men van een inwoner van laatstbedoeld land of van de winst 
van een aldaar aanwezige vaste inrichting. Volgens deze be-
paling mag het loon van een inwoner van Suriname die kort-
stondig in Nederland werkt en ten aanzien van wie de voor-
waarden van de bepaling zijn vervuld, in Suriname worden 
belast. In het systeem van het ontwerp betekent dit, dat dit 
loon niet in Nederland kan worden beiast, al heeft het op in 
Nederland verrichte arbeid betrekking. In dit geval blijft ar-
tikel 39 van het Nederlandse Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941 buiten toepassing. Ten aanzien van b.v. een inwoner van 
Brazilië kortstondig in Nederland een dienstbetrekking ver-
vult, blijft genoemd artikel 39 evenwel onverminderd van 
kracht. 

In dit verband wordt nog opgemerkt, dat het ontwerp op 
één hieronder te noemen uitzondering na geen bepalingen be-
vat, welke de strekking hebben belastingplicht te scheppen. In 
gevallen waarin de autonome belastingwetgevingen van de lan-
den niet voorzien in belastingheffing, kan geen belastingplicht 
worden afgeleid uit enige bepaling van de onderwerpelijke 
Rijkswet. De zojuist bedoelde uitzondering is artikel 45, dat 
hierna afzonderlijk wordt toegelicht. 

Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat de Koloniale Invor-
deringswet 1917 en artikel 19 van de wet van 26 april 1940 
(Stb. 200) betrekking hebbende op de zetelverplaatsing van 
lichamen binnen het Koninkrijk, welker werking zich tot het 
gehele Koninkrijk uitstrekt en derhalve niet als autonome wet-
ten van de afzonderlijke landen kunnen worden aangemerkt bij 
artikel 46, eerste en tweede lid, worden ingetrokken. 

Artikelsgewijze behandeling 

Voor zover de afzonderlijke artikelen nadere toelichting be-
hoeven, wordt hierover het volgende medegedeeld. 

Artikel 1. Dit artikel, waarin het beginsel van non-discri-
minatie op fiscaal gebied is belichaamd, bestrijkt het gehele 
terrein van de belastingheffing in de landen. 

Het eerste lid verbiedt een belastingheffing van vrecmde-
lingen of van niet volgens het recht van het betrokken land 
opgerichte lichamen, welke drukkender zou zijn dan de belas-
tingheffing, waaraan Nederlanders of volgens het recht van 
het betrokken land opgerichte lichamen zijn onderworpen. 
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Vergeleken worden personen, die, afgezien van versehil in 
nationaliteit of, waar het lichamen betreft, in recht van oprich-
ting, in gelijke omstandigheden verkeren. Een land mag een 
op zijn grondgebied wonende vreemdeling niet drukkender 
belasten dan een eveneens op zijn grondgebied wonende Ne-
derlander en evenmin een buiten zijn grondgebied wonende 
vreemdeling drukkender belasten dan een buiten zijn grond-
gebied wonende Nederlander. Het eerste lid belet een land 
echter niet een buiten zijn grondgebied wonende vreemdeling 
drukkender te belasten dan een op zijn grondgebied wonende 
Nederlander. Hier is immers naast verschil in nationaliteit 
sprake van verschil in woonplaats, zodat aan het vereiste van 
het bestaan van overigens gelijke omstandigheden niet is vol-
daan. Hoewel dit vereiste reeds uit de strekking van het eer-
ste lid voortvloeit, is het ter wille van de duidelijkheid in de 
tekst vermeld. In tegenstelling tot het eerste lid heeft het 
tweede lid betrekking op gevallen, waarin er een verschil in 
woonplaats is; nationaliteit of recht van oprichting speelt hier 
echter geen rol. De bepaling beoogt te verzekeren, dat een 
ondernemer (natuurlijke persoon of lichaam), die buiten een 
der landen woont en een bedrijf uitoefent met behulp van een 
vaste inrichting binnen dat land, aldaar ter zake van bedrijfs-
uitoefening door middel van de vaste inrichting niet drukken-
der wordt belast dan binnen dat land woonachtige ondernemers, 
die dezelfde werkzaamheden onder overigens gelijke omstan-
digheden uitoefenen. Aldus zal de buitenlandse ondernemer, 
voor zover het de belastingheffing van zijn vaste inrichting 
betreft, niet in een ongunstiger concurrentiepositie verkeren 
dan vergelijkbare binnenlandse ondernemers. De belasting-
heffing van de buitenlandse ondernemer mag niet ,,drukken-
der" zijn dan die van de binnenlandse ondernemers; zij be-
hoeft er evenwel niet volledig gelijk aan te zijn; het gaat om 
het resultaat. Veelal zullen niet-inwoners op een enigszins 
andere wijze worden belast dan inwoners. In bepaalde gevallen 
zou er onzekerheid kunnen zijn of deze verschillen (dan wel 
verschillen van andere aard) resulteren in een drukkender 
belasting voor de nict-inwonende ondernemer. Teneinde ge-
schillen hierover uit te sluiten zijn de woorden „in beginsel'' 
opgenomen. Deze woorden mogen geenszins zo worden op-
gevat, dat zij inbreuk maken op het voornemen van de landen 
van het Koninkrijk om zich van de in het tweede lid bedoelde 
discriminatie te onthouden. 

