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Algemeen 

De bijzondere commissie, in welker handen dit ontwerp 
van rijkswet is gesteld, betuigt gaarne haar instemming met de 
indiening daarvan. De commissie acht het juist, dat de be-
staande, veelal verouderde, bepalingen ter voorkoming van 
dubbele belasting, welke in de wetgevingen van elk der drie 
landen zijn neergelegd, door nieuwe regelingen worden ver-
vangen en uitgebreid en tegelijkertijd aangepast aan de nieuwe 
rechtsorde van het Koninkrijk. Zij spreekt ook van haar kant 
de hoop uit, dat de nieuwe regeling zal bijdragen tot de inten-
sivering van de onderlinge economische en financiële betrek-
kingen tussen de rijksdelen en de gunstige economische ont-
wikkeüng van Suriname en de Nederlandse Antillen zal be-
vordercn. Verwacht mag worden, dat het toenemende verkeer 
tussen de drie landen na het in werking treden van de nieuwe 
wet niet meer zal worden gehinderd door fiscale belemme-
ringen en onzekerheden. De commissie acht het verheugend, 
dat, zoals uit verschillende artikelen van het wetsontwerp blijkt, 
de drie Regeringen bereid zijn gebleken om, met behoud van 
de gedachte van de fiscale autonomie van elk der landen, in 
het onderlinge fiscale verkeer over en weer verdergaande be-
palingen te aanvaarden dan in het internationale verkeer tus-
sen zelfstandige staten gebruikelijk is. Dit accentueert naar de 
mening der commissie de verbondenheid van de drie rijksdelen. 

Gezien dit aspect van het wetsontwerp werd door vele leden 
de vraag gesteld, waarom de memorie van toelichting niet 
mede door de vice-minister-president is ondertekend. De op-
merking in de memorie van toelichting, dat het karakter van 
de onderhavige rijkswet vrijwel gelijk is aan dat van een over-
eenkomst ter vermijding van dubbele belasting, geeft naar de 
mening van verschillende andere leden een te beperkte indruk 
van de nieuwe regeling. 

Bij de bespreking van de inhoud van het wetsontwerp werd 
opgemerkt, dat in de memorie van toelichting (blz. 9, linker-
kolom) een aantal wettelijke voorschriften worden genoemd, 
welke door de nieuwe wet hun betekenis zullen verliezen. Vele 
leden zouden het op prijs stellen een volledig overzicht op dit 
punt te mogen ontvangen. Aan deze wens voegden zij de vraag 
toe, of het niet de voorkeur verdient alle wettelijke bepalingen, 
welke nog uitsluitend voor Suriname en de Nederlandse An-
tillen van kracht zijn (en dit oorspronkelijk golden voor de 
overzeese rijksdelen of voor Nederlands-Indië, Suriname en 
Curacao), thans uitdrukkelijk in te trekken, ook al is dit strikt 
genomen niet noodzakelijk omdat de rijkswet naar haar aard 
van hoger orde is dan de bestaande wetgeving. 

Verschillende andere leden zouden gaarne vernemen welke 
normen zijn gehanteerd wanneer voor enkele inkoinensbestand-
delen — in afwijking van de hoofdgedachte van het ontwerp, 
volgens weike elk land geen andere inkomens- en vermogens-
bestanddelen zal belasten dan die, welke aan dat land in het 
ontwerp worden toegewezen — niet een uitsluitende toewijzing 
aan één land in het ontwerp is opgenomen. Komen zodanige 
uitzonderingen ook voor in bilaterale verdragen, waarin Neder-
land partij is? 
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Dezelfde leden vroegen of wat exacter dan in de memorie 
van toelichting (blz. 11) is geschied kan worden aangegeven, 
op welke punten de regelingen ter vermijding van dubbele be-
lasting op het stuk van successie- en schenkingsrecht, de zegel-
belastingen en de motorrijtuigenbelasting afwijken van het nor-
male internationale gebruik. 

Artikelen 

Artikel 1. Vele leden zouden de wenselijkheid van het op-
nemen van deze bepaling gaarne uitvoeriger zien toegelicht. 
Dat tussen de landen van het Koninkrijk geen discriminatoire 
belastingheffing zal moeten plaatsvinden, kwam hun zo van-
zelfsprekend voor, dat h.i. een speciale bepaling te dien aan-
zien nauwelijks nodig geacht kan worden. 

Het onderhavige artikel beperkt echter de nationale wet-
gever in elk van de landen ook in zijn autonomie ten opzichte 
van derde landen. Het kwam deze leden voor, dat een ver-
plichting tot non-discriminatie het beste op basis van weder-
kerigheid kan worden aangegaan. Zij zou derhalve haar plaats 
moeten vinden in verdragen ter vermijding van dubbele be-
lasting. 

