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Algemeen 

De ondergetekende heeft met genoegen kennis genomen 
van de instemming met de indiening van het onderhavige ont-
werp van rijkswet, waarvan ook hij een gunstige invloed ver-
wacht op de onderlinge economische en financiële betrekkin-
gen tussen de landen van het Koninkrijk. Waar verschillende 
bepalingen van het onderhavige ontwerp van rijkswet naar het 
oordeel van de commissie, de verbondenheid van de drie rijks-
delen accentueren, hebben vele leden de vraag gesteld waar-
om de memorie van toelichting niet mede ondertekend is door 
de Vice-Minister-President. 

De ondergetekende merkt hierbij het volgende op. Het ont-
werp van wet beweegt zich geheel op fiscaal-technisch ter-
rein; evenals overeenkomsten ter vermijding van dubbele be-
lasting bevat het regelen welke de bevoegdheid tot belasting-
heffing volgens een bepaald patroon aan de verschillende lan-
den toewijzen. Weliswaar wijken in verband met de bijzondere 
aard van de betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk 
een aantal bepalingen af van hetgeen gewoonlijk in overeen-
komsten met andere Mogendheden wordt bepaald, en komt 
in zoverre de verbondenheid tussen de landen tot uiting, doch 
dit doet geen afbreuk aan het fiscaal-technisch karakter van 
de rijkswet. Onder deze omstandigheden is het niet nodig ge-
oordeeld dat de Vice-Minister-President de memorie van toe-
lichting mede ondertekent. De Vice-Minister-President is van 
hetzelfde gevoelen, terwijl hij — uiteraard — ook instemt met 
het wetsontwerp. 

De mening van verschillende andere leden, dat een te be-
perkte indruk van de rijkswet wordt gegeven door haar ka-
rakter vrijwel gelijk te stellen met dat van een overeenkomst 
ter vermijding van dubbele belasting, kan de ondergetekende 
niet onderschrijven. Weliswaar is de rijkswet niet beperkt tot 
het terrein van de vermijding van dubbele belasting, doch de 
voorschriften daaromtrent vormen wel het overgrote deel van 
de inhoud van de rijkswet. Overigens dient bedacht te worden, 
dat ook overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting 
gewoonlijk meer onderwerpen regelen dan uit hun betiteling 
blijkt, b.v. non-discriminatie en wederkerige bijstand, welke 
eveneens in het wetsontwerp zijn geregeld. 

De ondergetekende meent dan ook, dat de karakterisering 
van de memorie van toelichting niet te kort schiet. 

Naar aanleiding van de wens van vele leden om een volIe-
dig overzicht te mogen ontvangen van de wettelijke voor-
schriften welke door de nieuwe wet hun betekenis zullen ver-
liezen en de daarbij gevoegde vraag of het niet de voorkeur 
verdient alle wettelijke bepalingen, welke nog uitsluitend voor 
Suriname en de Nederlandse Antillen van kracht zijn en oor-
spronkelijk golden voor de overzeese rijksdelen of voor 
Nederlands-Indië, Suriname en Cïtracao, thans uitdrukkelijk 
in te trekken, merkt de ondergetekende het volgende op. Bij 
de voorbereiding van het wetsontwerp heeft tussen vertegen-
woordigers van de drie landen overleg plaatsgevonden over de 
vraag of het niet nuttig zou zijn in de rijkswet een aantal 
voorschriften in de belastingwetgevingen van de landen welke 
op de onderlinge relaties tussen de landen betrekking hebben, 
in te trekken dan wel buiten toepassing te verklaren. Dit over-
leg leidde tot overeenstemming omtrent het overlaten van deze 
materie aan de wetgever van elk der landen. De ondergetekcn-
de is van oordeel dat deze oplossing past bij het karakter van 
de rijkswet, welke immers op een ander niveau ligt dan de 
eigen wetgevingen der landen en slechts in zoverre regelend 
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in de toepassing van die wetgevingen ingrijpt als het beoogde 
doel noodzakelijk maakt. In verband met de gekozen oplos-
sing heeft hij ervan afgezien in de memorie van toelichting 
een volledig overzicht te geven van de bepalingen in de af-
zonderlijke wetgevingen der landen, welke op de onderlinge 
betrekkingen binnen het Koninkrijk van toepassing zijn. De 
ondergetekende moge erop wijzen, dat de in de memorie van 
toelichting (blz. 9, linkerkolom) genoemde Nederlandse wette-
lijke bepalingen niet alle hun betekenis door de rijkswet zul-
len verliezen; wel zal hun handhaving, voorzover zij naast de 
rijkswet toepassing kunnen vinden, nadere overweging ver-
dienen. Voor wat Nederland betreft, heeft dit er reeds toe ge-
leid, dat in de bij de Staten-Generaal aanhangige ontwerpen 
van wet op de inkomstenbelasting en op de vermogensbelas-
ting bepalingen als artikel 3, derde lid, van het Besluit op de 
InKomstenbelasting 1941, en artikel 1, derde alinea, van de 
Wet op de Vermogensbelasting 1892 niet meer voorkomen. 
Ter aanvulling van het overzicht van de thans in Nederland 
van kracht zijnde wettelijke voorschriften welke op de fiscale 
relaties met de andere landen op het door de rijkswet be-
streken terrein betrekking hebben, kunnen naast de reeds in 
de memorie van toelichting genoemde bepalingen worden ver-
meld: 

artikel 17 van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 
1953; 

artikel 5, derde lid, van het Besluit op de Vennootschaps-
belasting 1942; 

artikel 2a, onderdeel 2) , van het Besluit op de Dividendbe-
lasting 1941; 

artikel 67, 1°, 4° en 5°, van de Successiewet 1956; 
artikel 68, eerste lid, letter a, van de Zegelwet 1917. 
Naar aanleiding van de vraag van verschillende andere leden 

naar de normen die zijn gehanteerd in de enkele gevallen 
waarin voor inkomensbestanddelen niet een uitsluitende toe-
wijzing aan één land in het wetsontwerp is voorzien, wijst de 
ondergetekende er op dat hier dezelfde normen gehanteerd 
zijn welke, naar onder meer blijkt uit de modelovereenkomst 
ter vermijding van dubbele belasting van de O.E.S.O., veelal 
bij het sluiten van zodanige overeenkomsten gevolgd worden. 

In dit verband vestigt hij er voorts de aandacht op, dat in 
enige door Nederland in het verleden gesloten overeenkom-
sten reeds regelingen voorkomen, krachtens welke beide par-
tijen ten aanzien van een bepaald inkomensbestanddeel een 
heffingsbevoegdheid bezitten. Voor wat dividenden betreft 
kunnen artikel VII van de overeenkomst met Canada en ar-
tikel 13 van de overeenkomst met Duitsland worden genoemd, 
voor wat rente betreft artikel VIII van de overeenkomst met 
Canada en artikel VIII van de overeenkomst met Italië. Ver-
scheidene overeenkomsten beperken Nederland niet in het be-
lasten van de voordelen, welke een inwoner van de andere 
partij behaalt met het vervreemden van een aanmerkelijk be-
lang in een Nederlandse vennootschap, b.v. de verdragen met 
de Verenigde Staten en Noorwegen. Ook doet zich de in de 
vraag bedoelde situatie voor ten aanzien van de bijzondere be-
paling voor deelnemingsdividenden in verband met een gedif-
ferentieerd vennootschapsbelastingtarief in de overeenkomst 
met Duitsland (slotprotocol nr. 18), zij het alleen voor wat 
Duitsland betreft, omdat slechts Duitsland ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst een gedifferentieerd vennoot-
schapsbelastingtarief bezat. 