HOOFDSTUK I 

Begripsbepalingen 

Artikel 2. Dit artikel bevat definities van een aantal in 
het ontwerp gebruikte begrippen. De meeste van deze begrips-
omschrijvingen behoeven, naar het voorkomt, geen toelichting. 
Met betrekking tot het eerste lid, letter cl, zij het volgende op-
gemerkt. 

De meeste van de bepalingen van het ontwerp hebben, wat 
de persoonlijke werkingssfeer betreft, slechts betrekking op 
inwoners van de landen. Voor de toepassing van de ontworpen 
Rijkswet wordt een persoon als inwoner van een land be-
schouwd, indien hij volgens de belastingwetgeving van dat 
land aldaar woont. 

De tekst spreekt van de „desbetreffende" belastingregelin-
gen van een land. Bij toepassing van de Rijkswet ten aanzien 
van een belasting naar het inkomen geldt het woonplaatsbegrip 
van die belasting, bij toepassing ten aanzien van een successie-
belasting het woonplaatsbegrip van de successiebelasting. In 
dit verband zij verwezen naar artikel 34, dat voor de toepas-
sing van het hoofdstuk betreffende vermijding van dubbele 
belasting regels geeft voor gevallen, waarin een persoon in-
gevolge de wetgevingen van meer dan een land als inwoner 
wordt beschouwd. 

Eerste lid, letter f. De omschrijving van het begrip „vaste 
inrichting", welk begrip vooral voor de toepassing van artikel 
5 van belang is, is enigszins ruimer dan de omschrijving, wel-

ke veelal in recente overeenkomsten ter vermijding van dub-
bele belasting voorkomt. Als „vaste vertegenwoordiger" (en 
krachtens het zesde lid tevens als vaste inrichting) wordt 
namelijk mede beschouwd een persoon, die een goederen-
voorraad heeft, waaruit hij regelmatig bestellingen uitvoert ten 
behoeve van de onderneming. Het betreft hier een afwijking 
van de internationale praktijk, welke op verzoek van een van 
de landen in verband met de situatie aldaar is opgenomen. 

HOOFDSTUK II 

Vermijding van dubbele belasting 

AFDELING 1 

Belastingen naar inkomen en vermogen 

Artikel 3. Dit artikel vermeldt de belastingen, waarop deze 
afdeling betrekking heeft. Dit zijn niet alleen de door de lan-
den zelf geheven belastingen, maar ook de belastingen geheven 
door staatkundige onderdelen van de landen, b.v. gemeenten. 

Artikelen 4—22. Deze artikelen bevatten — voor zoveel 
betreft de belastingen naar inkomen en vermogen — de toe-
wijzing ter belastingheffing aan de landen van de inkomens-
en vermogensbestanddelen. 

De betekenis van deze toewijzing is hiervóór op blz. 6 
uiteengezet. Daar ter plaatse werd reeds opgemerkt, dat deze 
artikelen in het algemeen overeenstemmen met de bepalingen 
in overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting. 

Artikel 5, derde lid. Deze bepaling vertoont een afwijking 
van wat in internationale overeenkomsten gewoonlijk wordt 
bepaald. Aan de gebruikelijke bepaling, dat aan een vaste 
inrichting geen winst wordt toegerekend op grond van enkele 
aankoop door de vaste inrichting van goederen ten behoeve 
van de onderneming, is op verzoek van een van de landen de 
bepaling toegevoegd, dat, indien de onderneming goederen aan-
koopt ten behoeve van een vaste inrichting, aan de enkele 
aankoop evenmin winst wordt toegerekend. 