Bestaat niet de mogelijkheid — zo vroegen deze leden nog 
— dat, indien Nederland zich reeds bij rijkswet eenzijdig tot 
non-discriminatie zou hebben verplicht, zulks een belemmering 
zal vormen om dit beginsel in belastingverdragen met andere 
landen neergelegd te krijgen? 

Ook bij andere leden was de vraag gerezen, of opneming 
van een bepaling als in artikel 1 is vervat, wel veel zin heeft. 
Welk land heeft het initiatief tot deze bepaling genomen, zo 
vroegen zij. En welke sancties kunnen worden getroffen, indien 
een der landen wel zou discrimineren? Kan deze bepaling voor 
Nederland niet tot moeilijkheden leiden bij verdergaande har-
monisatie van het fiscale recht in E.E.G.-verband? 

Wordt door de opneming van de woorden ,,in beginsel" in 
het tweede lid het gehele voorschrift niet zodanig afgezwakt, 
dat het in de praktijk uitermate moeilijk zal zijn om uit te 
maken of het voorschrift al dan niet wordt geschonden? Zou 
het in dit verband geen aanbeveling verdienen eventuele ge-
schillen over de toepassing van dit artikel op te dragen aan 
een binnen het kader van het Koninkrijk te formeren gemeen-
schappelijke rechtsprekende instelling? 

Gelet op de hier rijzende vragen en in aanmerking nemende 
de opmerking in de memorie van toelichting, dat de werking 
van de ontworpen bepaling vrijwel uitsluitend op het psycho-
logische vlak zal liggen, waren ook deze leden vooralsnog — 
hoezeer het beginsel der non-discriminatie volledig aanvaar-
dend — van het nut van deze bepaling niet overtuigd. 

Kan een overzicht worden gegeven van de „enkele gevallen" 
van discriminatoire wijze van belastingheffing, waarop wordt 
gedoeld op blz. 10, rechterkolom, van de memorie van toe-
lichting? 

Van verschillende zijden werd gevraagd, wat onder het be-
grip „vreemdeling" moet worden verstaan. Omvat deze term 
ook staatlozen? 

Artikel 2, lid 1. Moet het begrip doelvermogens (letter c) , 
gelet op het zesde lid, worden opgevat in de zin van artikel 2 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen? 

Vallen trustvermogens onder dit begrip? 
Verdient het geen aanbeveling om vóór de woorden ,,wor-

den uitgeoefend" (letter e) in te voegen: geheel of gedeeltelijk 
(verg. b.v. artikel 2 van het Verdrag met Duitsland)? 

Lid 2. Waarom worden hier de woorden „onder meer" 
gebruikt en niet: met name? 

Lid 3. Wijkt deze beperking af van hetgeen internationaal 
gebruikelijk is? 

Artikel 5, lid 2. Ligt het in het voornemen om — in ver-
band met de invoering van deze bepaling — op het zo moei-
lijke terrein van de winstsplitsing geregeld overleg te doen 
plaatsvinden tussen de drie belastingadministraties? 

Artikel 6. Hoewel artikel 2, lid 4, bepaalt dat men niet ge-
acht wordt een vaste vertegenwoordiger te hebben enkel op 
grond van het feit dat men zaken in het andere gebied doet door 
middel van een makelaar, commissionair of andere agent met 
een wezenlijke onafhankelijke positie, die daarbij optreedt in de 
normale uitoefening van zijn bedrijf, bepaalt artikel 6 dat winst 
uit onderneming, genoten door een inwoner van een der gebie-
den, uit „het optreden als verzekeraar" binnen een van de andere 
gebieden „geacht wordt" te zijn behaald met behulp van een 
vaste inrichting binnen dat andere gebied. 

Wat is hier nu te verstaan onder „het optreden als verzeke-
raar"? Is het daarvoor alleen nodig, dat het verzekerde object 
in het andere gebied ligt, of is daarbij tevens nodig, dat het con-
tract binnen het andere gebied wordt afgesloten, dat wil zeggen 
dat er aldaar een afhankelijke tekenagent is? Hangt deze be-
paling samen met het wetsontwerp op het schadevcrzekerings-
bedrijf, waarin is bepaald dat een buiten Nederland gevestigde 
onderneming in Nederland slechts het schadeverzekeringsbedrijf 
mag uitoefenen indien zij (onder andere) een vaste vertegen-
woordiger in Nederland heeft? 

Kan de Staatssecretaris bevestigen dat de bepaling van artikel 
6, al dan niet in samenhang met het bepaalde in het wetsont-
werp op het schadeverzekeringsbedrijf, er niet toe kan leiden 
dat in de andere landen van het Koninkrijk gevestigde verzeke-
ringsmaatschappijen, die in Nederland gelegen objecten verze-
keren, alleen al op grond van dit feit in Nederland aan belasting 
zullen worden onderworpen voor winst, gemaakt op verzeke-
ringen, welke op genoemde objecten gesloten zijn? 