Naar aanleiding van de vraag van de hier aan het woord 
zijnde leden naar een meer exacte aanduiding van de punten 
waarop de regelingen die het ontwerp bevat op het stuk van 
successie- en schenkingsrecht, de zegelbelastingen en de motor-
rijtuigenbelasting afwijken van het normale internationale ge-
bruik merkt de ondergetekende het volgende op. Op het ter-
rein van de belastingen ter zake van successie en schenking is 
niet in dezelfde mate sprake van min of meer algemeen ge-
bruikelijke normen ter vermijding van dubbele belasting als 
dit op het terrein van de belastingen naar inkomen en vermo-
gen het geval is. 

Toch kan gesteld worden, dat de aan eerstgenoemd com-
plex van belastingen gewijde afdeling van het wetsontwerp in 
het algemeen overeenstemt met wat veelal in overeenkomsten 
ter vermijding van dubbele belasting op dit terrein wordt be-
paald. Wel kan een vrij algemene tendens geconstateerd wor-
den om schenkingsbelastingen buiten de werking van overeen-
komsten ter vermijding van dubbele belasting te houden. Dat 
het wetsontwerp zich tot die belastingen uitstrekt, komt voort 
uit het verlangen om binnen het Koninkrijk tot een zo volle-
dig mogelijke vermijding van dubbele belasting te geraken. 

In verband met het vorenstaande kan ook artikel 29 als een 
gewoonlijk niet voorkomende bepaling worden beschouwd. 

Op het terrein van de vermijding van dubbele belasting met 
betrekking tot zegelrechten kan evenmin als ten aanzien van 
schenkingsbelastingen van een internationaal gebruik worden 
gesproken. 

Van de afdeling van het wetsontwerp inzake belastingen 
op motorrijtuigen kan gezegd worden dat de daarin vervatte 
regeling in hoofdzaak overeenstemt met de ter zake bestaan-
de internationale overeenkomsten; de regeling van het wets-
ontwerp is echter enigszins ruimer omdat zij geen beperkin-
gen bevat inzake tijdsduur van de vrijstelling en gebruik van 
de motorrijtuigen. 

Artikelen 
Artikel 1. Vele leden hebben het verlangen te kennen ge-

geven een uitvoeriger toelichting op de wenselijkheid van het 
opnemen van deze bepaling te ontvangen. Ter voldoening aan 
dit verlangen geeft de ondergetekende hier eerst een nadere 
algemene beschouwing omtrent het wezen van de bepaling, 
waarna hij, voor zover dit dan niet reeds is geschied, op de 
gestelde vragen zal ingaan. 

Artikel 1 moet gezien worden als de uitdrukking van een 
beginsel dat in het Koninkrijk der Nederlanden een richtsnoer 
is bij de belastingheffing. De bepaling is een verklaring die zich 
richt tot ieder die belang heeft bij het fiscale klimaat in het 
Koninkrijk. In het bijzonder valt te denken aan buiten het Ko-
ninkrijk gevestigde ondernemers die investeringen in een van 
de landen van het Koninkrijk overwegen; zij verkrijgen de 
zekerheid dat de belastingwetgever van dat land tot uitgangs-
punt genomen heeft niet te hunnen nadele te zullen discrimine-
ren. In dit licht bezien wordt de betekenis van het voorschrift 
niet uitsluitend, zelfs niet in hoofdzaak, bepaald door het aan-
tal en het gewicht van de gevallen waarin zij praktisch toepas-
sing zal vinden. Om dezelfde reden is de bepaling niet afhanke-
lijk gemaakt van de door andere Mogendheden ter zake ge-
volgde gedragslijn. Ook de plaatsing van de bepaling aan het 
hoofd van de wet en niet zoals in overeenkomsten ter vermij-
ding van dubbele belasting gebruikelijk is, te zamen met een 
aantal bijzondere voorschriften aan het slot, accentueert haar 
bijzonder karakter. 

Hoewel het moeilijk denkbaar is dat een van de landen 
voornemens zou zijn ten nadele van een van de andere lan-
den een discriminatoire belastingheffing toe te passen, is de 
waarborg die voor belastingplichtigen is gelegen in de begin-
selverklaring van artikel 1, ook binnen het Koninkrijk van 
betekenis. 

Omtrent de vragenderwijs door de hier aan het woord zijn-
de leden geopperde mogelijkheid dat een zich bij de Rijkswet 
eenzijdig tot non-discriminatie verplichten van Nederland 
een belemmering zal vormen om dit beginsel in belasting-
verdragen met andere landen neergelegd te krijgen, is de on-
dergetekende niet pessimistisch gestemd. Zoals onder meer uit 
tal van overeenkomsten en ook uit de desbetreffende bepaling 
in de modelconventie ter vermijding van dubbele belasting 
van de O.E.S.O. blijkt, is de afschaffing van fiscale discrimi-
naties niet zozeer een onderhandelingsobject, maar wordt non-
discriminatie beschouwd als een norm die bij de belastinghef-
fing dient te worden aanvaard. 

In het algemeen mag dan ook verwacht worden dat een 
verdragspartner er geen bezwaar tegen zal hebben ten aanzien 
van Nederland dezelfde gedragslijn te aanvaarden welke Ne-
derland te zijnen aanzien reeds eenzijdig volgt. Maar al ware 
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het anders, dan nog acht de ondergetekende het belang van 
de bepaling van meer gewicht dan de invloed welke zij op de 
Nederlandse onderhandelingspositie zou kunnen hebben. Ove-
rigens zij opgemerkt, dat, zou een staat discriminatie in be-
ginsel willen handhaven, bij onderhandelingen met die staat 
het al of niet bestaan van een bepaling als artikel 1, naar het 
voorkomt, weinig betekenis zou hebben, nu in Nederland dis-
criminaties ten nadele van het buitenland vrijwel ontbreken. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag merkt de on-
dergetekende op, dat het initiatief tot opnemen van artikel 
1 van Nederlandse zijde is uitgegaan en bij de andere landen 
bijval heeft gevonden. 

Voor de beantwoording van de vraag welke sancties kun-
nen worden getroffen indien een der landen wel zou discrimi-
neren, wil de ondergetekende aanknopen bij hetgeen hij hier-
voor over het karakter van artikel 1 heeft medegedeeld, te 
weten dat het een beginselverklaring is, welke door de onder-
scheidenlijke wetgevers in acht genomen dient te worden. 
Afgezien van de hierna genoemde enkele gevallen waarop 
wordt gedoeld op blz. 10, rechterkolom, van de memorie van 
toelichting, komen in de huidige wetgevingen van de landen 
geen discriminaties voor en het valt naar de mening van 
de ondergetekende niet te verwachten dat in de toekomst 
discriminaties in het leven geroepen zullen worden. Mocht al 
een voornemen daartoe worden opgevat, dan zullen zich naar 
het de ondergetekende voorkomt, in het vertegenwoordi-
gend lichaam van het desbetreffende land grote weerstanden 
tegen het negeren van de regel van artikel 1 openbaren, 
welke preventief zullen werken ten opzichte van het scheppen 
van een discriminatie. Zou in een zonder twijfel uitzonderlijk 
geval de wetgever van een land toch een discriminatie in het 
leven roepen dan zal het eerste lid van het artikel een beroep 
van de belastingplichtige op de rechter kunnen funderen. Op 
het door het tweede lid van artikel 1 bestreken terrein zou 
zich voorts een onbedoelde discriminatie kunnen voordoen, 
indien een andere wijze van belastingheffing van niet-inwo-
nende ondernemers per saldo een zwaardere belastingheffing 
voor hen betekent. 