Artikelen 6—9. Deze artikelen breiden de werking van 
artikel 5 uit door aan te nemen, dat winst genoten door een 
inwoner van een der landen uit het verrichten van bepaalde 
werkzaamheden in een der andere landen is behaald met be-
hulp van een vaste inrichting in dat andere land, ook al is in 
feite aldaar geen vaste inrichting aanwezig. 

In meer dan een opzicht wijken deze artikelen af van de 
gebruikelijke bepalingen in internationale overeenkomsten. Ook 
bij het ontwerpen van deze artikelen is overwogen, dat de 
nauwe betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk een 
voldoende motief zijn voor deze afwijkingen, welke in het 
bijzonder rekening houden met de belangen van de landen, 
welke zelf niet of weinig ondernemingen bezitten op de ter-
reincn, welke door de artikelen 6, 7 en 8 worden bestreken. 

Artikel 11. Het eerste lid laat de belastingheffing van divi-
denden, welke door een in een der landen gevestigd lichaam 
worden betaald aan een inwoner van een van de andere lan-
den, over aan het woonland van de genieter der dividenden. 
Daarnaast wordt volgens het tweede lid een beperkte mate 
van belastingheffing van de dividenden overgelaten aan het 
land, waar het dividenduitkerende lichaam is gevestigd. In 
dit land mag een belasting bij wege van inhouding aan de bron 
worden geheven, en wel tot een percentage van ten hoogste 15. 

Het derde lid bevat, naast de gebruikelijke vrijstelling voor 
dividenden welke door een dochtervennootschap in een der 
landen worden uitgekeerd aan een moedervennootschap in een 
der andere landen, in de tweede zin een bijzondere bepaling 
voor het geval dat het uitkerende lichaam in het land van zijn 
vestiging onderworpen is aan een belasting naar het inkomen, 
waarvan het tarief voor uitgedeeld inkomen lager is dan voor 
niet-uitgedeeld inkomen. In dat geval mogen in het land van 
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vestiging de naar andere landen vloeiende declnemingsdividen-
den worden belast met een bij wege van inhouding geheven 
belasting naar een pereentage dat niet hoger is dan twee derden 
van het tariefsverschil tussen uitgedeeld en niet-uitgedeeld in-
komen en tevens niet hoger dan 15. De opzegging waartoe het 
vierde lid de mogelijkheid opent, kan wenselijk zijn om te 
verhinderen, dat personen die niet in het Koninkrijk wonen, 
met behulp van een in een der landen gevestigd lichaam ver-
mindering van dividendbelasting van een der andere landen 
genieten. Opzegging zal tot gevolg hebben, dat de daarbij be-
trokken landen in het onderlinge dividendenverkeer vrij zijn in 
het belasten van uit hun gebied vloeiende dividenden. 

Artikel 12. Naast de algemene regel van het eerste lid voor 
inkomsten uit vervreemding van aandelen en winstbewijzen 
— deze mogen in het woonland van de genieter worden belast — 
geldt krachtens het tweede lid een bijzondere bepaling voor het 
geval de aandelen en winstbewijzen tot een zgn. aanmerkelijk 
belang behoren. Dan mag het land van inwoning van het 
lichaam welks effecten het betreft, de vervreemdingsvoordelen 
met ten hoogste 20 pet. belasten. Op deze wijze kan dat land 
de realisering langs indirecte weg van de in het lichaam op-
gepotte winsten belasten. 

Artikel 13. De opzet van dit artikel is gelijk aan die van de 
artikelen 11 en 12. Het eerste lid laat zonder beperking de be-
lastingheffing over de rente waarop het artikel betrekking 
heeft, over aan het woonland van de genieter, terwijl het op 
verzoek van een van de landen opgenomen tweede lid een be-
perkte mate van belastingheffing overlaat aan het woonland 
van de schuldenaar van de rente. Laatstbedoeld land mag de 
rente door inhouding aan de bron belasten naar een tarief dat 
10 pet. niet te boven gaat. Het tweede lid heeft geen betrekking 
op rente verschuldigd door een land of een staatkundig onder-
deel daarvan; belastingheffing over dergelijke rente komt uit-
sluitend toe aan het woonland van de genieter. 