Artikel 7. lid 2. De redactie van dit lid lijkt nodeloos in-
gewikkeld. Kan niet worden volstaan met de navolgende zin: 

De fictie van het eerste lid geldt ook, indien het werk achtcr-
eenvolgens overschrijdt? 

Maakt het voor de toepassing van het tweede lid nog verschil 
of de achtereenvolgend werkende ondernemers al dan niet in 
hetzelfde land wonen? 

Artikel 9. Hoe worden de inkomsten van musici, artiesten, 
etc. behandeld, die fiscaal-technisch niet als winst uit onder-
neming kunnen worden beschouwd? 

Artikel 10. Kan deze bepaling ertoe leiden, dat in feite 
dubbele heffing optreedt? 

Is het voor een juist functioneren van de in dit artikel ver-
vatte regeling noodzakelijk, dat de drie landen een zelfde winst-
begrip hebben? Zo ja, is deze voorwaarde dan vervuld? 

Artikelen 11 en 12. Zeer vele leden vroegen zich af of het 
wel juist is, dat met de inhoud van deze artikelen — niet name 
lid 3 van artikel 11 en lid 2 van artikel 12 — wordt vooruit-
gelopen op de bepalingen, welke te dier zake zijn opgenomen in 
de, thans nog bij de Kamer aanhangige, algemene belastingher-
ziening. Waarom werd b.v. in artikel 12, lid 2, niet de meerom-
vattende, thans in Nederland bestaande, regeling opgenomen, 
nu het in dezen slechts gaat om een bevoegdheid? 

Is het de bedoeling deze rijkswet aan te passer., indien in 
Nederland een andere regeling tot wet zou worden verheven? 

Welke regelingen bestaan te dezer zake in Suriname en de 
Nederlandse Antillen? 

Artikel 11, lid 3. Waarom is (in de laatste zin) een beper-
king opgenomen tot twee derden van het tariefsverschil? 

Lid 4. Om welke reden is geen kortere termijn voor het in 
werking treden aangehouden, nu het blijkens de toelichting gaat 
om gevallen van „fiscaal misbruik"? 

Artikel 14. Vallen filmrechten onder het begrip royalty? 

Artikel 15, lid 3. Heeft deze bepaling ook invloed op de 
winstberekening? 

Is het in verband met B.N.B. 1958/98 en 1962/167 niet 
juister, behalve aan de plaats van vestiging van het lichaam ook 
betekenis toe te kennen aan de vraag of de bestuurder of 
commissaris slechts in bepaalde landen feitelijk zeggenschap 
kan uitoefenen? 
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Artikel 16. Waarom is deze bepaling tegengesteld aan het 

bepaalde in artikel 10 van het Verdrag met Duitsland? 

Artikel 17. Uit dit artikel volgt dat pensioenen en „soort-
gelijke inkomsten" (lid 4) uitsluitend belastbaar zijn in het 
woongebied. De vraag rijst of, gelet op het arrest van de Hoge 
Raad d.d. 21 oktober 1959, B.N.B. 1959/383, onder „soortge-
lijke inkomsten" ook kunnen worden verstaan afkoopsommen 
en andere dergelijke uitkeringen ineens uit een pensioenregeling, 
gezien het feit, dat pensioenen periodiek worden betaald en de 
bedoelde uitkeringen niet. 

Artikel 18. Het tweede lid geeft onbeperkte mogelijkheid 
om het eerste lid op te zeggen en beperkt dit niet tot het ver-
voer van en naar het opzeggende land. Dit gaat dus verder dan 
het in de memorie van toelichting omschreven standpunt van 
verschillende jonge landen. Kan hiervoor een verklaring wor-
den gegeven? 

Artikel 21. In het kader van de ontwikkelingshulp verdient 
het naar de mening van verschillende leden verreweg de voor-
keur ook de periodieke uitkeringen, welke worden betaald door 
het land waar de student woont of verblijft voor studie, geheel 
vrij te stellen. 

Hoe is de feitelijke situatie hier te lande op dit moment t.a.v. 
deze belastingheffing? 

Artikelen 24 en 39. Vele leden zouden het op prijs stellen, 
indien de werking van deze bepalingen met enkele voorbeelden 
zou worden toegelicht. Wordt met de hier voorgestelde 
regelingen bereikt, dat belastingplichtigen, wier inkomen uit 
meer dan één land afkomstig is, in beginsel niet zwaarder, 
doch ook niet lichter worden belast dan belastingplichtigen, die 
hun hele inkomen verwerven in het land waar zij wonen? 

Artikel 24, lid 5. Om welke reden zal de in dit lid neerge-
lcgde regeling uitsluitend voor de Nederlandse Antillen gelden? 