De woorden „in beginsel" in het tweede lid sluiten dan, 
naar het de ondergetekende voorkomt, een beroep op de 
rechter uit. 

Verwacht mag evenwel worden dat bij een gebleken discri-
minatie van deze aard de wetgever van het desbetreffende land 
indien daarvoor gronden zijn, een wetswijziging in overweging 
zal nemen. 

Verwacht mag voorts worden dat de wetgevers van de lan-
den bij het beoordelen van wetsvoorstellen op een terrein 
waarop zich onbedoelde discriminaties in strijd met het twee-
de lid van artikel 1 zouden kunnen voordoen, zich zullen be-
ijveren het optreden van dergelijke discriminaties te voor-
komen. 

De ondergetekende vermag niet in te zien, dat de bepaling 
van artikel 1 voor Nederland tot moeilijkheden kan leiden 
bij verdergaande harmonisatie van het fiscale recht in E.E.G.-
verband. 

Dit zou immers alleen het geval zijn, indien de Lid-Staten 
van de E.E.G. zouden besluiten een belastingheffing toe te 
passen die afwijkt van hetgeen in artikel 1 is bepaald. De on-
dergetekende is van oordeel dat met een dergelijke mogelijk-
heid geen rekening behoeft te worden gehouden. 

Gevraagd is of door de opneming van de woorden ,,in 
beginsel" in het tweede lid het gehele voorschrift niet zoda-
nig verzwakt wordt, dat het in de praktijk uitermate moei-
lijk zal zijn uit te maken of het voorschrift al dan niet wordt 
geschonden. De ondergetekende herinnert er in dit verband 
aan, dat — zoals in de memorie van toelichting is vermeld 
(blz. 12, linkerkolom) — de hier van belang zijnde woorden 
geenszins zo mogen worden opgevat dat zij inbreuk maken 
op het voornemen van de landen van het Koninkrijk om zich 
van de in de onderhavige bepaling bedoelde discriminatie te 
onthouden, maar zijn opgenomen met het doel geschillen uit 
te sluiten over de vraag of, indien buitenlandse ondernemers, 

op andere wijze worden belast dan binnenlandse ondernemers, 
zulks een drukkender belastingheffing betekent dan die, 
waaraan binnenlandse ondernemers zijn onderworpen. Dit in 
aanmerking genomen zullen de woorden „in beginsel", welke 
tijdens het overleg zijn toegevoegd, er naar de mening van de 
ondergetekende niet toe leiden, dat de vraag of in een voor-
komend geval de bepaling van het tweede lid naar de geest 
geschonden is, moeilijker te beantwoorden zal zijn dan bij het 
ontbreken van die woorden. In het voorgaande heeft de on-
dergetekende reeds als zijn mening te kennen gegeven, dat 
meervermelde woorden de belastingplichtige in het gebruik 
van rechtsmiddelen zullen beperken, maar heeft hij tevens op 
factoren gewezen die het invoeren of handhaven van discri-
minaties zullen tegengaan. De ondergetekende is van oordeel 
dat de woorden „in beginsel" in de praktijk de bescherming 
van belastingplichtigen tegen discriminatie niet in belangrijke 
mate zullen aantasten. 

Mede gezien hetgeen hiervoor over het tweede lid is ver-
meld, verwacht de ondergetekende niet dat het artikel tot veel 
geschillen aanleiding zal geven. Voor het formeren van een 
afzonderlijke rechtsprekende instelling binnen het Koninkrijk 
ter beslechting van geschillen over de toepassing van ar-
tikel 1 acht hij geen aanleiding aanwezig. 

Gevraagd is verder naar een overzicht van de enkele ge-
vallen van een discriminitoire wijze van belastingheffing, waar-
op wordt gedoeld op blz. 10, rechterkolom, van de memorie 
van toelichting. 

Het betreft het niet onvoorwaardelijk verlenen van kinder-
aftrek in Nederland aan niet in Nederland wonende belas-
tingplichtigen, zowel voor de inkomstenbelasting (artikel 46, 
zesde lid, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941), 
als voor de vermogensbelasting (artikel 10, negende lid, 
van de Wet op de Vermogensbelasting 1892), waarop evenwel 
voor Nederlandse onderdanen een uitzondering is gemaakt 
krachtens de resolutie van 19 november 1943 (B. 7955) door 
hun steeds kinderaftrek te verlenen.. 

Op de van verschillende zijden gestelde vraag wat onder 
het begrip „vreemdeling" moet worden verstaan, kan geant-
woord worden dat hieronder ieder valt die niet Nederlander 
is in de zin van de Wet op het Nederlanderschap en het in-
gezetenschap (Stb. 1892, 268); ook staatlozen vallen onder 
het begrip. 

Artikel 2, eerste lid. Naar aanleiding van de vraag of 
het begrip doelvermogen in letter c, gelet op het zesde lid, 
moet worden opgevat in de zin van artikel 2 van de AIge-
mene wet inzake rijksbelastingen, merkt de ondergetekende 
op, dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is. Uit artikel 2, 
zesde lid, van het ontwerp volgt, dat de betekenis die aan 
een niet in de rijkswet omschreven begrip wordt toegekend, 
niet in alle landen gelijk behoeft te zijn. Voor Nederland kan 
de vraag evenwel bevestigend beantwoord worden. 

De vraag of trustvermogens onder het begrip doelvermo-
gens vallen, kan in haar algemeenheid niet beantwoord wor-
den. De oorzaak hiervan is niet alleen gelegen in de omstan-
digheid dat de betekenis van „doelvermogen" niet in alle 
landen en voor alle belastingen gelijk behoeft te zijn, maar 
tevens in de rechtsvorm van de trust, welke in het recht 
van het Koninkrijk der Nederlanden niet bekend is. In een 
voorkomend geval zal het wezen van de trust naar het recht 
van het desbetreffende land beoordeeld moeten worden. 

Het komt de ondergetekende overbodig voor om in letter 
e vóór de woorden „worden uitgeoefend" in te voegen: ge-
heel of gedeeltelijk, nu de bepaling spreekt van werkzaam-
heden zonder bepalend lidwoord. De huidige redactie drukt 
in dit opzicht hetzelfde uit als artikel 2. eerste lid, nr. 2, van 
de overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting met 
Duitsland, waar gesproken wordt van het geheel of gedeel-
telijk uitoefenen van de werkzaamheden van de onderneming. 

Tweede lid. Deze bepaling geeft enige voorbeelden van 
vaste inrichtingen. Om het karakter van "de bepaling tot uit-
drukking te brengen wordt de opsomming van gevallen voor-
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afgegaan door ,.onder meer". Naar de mening van de onder-
getekende behoeft de keuze van deze redactie gezien de strek-
king geen nadere toelichting. 

Derde lid. Hoewel het begrip vaste inrichting in regelingen 
ter vermijding van dubbele belasting op onderdelen vele 
variaties vertoont, kan gesteld worden, dat de beperking van 
het derde lid niet afwijkt van hetgeen internationaal gebruike-
lijk is. De beperking komt ook voor in artikel 5, derde lid, 
van de modelovereenkomst ter vermijding van dubbele belas-
ting van de O.E.S.O. 