Artikel 18. Dit artikel heeft betrekking op de belastinghef-
fing van de winst uit onderneming op het gebied van scheep-
en luchtvaart, voor zover het vervoer niet geheel binnen een 
der landen plaats vindt. Het eerste lid laat de belastingheffing 
van deze winst over aan het land waarbinnen de werkelijke 
leiding van de onderneming is gevestigd. 

Dit stelsel is sinds lang door de meeste landen aanvaard. Het 
hiervoor aangevoerde argument — dat met name in scheep-
vaartlanden sterk aanspreekt — is, dat de toerekening van de 
winst van internationale vervoersondernemingen aan meer dan 
een land het internationale vervoer ernstig belemmert, o.m. 
doordat het gevaar groot is dat dubbele belasting onvolkomen 
wordt vermeden. Intussen zijn er steeds enkele landen geweest, 
die dit stelsel niet hebben gevolgd, en hun aantal neemt de 
laatste jaren toe, nu verschillende jonge landen zich op het 
standpunt stellen, dat het ladingaanbod naar en van hun land 
tot de winst van de vervoersondernemingen bijdraagt, en op 
die grond het recht op belastingheffing opeisen van een deel 
van die winst. Het ontwerp volgt evenwel het meer algemeen 
aanvaarde stelsel. Het begrip „werkelijke leiding van de onder-
neming" is niet in het ontwerp omschreven. Het dient naar het 
algemeen spraakgebruik te worden uitgelegd, waarbij de om-
standigheden van elk voorkomend geval in aanmerking kunnen 
worden genomen. Ontstaat er ten aanzien van een bepaalde 
onderneming twijfel omtrent de vraag, waar de werkelijke lei-
ding is gevestigd, dan zullen de betrokken belastingadministra-
ties met elkaar overleg plegen teneinde tot een oplossing te 
komen. Zodanig overleg behoeft niet eerst plaats te vinden 
nadat van tegenovergestelde opvattingen van de belastingad-
ministraties is gebleken, maar kan reeds in een vroeger stadium 
plaats vinden, b.v. bij de oprichting van een vervoersonder-
neming. De bijzondere verhouding tussen de landen van het 
Koninkrijk staat er borg voor, dat dit overleg zal plaatsvinden 
in een sfeer van wederzijds begrip en dat daarbij de concrete 
situatie van een vervoersonderneming de volle aandacht zal 
krijgen. De aanvaarding door Suriname en de Nederlandse 
Antillen van de onderhavige bepaling — zulks ondanks het 

bestaan bij deze landen, elk vanuit zijn eigen gezichtspunt, van 
zekere reserves — is een gevolg van de aanwezigheid van een 
dergelijke sfeer bij het vooroverleg en van vertrouwen in de 
handhaving daarvan. Zouden in de toekomst de onderlinge 
economische relaties tussen de landen of tussen twee van de 
landen zich zozeer wijzigen, dat een onverkorte toepassing van 
het eerste lid voor een land onoverkomelijke bezwaren zou 
gaan opleveren, dan biedt het tweede lid de omgelijkheid, dat 
een land de bepaling van het eerste lid opzegt. 

Opzegging kan geschieden voor zowel scheepvaartwinst als 
luchtvaartwinst, dan wel voor één van beide soorten winst. 
Voorts kan opzegging geschieden voor de betrekkingen tussen 
het opzeggende land en een van de andere landen, dan wel 
beide andere landen. Gaat een land tot opzegging over, dan 
geldt tussen dat land en het andere land, c.q. beide andere 
landen, ten opzichte waarvan de opzegging geldt, dat de Rijks-
wet geen toepassing vindt ten aanzien van de inkomsten waar-
op de opzegging betrekking heeft. Ten aanzien van deze inkom-
sten kunnen dan de betrokken landen de eigen wetgeving on-
verkort toepassen. 

Artikel 19. Dit artikel heeft betrekking op aandelen in de 
winst van een onderneming, waarvoor niet in voorgaande ar-
tikelen een regeling getroffen is. Een voorbeeld hiervan is het 
winstaandeel genoten door een commanditaire vennoot die niet 
medegerechtigd is tot het vermogen van de onderneming. Be-
lastingheffing over dergelijke winstaandelen wordt overgelaten 
aan het land waar de werkelijke leiding van de onderneming 
is gevestigd. 