Artikel 25. Hoe is het percentage van 4 bepaald? Kan dit 
artikel tot dubbele heffing leiden? 

Artikel 34, lid 3. Wat zal de feitelijke werking van dit voor-
schrift zijn? Beschouwen Suriname en de Nederlandse Antillen 
de in Nederland studerenden nog als inwoners, ongeacht de 
duur van hun verblijf en de financiering daarvan? 

Artikel 37, lid 3. Vele leden verzochten een toelichting op 
de beperkingen, welke dit lid ten aanzien van het verstrekken 
van inlichtingen inhoudt. Moet deze bepaling aldus worden 
verstaan, dat zij slechts geldt met betrekking tot inlichtingen 
en gegevens, waarover de belastingdienst van het land, waaraan 
het verzoek is gedaan, ten tijde van dat verzoek niet beschikt? 
Of gaat deze beperking zover, dat ook reeds ten dienste van 
die administratie staande gegevens kunnen worden achterge-
houden? En wat geldt, indien van een bank verkregen gegevens 
later op andere wijze zijn bevestigd, b.v. in een aangifte of 
erkenning door de belastingplichtige? Indien de beperkingen 
ruim zouden moeten worden geïnterpreteerd, zouden deze leden 
gaarne vernemen om welke redenen de wederzijdse bijstand op 
dit punt zo beperkt is gehouden. 

Artikel 40. Is het mede de strekking van deze bepaling om 
giften door hier te lande wonende personen aan buiten Neder-
land, Suriname en de Nederlandse Antillen gevestigde instel-
lingen, die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn voor het 
grondgebied van één van die landen, op de voet van de z.g. 
gil'tenregeling in aanmerking te nemen? Zo ja. dan zouden de 
hier aan het woord zijnde leden gaarne vernemen op welke 
gronden een zo belangrijke afwijking van de thans geldende 

giftcnrcgeling wordt voorgesteld. Zo neen, is dan de laatste 
zinsnede van dit artikel wel voldoende exact geformuleerd? 
Kunnen na invoering van dit artikel in artikel 24, lid 4, van de 
Successiewet de woorden „of in een der Overzeese Rijksdelen" 
vervallen? 

Artikel 45. Verschillende leden zouden gaarne vernemen, 
waarom de fiscale positie van de Gouverneur hier niet mede is 
geregeld. 

Artikel 47. Gevraagd werd, of aan de inwerkingtreding te-
rugwerkende kracht tot 1 januari 1963 zal worden verleend. 

Bij Koninklijk besluit d.d. 18 augustus 1962 (Stb. 319) is im-
mers een aantal artikelen van de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen in werking getreden, terwijl bij Koninklijk besluit d.d. 
30 augustus 1962 (Stb. 344) een nieuwe eenzijdige regeling tot 
voorkoming van dubbele belasting van kracht is geworden. Het 
is — naar de hier aan het woord zijnde leden meenden •— de 
opvatting van het Ministerie van Financiën, dat hierdoor de be-
staande bepalingen tot voorkoming van dubbele belasting, welke 
golden voor de andere delen van het Koninkrijk en die in de 
bijzondere belastingwetten zijn opgenomen (bv. artikel 49 
Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, artikel 28 Besluit op 
de Vennootschapsbelasting 1942), zijn komen te vervallen. 

In verband daarmee beschouwden deze leden ook de instruc-
tie van de Staatssecretaris, dat met ingang van 1 januari 1963 
voor de overzeese rijksdelen de eenzijdige regeling tot voor-
koming van dubbele belasting moet worden toegepast. Gelet 
op het feit dat de opvatting of de bestaande bepalingen door het 
in werking treden van de Algemene wet kwamen te vervallen, 
dubieus is (zie o.a. het betoog van Mr. G. Gh. P. A. Geppaart 
in F.E.D. d.d. 17-1-1963, Lit. 54 onder punt 5) en de omstan-
digheid dat het toch niet gewenst is dat in korte tijd drie ver-
schillende regelingen tot voorkoming van dubbele belasting met 
de overzeese rijksdelen, welke onderling op verschillende pun-
ten ongunstig afwijken, van kracht zijn, zouden de hierbedoelde 
leden het zeer gewenst achten te bepalen, dat de rijkswet met 
ingang van 1 januari 1963 in werking treedt. Mocht dit niet 
mogelijk zijn, zou dan niet in een ambtelijk voorschrift bepaald 
kunnen worden dat de inspecteurs naar keuze van de contribu-
abelcn mogen toepassen voor de jaren welke liggen tussen 1 
januari 1963 en de inwerkingtreding der wet: 1) de bepalingen 
der rijkswet; 2) de eenzijdige regeling tot voorkoming van dub-
bele belasting; 3) de regelingen tot voorkoming van dubbele 
belasting in de bijzondere belastingwetten? 

Vastgesteld 26 mei 1964. 
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