Artikel 5, tweede lid. Het ligt in het voornemen om op 
het terrein van c!e winsttoerekening overleg te plegen zo vaak 
dit door een van de landen noodzakelijk wordt geacht. 

Artikel 6. Met „optreden als verzekeraar" binnen een land 
is gedacht aan het afsluiten van polissen of het innen van 
premies in dat land door de desbetreffende verzekerings-
onderneming. 

Het geldt hier in het bijzonder het geval dat de verzeke-
ringson.'erneming in het desbetreffende land een agent heeft, 
die niet voldoet aan de omschrijving van „vaste vertegen-
woordiger" van artikel 2, letter ƒ, b.v. omdat de agent 
niet zelf verzekeringscontracten mag afsluiten of slechts in-
ciden!ee! een overeenkomst sluit. 

Indien een verzekeringsonderneming van een van de lan-
den zaken doet door tussenkomst van een makelaar, com-
missionair of andere agent met een wezenlijk onafhankelijke 
positie, die daarbij in de normale uitoefening van zijn onder-
neming optreedt binnen een van de andere landen, geldt dit 
niet als een optreden van de verzekeringsonderneming binnen 
dat andere land. De in dat andere land optredende order-
neming is hier de onafhankelijke agent wiens winst, indien 
aan de daarvoor gestelde eisen is voldaan, door dat andere 
land mag worden belast. 

Voor de beantwoording van de vraag of een verzekerings-
onderneming optreedt in een land, is niet van belang waar 
het verzekerde object zich bevindt. 

Artikel 6 houdt geen verband met het in Nederland aan-
hangige ontwerp van wet op het schadeverzekeringsbedrijf. 

Naar aanleiding van de daaromtrent gestelde vraag deelt 
de ondergetekende mede dat, zoals uit het vorenstaande reeds 
volgt, artikel 6 er niet toe leidt dat in andere landen van 
het Koninkrijk gevestigde verzekeringsmaatschappijen, die in 
Nederland gelegen objecten verzekeren, alleen al op grond van 
dit feit in Nederland aan belasting mogen worden onderwor-
pen voor winst, gemaakt op verzekeringen, welke op ge-
noemde objecten gesloten zijn. 

Artikel 7, tweede lid. De redactie van dit lid is bij de 
voorbereiding van het wetsontwerp meermalen onderwerp van 
discussie geweest. Gezien de bereikte overeenstemming om-
trent de huidige redactie verdient het naar de mening van 
de ondergetekende de voorkeur deze te handhaven. Overigens 
lijkt het hem niet zonder bezwaar de bepaling van het eerste 
lid als fictie aan te duiden. 

Voor de toepassing van het tweede lid doet het niet ter 
zake of de achtereenvolgend werkende ondernemers al dan 
niet in hetzelfde land wonen. 

Artikel 9. Indien een musicus, enz. als zodanig inkomsten 
geniet, die geen winst van onderneming (zelfstandig uitge-
oefend beroep daaronder begrepen) zijn, kunnen het inkonv 
sten uit andere zelfstandige arbeid, dan wel inkomsten uit 
dienstbetrekking zijn. Aangezien krachtens artikel 2, vijfde 
lid, c, onder nict-zelfstandige arbeid mede zelfstandige, niet 
in eigen onderneming verrichte werkzaamheden en diensten 
vallen, worden beide categorieën voor de toepassing van de 
rijkswet gelijk behandeld en wel volgens de bepalingen die op 
inkomsten uit nict-zelfstandige arbeid betrekking hebben 
(artikelen 15-17). waarbij in het algemeen geldt, dat deze in-
komsten belast mogen worden in het land waar de werk-
zaamheden worden verricht. 

Artikel 10. Het is algemeen gebruikelijk een bepaling als 
het artikel bevat, in overeenkomsten ter vermijding van dub-
bele belasting op te nemen; aanleiding tot moeilijkheden geeft 
zij niet. Naar de vorm wijst artikel 10 de heffingsbevoegdheid 
voor bepaalde voordelen aan een land toe. Deze toewijzing is 
echter van andere aard dan de overige toewijzingsbepalingen 
in dit gedeelte van het wetsontwerp, en heeft slechts ten doel 
te verzekeren, dat het desbetreffende land die voordelen kan 
belasten welke reeds volgens de overige toewijzingsbepalin-
gen van de Rijkswet door dat land belast mogen worden. De 
bepaling beoogt namelijk te voorkomen, dat een land in de 
belastingheffing van bepaalde bedrijfsvoordelen wordt ge-
hinderd door de tegenwerping dat naar de vorm van de trans-
actie (de gemaakte voorwaarden waar de tekst van spreekt) 
die bedrijfsvoordelen aan een onderneming van een der andere 
landen toebehoren, terwijl die vorm — b.v. een verkoopover-
eenkomst met te lage prijs — de toestand niet correct weer-
geeft. Indien een der landen artikel 10 zou inroepen om be-
paalde voordelen te belasten en een der andere landen deze 
voordelen eveneens zou wensen te belasten, zal dit wel nim-
mer zijn oorzaak vinden in de enkele werking van artikel 
10, maar in een verschil van inzicht van de betrokken landen 
omtrent de werkelijke aard van de transactie. Indien deze 
situatie zich zou voordoen, hetgeen niet spoedig het geval zal 
zijn, zal, naar verwacht mag worden, overleg tussen beide 
landen plaats vinden. De ondergetekende is dan ook van 
mening dat de bepaling van artikel 10 in feite niet tot dubbe-
le heffing zal leiden. 

Voor een juist functioneren van het artikel is het niet nood-
zakelijk dat de drie landen een zelfde winstbegrip hebben. 

Artikelen 11 en 12. Naar aanleiding van de vraag of het 
wel juist is, dat met de inhoud van deze artikelen — met name 
het derde lid van artikel 11 en het tweede lid van artikel 12 
— wordt vooruitgelopen op de bepalingen welke te dier zake 
zijn opgenomen in de aanhangige herzieningsontwerpen van 
Nederland, merkt de ondergetekende het volgende op. Het 
ligt, naar de mening van de ondergetekende, voor de hand, 
dat indien de drie landen gezamenlijk een regeling ter vermij-
ding van dubbele belasting ontwerpen, elk land rekening 
houdt met plannen omtrent wijzigingen in zijn belastingwet-
geving. In dit verband zij er nogmaals op gewezen, dat met 
name het onderhavige gedeelte van de rijkswet het karak-
ter van een overeenkomst ter vermijding van dubbele belas-
ting vertoont en daarmede o.m. gemeen heeft dat het minder 
vatbaar is voor een aanpassing op korte termijn aan gewij-
zigde omstandigheden dan regelingen op een terrein dat aan 
de autonomie van de wetgever van elk der landen is overge-
laten. 

Voor Nederland betekent dit, dat, indien een gedifferen-
tieerd vennootschapsbelastingtarief wordt ingevoerd, zoals in 
het wetsontwerp op de vennootschapsbelasting 1960 is voor-
gesteld, op het tijdstip van invoering de Rijkswet aan Neder-
land de bevoegdheid dient te laten om dividenden die dit 
land in deelnemingsverhoudingen verlaten, aan een dividend-
belasting te onderwerpen. 