Artikel 21. Dit artikel beoogt niet zozeer dubbele belasting 
te vermijden, als wel voor studenten uit een land het verblijf in 
andere landen ten behoeve van hun studie te vermakkelijken 
door in het land van verblijf periodieke uitkeringen strekkende 
ter bekostiging van onderhoud en studie vrij te stellen, mits 
deze uitkeringen niet uit het land van verblijf zelf afkomstig 
zijn. 

Artikel 24. Dit artikel bepaalt op welke wijze het land van 
inwoning van de belastingplichtige in aanmerking moet nemen, 
dat de belastingheffing over bepaalde inkomens- of vermogens-
bestanddelen aan een der andere landen is overgelaten. In het 
algemeen geldt volgens het eerste lid dat het land van inwo-
ning op zijn over het gehele inkomen of vermogen berekende 
belasting een bedrag in mindering zal brengen dat is berekend 
op basis van de verhouding tussen de bestanddelen waarvan de 
belastingheffing aan het andere land is overgelaten en het totale 
belastbare inkomen of vermogen. Op deze wijze wordt de pro-
gressie in het belastingtarief van het land van inwoning ge-
handhaafd. Ten aanzien van dividenden, voor zover niet door 
een dochtervennootschap aan een moedervennootschap uitge-
keerd, rente en inkomsten uit de vervreemding van aandelen en 
winstbewijzen wordt evenwel een andere, in het derde lid om-
schreven methode van vermijding van dubbele belasting toege-
past. Het land van inwoning van de genieter dezer inkomsten 
brengt op de eigen belasting in mindering de belasting welke 
het andere land (naar een gelimiteerd tarief) over deze inkom-
stcn heeft geheven. De vermindering bedraagt niet meer dan 
de belasting van het land van inwoning over deze inkomsten. 
Het derde lid vindt alleen toepassing, indien beide betrokken 
landen belasting heffen. Zouden de onderwerpelijke inkomsten 
in een der landen vrij van belasting zijn, dan vindt de aftrek-
methode van het derde lid geen toepassing. De in het derde lid 
opgenomen verplichting voor het land van inwoning om belas-
ting van een ander land in mindering te brengen op eigen be-
lasting wordt •—• voor zover het dividenden en inkomsten uit de 
vervreemding van aandelen en winstbewijzen betreft — door 
het vierde lid beperkt, doordat een land nimmer tot een hoger 
percentage vermindering behoeft te geven dan het percentage 
van de eigen belasting op dergelijke inkomsten welke naar een 
der andere landen vloeien, dan wel geen vermindering indien 
het uitgaande dividenden en vervreemdingsvoordelen zelf niet 
belast. Het vijfde lid bevat een gelijke beperking voor rente, 
doch slechts ten gunste van de Nederlandse Antillen. Dit be-
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tekent, dat voor Nederland en Suriname de vraag, of aan eigen 
inwoners een aftrek op eigen belasting dient te worden verleend 
ter zake van rente verkregen uit en belast in een der andere 
landen, alleen aan de hand van het derde lid moet worden be-
antwoord: voor deze landen is het niet van belang, of en zo ja, 
naar welk tarief zijzelf uitgaande rente belasten. Het gevolg 
hiervan is, dat indien b.v. Suriname op naar de andere landen 
vloeiende rente een belasting zou gaan heffen tot het in het 
tweede lid van artikel 13 vermelde percentage van 10, terwijl 
Nederland en de Nederlandse Antillen een dergelijke belasting-
heffing niet zouden bezitten, Nederland verplicht zou zijn aan 
eigen inwoners een aftrek ter zake van de Surinaamse belasting 
te verlenen op de voet van het derde lid van artikel 24, de 
Nederlandse Antillen daarentegen tot generlei aftrek verplicht 
zouden zijn. Deze ongebruikelijke regeling, waarin de op het 
terrein van de vermijding van dubbele belasting vrijwel steeds 
aanwezige formele wederkerigheid ontbreekt, is met name be-
docld als een stimulans voor onderlinge kapitaalverstrekking 
tussen Nederland en Suriname, ingeval een dezer landen uit-
gaande rente zou belasten en het andere land zulk een belasting 
niet zou heffen. 

Artikel 25. Ook het opnemen van dit artikel dient te wor-
den verklaard uit het eigen karakter van de onderlinge betrek-
kingen binnen het Koninkrijk. Krachtens artikel 2, eerste lid, 
letter d, wordt de vraag wie voor de toepassing van de Rijkswet 
zal gelden als inwoner van een der landen, beantwoord aan de 
hand van de wetgeving van het betrokken land. Indien deze 
bepaling er toe leidt, dat een persoon moet worden beschouwd 
als inwoner van meer dan een land, geeft artikel 34 voor de 
toepassing van het hoofdstuk inzake de vermijding van dubbele 
belasting een regeling welke dubbele woonplaats beoogt te ver-
mijden. Voor lichaam is dan bepalend waar de werkelijke lei-
ding in een der andere landen is gevestigd. Indien een lichaam 
is opgericht naar het recht van een der landen, doch de werke-
lijke leiding in een der landen is gevestigd, zal dit lichaam, in-
dien beide landen het volgens eigen wetgeving als inwoner be-
schouwen, voor de toepassing van hoofdstuk II (vermijding 
van dubbele belasting) geacht worden inwoner te zijn van het 
land waar de werkelijke leiding is gevestigd. Dit heeft tot ge-
volg, dat de belastingheffing over de winst van dat lichaam 
slechts in zoverre aan het land waar de statutaire zetel is geves-
tigd, wordt overgelaten, als die winst aan een vaste inrichting 
aldaar kan worden toegerekend. Bij houdstermaatschappijen 
(holdingmaatschappijen), die zijn opgericht naar het recht van 
een der landen, doch waarvan de werkelijke leiding in een der 
andere landen is gevestigd, kan zich de omstandigheid voor-
doen, dat zij in het land van de werkelijke leiding niet worden 
belast op grond van een daar bestaande vrijstelling voor ge-
noten deelnemingsdividenden. Het lijkt niet bezwaarlijk met 
het oog op dergelijke gevallen binnen het Koninkrijk de con-
sequenties van de gangbare bepaling van artikel 34, eerste lid, 
letter />, gedeeltelijk op te heffen door aan het land naar welks 
recht de maatschappij is opgericht, een beperkte mate van be-
lastingheffing van de maatschappij over te laten, waarbij de 
vraag of aldaar een vaste inrichting van de maatschappij aan-
wezig is, geen rol speelt. De belasting van laatstbedoeld land 
mag 4 pet. van de winst van de houdstermaatschappij niet te 
boven gaan. De omstandigheid dat aan het land naar welks 
recht de maatschappij is opgericht, een beperkte mate van be-
lastingheffing is overgelaten, beperkt in geen enkel opzicht de 
belastingheffing van het land waar de werkelijke leiding zich 
bevindt. Met name is laatstbedoeld land — zo het tot belasting-
heffing van de winst van de houdstermaatschappij overgaat — 
niet verplicht tot enige vermindering of vrijstelling van belas-
ting ter zake van de belastingheffing in het land van het recht 
van oprichting. 

AFDELING 2 

Belastingen ter zake van successie en schenking 

Artikel 26. In Suriname wordt geen schenkingsrecht ge-
heven; aangezien het zegelrecht dat aldaar ingeval van schen-

king wordt geheven, kan worden gezien als de tegenhanger van 
het in de beide andere landen geheven schenkingsrecht, is in 
het tweede lid bij Suriname dit zegelrecht opgenomen. Voorts 
zij vermeld, dat de Antilliaanse successiebelasting mede een 
heffing ter zake van schenking omvat. 

Artikel 27. Dit artikel schrijft voor aan welk land de be-
lastingheffing ter zake van de verschillende vermogensbestand-
delen wordt overgelaten. De regeling van dit artikel komt in 
het algemeen overeen met die, welke in de artikelen 22 en 23 
voor vermogensbelastingen is opgenomen. 

Het woonland mag in zijn belastingheffing ook de bestand-
delen betrekken, waarvan de belastingheffing door artikel 27 
aan een der andere landen wordt overgelaten, maar het dient 
op de eigen belasting over die bestanddelen in mindering te 
brengen de in het andere land geheven belasting. Hiermee is 
beoogd te voorkomen, dat gebruik wordt gemaakt van bepaal-
de handelwijzen tot het ontgaan van belasting in het woonland. 

Artikel 29. Ten gevolge van deze bepaling zal het uitge-
sloten zijn schenkingsbelasting in eigen land te ontgaan door 
voor slechts korte tijd te verhuizen naar een ander land waar 
het tarief van de schenkingsbelasting lager is dan in eigen land, 
of een dergelijke belasting niet bestaat. 