Gelijk reeds in de nota inzake de algemene herziening 
(Zitting 1959—1960, 5380, 6000, nr. 9; blz. 13, rechter-
kolom) is uiteengezet, dient de invoering van een gedifferen-
tieerd vennootschapsbelastingtarief gepaard te gaan met 
heffing van dividendbelasting op deelnemingsdividenden ten 
einde enerzijds een ongewilde fiscale begunstiging van buiten-
landse lichamen tegen te gaan en anderzijds de mogelijkheid 
tot het ontgaan van Nederlandse belasting uit te sluiten. De 
tweede zin van artikel 11, derde lid, is algemeen en voorwaar-
delijk geredigeerd en gaat geenszins uit van het bestaan in een 
der landen van een gedifferentieerd tarief voor vennootschaps-
winsten. De bepaling loopt dan ook niet vooruit op de aan-
hangige belastingherziening in Nederland in die zin dat zij van 
de invoering daarvan uitgaat, maar zij schept een kader waar-
binnen het onderhavige onderdeel van de belastingherzie-
ning bevredigend kan werken, indien het wordt verwezenlijkt. 

Omtrent de bepaling inzake het z.g. aanmerkelijk belang 
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in het tweede lid van artikel 12 merkt de ondergetekende op 
dat, voor zover zij een beperktere heffingsbevoegdheid be-
vat dan de huidige regeling voor de Nederlandse inkomsten-
belasting, dit beschouwd dient te worden als een bij wijze van 
concessie aanvaarde beperking van heffingsbevoegdheid, ge-
lijk concessies van die aard van de zijde van het land waar de 
belastingplichtige niet woont, op verschillend terrein in inter-
nationale overeenkomsten ter vermijding van dubbele belas-
ting niet ongebruikelijk zijn. Voor zover de bepaling van het 
tweede lid van artikel 12 een ruimere heffingsbevoegdheid 
zou toekennen dan de eigen wetgeving van een land bevat, 
moet dit land met zijn heffing toch blijven binnen de grenzen 
van zijn eigen wetgeving. Deze situatie zal zich ten aanzien 
van Nederland voordoen, nu in het ontwerp van wet op de 
inkomstenbelasting het aanmerkelijk belang beperkter is om-
schreven dan in de Rijkswet geschiedt. Nederland zal dan on-
danks de ruimere omschrijving in de Rijkswet bij zijn be-
lastingheffing de omschrijving in de eigen wetgeving in acht 
dienen te nemen. 

Omtrent de vraag of het de bedoeling is deze Rijkswet 
aan te passen, indien in Nederland een andere regeling tot wet 
zou worden verheven, merkt de ondergetekende op, dat hem 
dit niet noodzakelijk voorkomt. Zolang niet in een der landen 
een gedifferentieerd tarief voor vennootschapswinst geldt, 
blijft de bepaling van artikel 11, derde lid, tweede zin, buiten 
toepassing. Naar bij de voorgaande vraag is opgemerkt, gaat 
het in artikel 12, tweede lid, om een bevoegdheid, hetgeen 
betekent dat de bepaling nimmer tot een meer omvangrijke 
belastingheffing aanleiding kan geven dan de eigen wetgeving 
van het desbetreffende land kent. 

Naar aanleiding van de daaromtrent gestelde vraag deelt 
de ondergetekende mede, dat in Suriname en de Neder-
landse Antillen geen gedifferentieerd tarief voor vennoot-
schapswinsten geldt en evenmin een regeling voor z.g. aan-
merkelijke belangen bestaat. 

Artikel 11, derde lid. De in de laatste zin opgenomen be-
perking tot twee derden van het tariefsverschil moet be-
schouwd worden als een tegemoetkoming van Nederlandse 
zijde vergeleken met een aanvankelijk voorstel om een heffing 
ter hoogte van het volle tariefsverschil mogelijk te maken. 

Lid 4. In het wetsontwerp komen verschillende opzeg-
gingsmogelijkheden voor, welke voor elk land een verschil-
lende waarde kunnen hebben. Tijdens het vooroverleg is van 
de zijde van de drie landen overeengekomen om in alle ge-
vallen een zelfde termijn te stellen. De ondergetekende acht 
deze termijn voor het in artikel 11, vierde lid, beoogde doel 
niet te kort. 

Artikel 14. De vraag of filmrechten onder het begrip 
royalty's vallen, dient bevestigend te worden beantwoord. 

Artikel 15, derde lid. Deze bepaling heeft geen invloed op 
de winstberekening. 

De ondergetekende vermag niet in te zien waarom het 
juister zou zijn behalve aan de plaats van vestiging van het 
lichaam ook betekenis toe te kennen aan de vraag of de be-
stuurder of commissaris slechts in bepaalde landen feite-
lijk zeggenschap kan uitoefenen. Naar onder meer uit artikel 
2, derde lid, letter c, van het door de Tweede Kamer aan-
vaarde ontwerp van Wet op de loonbelasting 1960 blijkt, is 
het niet in overeenstemming met de bedoeling van een der-
gelijke bepaling de werking daarvan te beperken tot be-
stuurders en commissarissen die in het land welks belasting-
heffing het betreft, bevoegd zijn bestuur te voeren over de 
vennootschap bij welke zij zijn aangesteld. 

Artikel 16. In overeenkomsten ter vermijding van dubbe-
le belasting wordt de heffingsbevoegdheid ter zake van in-
komsten van personeel aan boord van vervoermiddelen in in-
ternationaal verkeer nu eens geregeld door toewijzing aan de 
staat van inwoning van de belastingplichtigen (b.v. Neder-

land — Noorwegen, artikel XIV), dan weer door toewijzing 
aan de staat waar de leiding van de vervoeronderneming is 
gevestigd. Op verzoek van een van de landen is in het ont-
werp in beginsel de eerste regeling opgenomen, welke rekening 
houdt met de situatie van een land waar personeelsleden wo-
nen van een vervoeronderneming die in een der andere landen 
is gevestigd. Door de subsidiaire toewijzingsregel van de tweede 
zin wordt tegengegaan dat de inkomsten geheel vrij zouden zijn. 

Artikel 17. Naar aanleiding van de gestelde vraag omtrent 
afkoopsommen en andere dergelijke uitkeringen ineens uit 
een pensioenregeling merkt de ondergetekende op, dat in het 
vooroverleg de uitdrukking „pensioenen en soortgelijke in-
komsten genoten ter zake van vroeger verrichte niet-zelfstan-
dige arbeid" in de plaats is gekomen van de term „inkomsten 
uit vroeger verrichte niet zelfstandige arbeid" zonder dat be-
oogd werd de strekking van de bepaling te beperken. Aan-
genomen dient dan ook te worden dat de thans gebezigde uit-
drukking mede omvat uitkeringen ineens ter zake van vroeger 
verrichte niet-zelfstandige arbeid. De ondergetekende zou op 
dit punt geen vergelijking willen maken met het verdrag 
ter vermijding van dubbele belasting tussen Nederland en de 
Verenigde Staten, waarop het arrest B.N.B. 1959/383 betrek-
king heeft, aangezien dit verdrag in opzet en redactie van het 
onderhavige wetsontwerp afwijkt. Overigens zij nog opge-
merkt, dat artikel 17 de bevoegdheid tot belastingheffing van 
de pensioenen en soortgelijke inkomsten genoten ter zake van 
vroeger verrichte niet-zelfstandige arbeid, die ten laste van 
een openbare kas worden betaald, niet toewijst aan het woon-
land van de genieter, doch aan het land van de openbare 
kas. Indien het betreft vroeger verrichte niet-zelfstandige ar-
beid als in het derde lid is vermeld, geldt evenwel de algeme-
ne bepaling van artikel 15, vierde lid: de inkomsten mogen 
worden belast in het woonland van de genieter. 