AFDELING 3 

Zegelbelastingen 

Artikel 30. Voor Suriname zijn enkele gedeelten van het 
zegelrecht van de toepassing van de bepalingen van deze afde-
ling uitgezonderd. De reden voor de eerstvermelde uitzonde-
ring — het zegelrecht geheven bij overdracht of toescheiding 
van onroerende goederen en bij de vestiging van zakelijke ge-
notsrechten op onroerende goederen — is, dat deze rechtshan-
delingen in de beide andere landen aanleiding geven tot de 
heffing van registratierecht, welke recht in Suriname onbe-
kend is. Indien de Rijkswet conform het ontwerp geen betrek-
king zal hebben op registratierechten en de beide andere lan-
den zodoende niet beperkt zullen worden in de heffing van 
registratierecht, is er alle reden voor om Suriname niet te be-
perken in de heffing van zegelrechten, welke a.h.w. de plaats 
innemen van elders geheven registratierechten. De reden voor 
de tweede uitzondering — het zegelrecht geheven in geval van 
schenking — is te vinden in de omstandigheid, dat ten aan-
zien van dit zegelrecht de bepalingen van de tweede afdeling 
van toepassing zijn. Hiervoor moge verwezen worden naar de 
toelichting op het tweede lid van artikel 26. 

Artikel 31. Het tweede lid heeft de strekking het ontgaan 
van belasting tegen te gaan. 

AFDELING 5 

Bijzondere bepalingen 

Artikel 34. Het eerste lid heeft ten doel voor de toepassing 
van hoofdstuk II — vermijding van dubbele belasting — meer-
voudig inwonerschap te voorkomen. Het derde lid beoogt, 
evenals artikel 21, het studeren in een ander land dan het 
woonland te vergemakkelijken. 

Artikel 35. Dit artikel opent de mogelijkheid dubbele be-
lasting op te heffen in gevallen, waarvoor de Rijkswet waarop 
het ontwerp betrekking heeft, geen voorziening bevat. 

HOOFDSTUK III 

Wederzijdse bijstand 

Artikelen 36—38. Deze artikelen regelen de bijstand welke 
de landen elkaar zullen verlenen ten behoeve van de belasting-
heffing. Artikel 36 heeft betrekking op de bijstand bij de in-
vordering van belasting, artikel 37 op de bijstand verstrekt in 
de vorm van het verschaffen van gegevens en inlichtingen. Ar-



15 
tikel 38 beoogt de geheimhouding van uitgewisselde gegevens 
te verzekeren. 

HOOFDSTUK IV 

Slotbepalingen 

Artikelen 39 en 40. Deze artikelen strekken er toe, dat elk 
land in bepaalde opzichten aan in een der andere landen woon-
achtige personen en instellingen dezelfde fiscale tegemoetko-
mingen verleent als aan eigen inwoners. Artikel 39 heeft be-
trekking op tegemoetkomingen ter zake van burgerlijke staat 
en kinderaftrek, artikel 40 op tegemoetkomingen ten behoeve 
van kerkelijke, charitatieve, culturele en bepaalde andere in-
stellingen. Inzonderheid artikel 40 vindt zijn grond in de nauwe 
betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk. 

Artikel 41. Het eerste lid van dit op verzoek van een van 
de landen opgenomen artikel bepaalt, dat dividenden en rente, 
welke door een land of een staatkundig onderdeel daarvan 
worden genoten uit een der andere landen, in laatstbedoeld 
land niet onderworpen zullen worden aan een bij wege van in-
houding geheven belasting, welke dat land overigens krachtens 
het tweede lid van de artikelen 11 en 13 zou mogen heffen. De 
Minister van Financiën van het land van inwoning van de 
schuldenaar van het dividend of de rente kan volgens het 
tweede lid de in het eerste lid voorgeschreven vrijstelling uit-
breiden tot dividenden of rente genoten door een publiekrech-
telijk lichaam van een der andere landen, dat zich uitsluitend 
bezig houdt met het vervullen van een deel van de overheids-
taak van laatstbedoeld land. Hierbij is in het bijzonder gedacht 
aan pensioenfondsen voor ambtenaren en beambten in dienst 
van de overheid. Met name is het niet de bedoeling, dat de 
vrijstelling van het eerste lid wordt uitgebreid tot publiekrech-
telijke lichamen welke op het terrein van het bedrijfsleven 
werkzaam zijn. 