Artikel 18. De opzeggingsmogelijkheid van het tweede lid 
houdt geen verband met de in de memorie van toelichting ge-
releveerde wens van bepaalde jonge landen om het vervoer 
naar en van hun gebied te belasten. Deze wens werd slechts 
vermeld om erop te wijzen, dat de regel van uitsluitende hef-
fingsbevoegdheid van het land waar de werkelijke leiding 
van de onderneming is gevestigd, niet algemeen aanvaard 
wordt. Zoals in de memorie van toelichting is vermeld, be-
stonden bij het vooroverleg aan de zijde van Suriname en de 
Nederlandse Antillen zekere reserves ten aanzien van de be-
paling van artikel 18, eerste lid. 

Het van de zijde van die landen ingenomen standpunt zou 
aldus samengevat kunnen worden, dat beide zich de vrijheid 
wensten voor te behouden om bij een zodanige wijziging van 
de onderlinge economische betrekkingen tussen de landen of 
tussen twee ervan, dat onverkorte toepassing van de bepaling 
onoverkomenlijke bezwaren zou opleveren, zich opnieuw over 
de behandeling van de winsten in kwestie te beraden. De on-
dergetekende meent, dat met deze wens rekening dient te wor-
den gehouden. 

Artikel 21. Naar aanleiding van de mening van verschil-
lende leden, dat het in het kader van de ontwikkelingshulp 
verreweg de voorkeur verdient ook de periodieke uitkeringen 
welke worden betaald door het land waar de student woont 
of verblijft voor studie, geheel vrij te stellen, merkt de onder-
getekende op dat naar zijn oordeel een vrijstelling van be-
paalde inkomensbestanddelen niet gerechtvaardigd wordt door 
ideële oogmerken welke met die inkomensbestanddelen ver-
band houden. Daarnaast wil hij er nog op wijzen dat een al-
gehele vrijstelling van studietoelagen buiten het kader van de 
Rijkswet zou vallen. De in artikel 21 voorkomende beperking 
van de vrijstelling in het studieland tot uitkeringen die van 
buiten dat land genoten worden, is in overeenstemming met 
de gebruikelijke bepaling omtrent dit onderwerp in overeen-
komsten ter vermijding van dubbele belasting. Evenals deze 
overeenkomsten geeft het ontwerp van Rijkswet regelen voor 
de belastingheffing van inkomsten, die worden genoten door 



een inwoner van een land doch uit een ander land afkomstig 
zijn. Het geval, waarin de inkomsten herkomstig zijn uit het-
zelfde land waar de genieter woont, valt buiten het bestek van 
zodanige regelen; het dient, naar internationaal algemeen wordt 
aangenomen, ter beoordeling aan de wetgever van het desbe-
treffende land te worden overgelaten. 

Omtrent de feitelijke situatie met betrekking tot de belas-
tingheffing in Nederland van uit Nederland afkomstige perio-
dieke uitkeringen die strekken tot bestrijding van de kosten van 
onderhoud en studie van een van buiten Nederland afkomstige 
student die voor studiedoeleinden in Nederland woont of ver-
blijft, deelt de ondergetekende het volgende mede. Indien de 
student beoordeeld op de voet van artikel 3 van het Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941 in Nederland woont, is hij op de 
voet van artikel 31, dan wel artikel 34 aldaar belastbaar voor 
de door hem genoten periodieke uitkeringen. Woont de stu-
dent niet in Nederland, dan is hij op de voet van artikel 39, 
eerste lid, 3°, aldaar belastbaar voor periodieke uitkeringen 
die ten laste van een Nederlands openbaar lichaam worden 
gedaan. 

Artikelen 24 en 39. Ter toelichting van deze artikelen mo-
gen de volgende voorbeelden dienen. 

a. Een inwoner — natuurlijk persoon — van Nederland 
heeft in een jaar de volgende inkomsten: uit een in Nederland 
gedreven onderneming f 50 000, uit huizen in Paramaribo 
f 10 000 en uit Surinaamse dividenden f 4000, totaal 
f 64 000. Volgens artikel 20 van het wetsontwerp mag Neder-
land de inkomsten uit onderneming belasten, volgens artikel 
4 Suriname de inkomsten uit de huizen, terwijl de dividenden 
volgens artikel 11. eerste lid, door Nederland mogen worden 
belast, terwijl daarnaast volgens het tweede lid Suriname door 
inhouding aan de bron de dividenden met maximaal 15 pet. 
mag belasten. Suriname bezit evenwel geen bronbelasting op 
dividenden. 

Volgens artikel 24, eerste lid, zal Nederland als woonland 
ook die inkomsten in het inkomen begrijpen, die Suriname mag 
belasten. 

Nederland begint dan zijn inkomstenbelasting te berekenen 
over f64 000. belasting bij tariefgroep II f29 516. Op de al-
dus berekende belasting wordt een vermindering toegepast; 
deze verhoudt zich tot f29 516 als de inkomsten die Surina-
me mag belasten met uitzondering van de dividenden (zie tus-
senzin in eerste zin van artikel 24, eerste lid), zich verhouden 
tot het totale belastbare inkomen; de vermindering bedraagt 

10 
x : f 29 516 = 10 000 : 64 000; x = T T X f29 516 = f4611. 
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De belastingplichtige betaalt in Nederland f 29 516 — f 4611 
= f 24 905. 

Tengevolge van artikel 24, tweede lid, zal, indien de inkom-
sten uit de huizen in Paramaribo groter zijn dan het totale be-
lastbare inkomen (b.v. tengevolge van een verlies van de Ne-
derlandse onderneming), artikel 2, tweede lid, van het Konink-
lijk Besluit van 30 augustus 1962, Stb. 344, houdende eenzij-
dige regeling ter voorkoming van dubbele inkomsten-, loon-, 
vermogens-, vennootschaps- en loterijbelasting, overeenkom-
stige toepassing vinden, en ingeval de inkomsten uit de huizen 
in Paramaribo negatief zouden zijn, artikel 2, derde lid, van 
genoemd Koninklijk Besluit. 

b. Zelfde situatie als voorbeeld a, doch met de veronder-
stelling, dat in Suriname een dividendbelasting bij wege van 
inhouding van 15 pet. wordt geheven. De berekening van de 
vermindering van Nederlandse inkomstenbelasting ter zake van 
de inkomsten uit de huizen in Paramaribo ondergaat geen ver-
andering. Ingevolge artikel 24, derde lid, zal de Surinaamse 
dividendbelasting ten bedrage van 15 pet. van f4000 = f600 
in mindering worden gebracht op de in Nederland ter zake van 
deze dividenden verschuldigde inkomstenbelasting. De aldus 
in Nederland voor verrekening beschikbare inkomstenbelas-
ting wordt gesteld op een zodanig bedrag, dat tot de Neder-

landse inkomstenbelasting over het gehele inkomen in dezelf-
de verhouding staat als het bedrag van de dividenden staat tot 
het totale belastbare inkomen, ofwel x : f29 516 = 4000 : 

4 
64 000; x =^4 X f 29 516 = f 1844. 

Aangezien dit bedrag de Surinaamse dividendbelasting over-
treft, kan de laatste volledig met de Nederlandse inkomsten-
belasting verrekend worden. De belastingplichtige betaalt in 
Nederland f 29 516 — f 4611 — f 600 = f 24 305. 

c. Een inwoner van Suriname geniet naast inkomsten uit 
Surinaamse bron Nederlandse dividenden. Deze dividenden 
mogen volgens artikel 11, eerste lid, in Suriname als woon-
land belast worden. Daarnaast heft Nederland, daartoe be-
voegd krachtens artikel 11, tweede lid, 15 pet. dividendbelas-
ting van de dividenden. Suriname bezit geen dividendbelasting 
op naar andere landen uitgaande dividenden. Volgens artikel 
24, vierde lid, is Suriname uit hoofde van het ontbreken van 
een eigen dividendbelasting niet verplicht de Nederlandse di-
videndbelasting op de voet van het derde lid van het artikel 
met Surinaamse belasting te verrekenen. 

Zou Suriname wel een dividendbelasting heffen op naar 
het buitenland uitgaande dividenden, maar tot een lager per-
centage dan wat in artikel 11, tweede lid, is genoemd, b.v. 
7 i pet., dan zou Suriname wel verplicht zijn om de Neder-
landse dividendbelasting op de voet van artikel 24, derde lid, 
te verrekenen met Surinaamse belasting, maar die verplich-
ting zou volgens artikel 24, vierde lid, nimmer verder gaan 
dan een verrekening van 1\ pet. van het bedrag van de Neder-
landse dividenden. 

cl. Een inwoner van Nederland en een inwoner van de Ne-
derlandse Antillen bezitten elk een obligatie uitgegeven door 
een in Suriname gevestigde naamloze vennootschap. Ter wille 
van het voorbeeld wordt verondersteld, dat Suriname een be-
lasting bij wege van inhouding heft, van 10 pet., op naar het 
buitenland gaande rente, terwijl Nederland en de Nederlandse 
Antillen uitgaande rente niet belasten. Volgens artikel 13, 
eerste lid, mogen Nederland, alsmede de Nederlandse Antil-
len elk als woonland hun inwoner belasten voor rente van 
Surinaamse obligatie; daarnaast is Suriname krachtens het twee-
de lid van artikel 24 bevoegd zijn rentebelasting van 10 pet. 
te handhaven. 

De Nederlandse Antillen behoeven nu krachtens het vijfde 
lid van artikel 24 aan hun inwoner generlei verrekening toe 
te staan van de Surinaamse rentebelasting met Antilliaanse be-
lasting, aangezien de Nederlandse Antillen zelf uitgaande ren-
te niet belasten. Ten aanzien van Nederland geldt voornoemd 
vijfde lid niet, ook vindt het vierde lid geen toepassing, omdat 
dit niet op rente betrekking heeft. • 

Nederland dient daarom aan zijn inwoner verrekening van 
de Surinaamse rentebelasting met Nederlandse belasting toe 
te staan op de voet van het derde lid van artikel 24. 

e. Artikel 39 kan door het volgende voorbeeld worden toe-
gelicht. 

Een inwoner van de Nederlandse Antillen, die onroerend 
goed in Suriname bezit en voor de inkomsten daaruit in over-
eenstemming met artikel 4 in Suriname wordt belast, heeft 
aldaar aanspraak op dezelfde tegemoetkomingen uit hoofde 
van burgerlijke staat en kinderen als inwoners van Suriname 
genieten. 

Naar aanleiding van de vraag of met de regelingen van de 
artikelen 24 en 39 wordt bereikt, dat belastingplichtigen wier 
inkomen uit meer dan één land afkomstig is, in beginsel niet 
zwaarder, doch ook niet lichter worden belast dan belasting-
plichtigen die hun hele inkomen verwerven in het land waar 
zij wonen, merkt de ondergetekende op, dat dit resultaat niet 
in zijn algemeenheid, maar wel meermalen zal worden be-
reikt of benaderd. 

Artikel 24. vijfde lid. De reden, dat de regeling van dit 
lid uitsluitend voor de Nederlandse Antillen zal gelden, is hier-
in gelegen, dat dit land er de voorkeur aan gaf ten aanzien van 
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rente de regeling toe te passen, welke het vierde lid voor en-
kele andere inkomstencategorieën bevat. 

Artikel 25. Aan het percentage van 4 ligt slechts de over-
weging ten grondslag, dat belastingheffing in het onderhavi-
ge geval, waar deze gebaseerd is op de formeel-juridische be-
trekking tussen de belastingplichtige en het heffende land, van 
beperkte omvang dient te zijn. 

Aangezien de door artikel 25 toegekende heffingsbevoegd-
heid geen enkele inbreuk maakt op de heffingsbevoegdheid die 
de andere landen volgens de Rijkswet bezitten, zou de bepa-
ling aanleiding kunnen geven tot dubbele belasting, b.v. in-
dien het land waar de werkelijke leiding van de houdstermaat-
schappij is gevestigd, uit dien hoofde de winst van de maat-
schappij zou belasten. Bij het opnemen van de bepaling is ech-
ter overwogen, dat houdstermaatschappijen in het land van de 
werkelijke leiding veelal een deelnemingsvrijstelling zullen 
genieten ten gevolge waarvan de door artikel 25 toegestane 
heffing in de praktijk wel niet tot dubbele heffing zal leiden. 

Artikel 34, derde lid. De feitelijke werking van dit voor-
schrift zal zijn, dat een student die zowel volgens een belas-
tingregeling van zijn land van herkomst — b.v. inzake de in-
komstenbelasting •—• als volgens de overeenkomstige belasting-
regeling van het land waar hij studeert, als inwoner wordt be-
schouwd, voor de toepassing van het desbetreffende onderdeel 
van het hoofdstuk der Rijkswet, de vermijding van dubbele be-
lasting betreffende, als inwoner van zijn land van herkomst 
geldt. 

Naar aanleiding van de vraag, of Suriname en de Nederland-
se Antillen de in Nederland studerenden nog als inwoners be-
schouwen, ongeacht de duur van hun verblijf en de financie-
ring daarvan, merkt de ondergetekende op, dat in de belas-
tingwetgeving van de eerstgenoemde twee landen geen bijzon-
dere bepalingen omtrent de woonplaats van studerenden voor-
komen. 

Artikel 37, derde lid. Naar aanleiding van het verzoek van 
vele leden om een toelichting op de beperkingen, welke dit 
lid ten aanzien van het verstrekken van inlichtingen inhoudt, 
merkt de ondergetekende het volgende op. 

Aan de beperking dat een land niet verplicht is gegevens en 
inlichtingen te verschaffen die niet verkregen kunnen worden 
ingevolge de belastingregelingen van dat land, ligt zowel de 
gedachte ten grondslag, dat het aangezochte land niet verplicht 
dient te worden tot het nemen van maatregelen welke zijn 
belastingregelingen niet kennen, alsook dat het verzoekende 
land niet dient te profiteren van de omstandigheid, dat het 
aangezochte land op enigerlei wijze gegevens heeft verkregen, 
die volgens de eigen belastingregelingen van laatstbedoeld 
land niet verkregen hadden kunnen worden. Aan de beper-
king dat een land niet verplicht is gegevens en inlichtingen 
te verschaffen welke niet zouden kunnen worden verkregen in-
gevolge de belastingregelingen van het verzoekende land, ligt 
de gedachte ten grondslag dat het verzoekende land geen voor-
deel behoort te trekken uit de omstandigheid dat voor het 
aangezochte land de mogelijkheid om gegevens te verkrijgen 
ruimer is dan voor het verzoekende land. De laatste van de 
in het derde lid van het artikel genoemde beperkingen accen-
tueert het bijzondere karakter van gegevens, verkregen van 
banken en daarmede gelijk te stellen instellingen. 