Artikel 43. Het bijzonder karakter van een eenmalige be-
lasting naar het inkomen of naar het vermogen is aanleiding 
geweest om de mogelijkheid te openen zodanige belastingen 
van de toepassing van de bepalingen inzake de vermijding van 
dubbele belasting voor inkomsten- en vermogensbelastingen uit 
te sluiten. 

Artikel 45. Volgens het eerste lid wordt voor de heffing 
van inkomsten-, vermogens-, successie- en schenkingsbelastin-
gen in de landen, alsmede voor de toepassing van de onder-
werpelijke Rijkswet bij de heffing dier belastingen, aangeno-
men dat de (in Nederland zetelende) Gevolmachtigde Minis-
ters van Suriname en de Nederlandse Antillen hun woonplaats 
hebben in het land waarvoor zij zijn uitgezonden. Het betreft 
hier enkele hoge functionarissen voor wie het, gelet op de ver-
houding waarin zij staan tot het land waarvoor zij zijn uitge-
zonden, wenselijk is, dat zij voor de heffing van de bedoelde 

belastingen behoren tot de fiscale sfeer van dat land. De be-
paling werkt, voor zoveel nodig, als aanvulling, c.q. wijziging 
van de woonplaatsbepalingen in de belastingwetgeving van elk 
land. 

Artikel 46. Het eerste lid trekt artikel 19 van de wet van 
26 april 1940 (Stb. 200) in. Genoemd artikel 19 werd tijdens 
de parlementaire behandeling van het ontwerp dat tot de wet 
van 26 april 1940 leidde, opgenomen teneinde het zich onttrek-
ken aan belastingheffing door middel van zetelverplaatsing 
tegen te gaan. Het eerste lid van het in te trekken artikel be-
paalt, dat de overbrenging van de plaats van vestiging ener 
naamloze vennootschap naar een ander deel van het Konink-
rijk bij het heffen van de belastingen als niet geschied wordt 
aangemerkt. Het was echter niet zozeer aan het eerste lid, 
als wel aan het tweede lid, waaraan tijdens de parlementaire be-
handeling waarde werd gehecht. Dit lid bepaalt dat bij algemene 
maatregel van bestuur regelen kunnen worden gesteld volgens 
welke met bepaalde handelingen van rechtspersonen bij de hef-
fing van sommige of alle belastingen geen rekening wordt ge-
houden. De strekking van het artikel is de verplaatsing van de 
feitelijke zetel van een vennootschap te kunnen verhinderen. 
Aan de bepaling is nimmer uitvoering gegeven. Het komt niet 
wenselijk voor bijzondere voorschriften omtrent de fiscale ge-
volgen van zetelverplaatsingen te handhaven. Na het schrap-
pen van artikel 19 voornoemd zal het van de belastingwetge-
vingen van de betrokken landen — met in aanmerking nemen 
van deze Rijkswet — afhangen welke gevolgen een zetelver-
plaatsing zal hebben. In de belastingwetgeving van geen der 
landen wordt aan de plaats van de statutaire zetel dwingend 
een beslissende invloed bij het bepalen van de belastingplicht 
toegekend. Hoewel de statutaire zetel een factor is welke niet 
kan worden weggedacht bij de beoordeling van de omstandig-
heden welke de belastingplicht bepalen, zal de enkele verplaat-
sing van de statutaire zetel veelal geen verandering in belas-
tingplicht veroorzaken. 

Artikel 48. De onderhavige Rijkswet is van hogere orde 
dan de door elk der landen autonoom uitgevaardigde wettelijke 
voorschriften. Door in artikel 48 de mogelijkheid te openen 
de Rijkswet — op enkele bepalingen na — op te zeggen, be-
houden de landen een zekere mate van vrijheid om ook na het 
inwerkingtreden van de Rijkswet autonoom over de onderlinge 
fiscale relaties te beslissen. Naast deze ruime opzeggingsmoge-
lijkheid van artikel 48 bieden artikel 1 1, vierde lid, en artikel 
18, tweede lid, de mogelijkheid tot opzegging van de daarin 
neergelegde bepalingen. In deze voor een wet ongebruikelijke 
bepalingen komt duidelijk het hiervoor reeds vermelde bijzon-
dere karakter van deze Rijkswet, de gelijkenis met overeen-
komsten ter vermijding van dubbele belasting, tot uiting. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

VAN DEN BERGE. 