Het derde lid geldt niet slechts met betrekking tot in-
lichtingen en gegevens, waarover de belastingdienst van het 
aangezochte land ten tijde van het verzoek niet beschikt, doch 
ook voor reeds voorhanden gegevens. 

Indien van een bank verkregen gegevens later op andere 
wijze zijn bevestigd, dient zelfstandig te worden beoordeeld, 
of de beperkingen van het derde lid van artikel 37 ten aan-
zien van de bij deze latere bevestiging verkregen gegevens 
gelden; de van de bank verkregen gegevens blijven daarbij bui-
ten beschouwing. 

Naar aanleiding van de slotopmerking van de hier aan het 
woord zijnde leden merkt de ondergetekende op, dat de onder-

havige beperkingen overeenstemmen met die, welke in over-
eenkomsten ter vermijding van dubbele belasting — voor zo-
ver deze al in een uitwisseling van inlichtingen voorzien — 
gebruikelijk zijn. 

Artikel 40. Naar aanleiding van de vraag of het mede de 
strekking van deze bepaling is om giften door hier te lande 
wonende personen aan buiten Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen gevestigde instellingen, die geheel of ge-
deelteüjk werkzaam zijn voor het grondgebied van een van die 
landen, op de voet van de z.g. giftenregeling in aanmerking te 
nemen, merkt de ondergetekende op, dat deze vraag ontken-
nend moet worden beantwoord. Artikel 40 onderscheidt twee 
categorieën tegemoetkomingen: tegemoetkomingen aan in een 
land gevestigde instellingen en tegemoetkomingen aan voor het 
grondgebied van een land werkzame instellingen. Nu de tege-
moetkoming van artikel 51a van het Besluit op de Inkomsten-
belasting 1941 slechts geldt ten aanzien van in Nederland geves-
tigde instellingen met een daar bedoeld karakter, zal de tege-
moetkoming op grond van artikel 40 der Rijkswet ook slechts 
ten aanzien van in Suriname of in de Nederlandse Antillen 
gevestigde instellingen met hetzelfde karakter van toepassing 
worden. Naar de mening van de ondergetekende blijkt de 
strekking van de bepaling voldoende exact uit de redactie. 

Naar aanleiding van de vraag of na invoering van artikel 
40 der Rijkswet in artikel 24, vierde lid, van de Nederlandse 
Successiewet de woorden „of in een der Overzeese Rijksdelen" 
kunnen vervallen merkt de ondergetekende, zich op het terrein 
van de interne wetgeving van Nederland begevend, op dat in 
het binnenkort bij de Tweede Kamer in te dienen ontwerp van 
wet tot aanpassing van de Successiewet 1956 aan de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen de overeenkomstige bepaling niet 
naar de andere landen van het Koninkrijk verwijst. 

Artikel 45. Naar aanleiding van de vraag van verschillen-
de leden waarom de fiscale positie van de Gouverneur hier 
niet mede is geregeld merkt de ondergetekende op, dat een 
bijzondere regeling voor de Gouverneur niet noodzakelijk 
geoordeeld werd. Anders dan de Gevolmachtigde Ministers 
die een bepaald land van het Koninkrijk vertegenwoordigen 
en hun functie gewoonlijk binnen een der andere landen uit-
oefenen, vertegenwoordigen de Gouverneurs de Koning in 
het desbetreffende land. Er is dan ook geen reden, waarom 
de Gouverneurs in afwijking van de overige hier van belang 
zijnde bepalingen van de Rijkswet in enig opzicht aan de be-
lastingheffing van het land waar zij hun functie uitoefenen, 
zouden worden onttrokken ten gunste van de belastingheffing 
door een ander land. 

Artikel 47. Alvorens de bij dit artikel gestelde concrete 
vragen te beantwoorden, komt het de ondergetekende nuttig 
voor twee, meer algemene, opmerkingen te maken. 

Bij het onderhavige ontwerp voor een Rijkswet wordt tussen 
de delen van het Koninkrijk onder meer een onderlinge rege-
ling op het stuk van de vermijding van dubbele belasting ge-
troffen, die in velerlei opzicht op overeenkomstige wijze zal 
werken als de bekende overeenkomsten ter vermijding van 
dubbele belasting. Het gaat om een regeling van hogere orde, 
die weliswaar de autonome wetgevingen van de landen op 
het stuk van de belastingen formeel onverlet Iaat, maar die 
wel tot gevolg heeft, dat de belastingheffing in de landen ge-
schiedt met inachtneming van de na gemeenschappelijk over-
leg aanvaarde regels. Dit facet brengt mee, dat het niet van-
zelfsprekend is de inwerkingtreding van het onderhavige wets-
ontwerp afhankelijk te stellen van wijzigingen, die in één van 
de landen zijn aangebracht in de eigen belastingwetgeving. 
Dit is ook niet het geval, indien dit voor dit land bepaalde 
voordelen meebrengt uit een oogpunt van eenvoud en over-
zichtelijkheid. Niet mag worden voorbijgezien, dat de min of 
meer gelijktijdige totstandkoming van deze Rijkswet en de z.g. 
algemene belastingherziening in Nederland een toevallige coïn-
cidentie is. Ook los van deze belastingherziening zouden de 
nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk immers het treffen 
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van een belastingregeling tussen de Koninkrijkspartners wen-
selijk hebben gemaakt. 

De tweede algemene opmerking is, dat de ondergetekende 
zijn standpunt, zoals dit ook in de memorie van toelichting 
(blz. 9, linkerkolom) wordt vermeld, dat met name artikel 
49 van het Besluit op de Inkomstenbelating 1941 en arti-
kel 28, lid 1, van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 
1942 buiten toepassing zijn gesteld door de inwerkingtre-
ding van artikel 38 van de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen, in verband met artikel 95, lid 2 van die wet, nog steeds 
juist acht. Dit standpunt gaat, gelet op de nieuwe verhoudin-
gen, van de logische gedachte uit, dat in het kader van de al-
gemene belastingherziening op het stuk van de eenzijdige ver-
mijding van dubbele belasting geen onderscheid meer wordt 
gemaakt tussen dubbele belasting, veroorzaakt door belasting-
heffing in een ander deel van het Koninkrijk óf in een vreem-
de staat. De passende plaats in de geconcipieerde wetgeving 
voor die naar deze twee zijden werkende eenzijdige maatre-
gelen is de genoemde Algemene wet. In de z.g. materiële be-
lastingwelten zullen de eenzijdige regelingen met betrekking 
tot de andere landen van het Koninkrijk niet meer voorkomen. 
Door de inwerkingtreding van genoemd artikel 38 vervielen 
dan ook reeds de artikelen 49 en 28, lid 1, van de aangeduide 
besluiten. Dat de wetgever in artikel 38 het geven van de een-
zijdige regels aan een lagere wetgever overliet, doet hierbij 
niet terzake. 

Op grond van beide opmerkingen van algemene aard 
meent de ondergetekende, dat bij het antwoord op de vraag 
of het ontwerp met terugwerkende kracht tot 1 januari 1963 
in werking ware te doen treden, niet in de eerste plaats met 
het beeld van de Nederlandse fiscale wetgeving moet worden 
gerekend. Bij het overleg over het wetsontwerp hebben de 
Regeringen van de landen overigens niet het voornemen gehad 

om, in afwijking van de normale regel, aan de Rijkswet 
terugwerkende kracht te verlenen. 

Naar aanleiding van de vraag, of, zo het verlenen van terug-
werkende kracht aan de Rijkswet tot 1 januari 1963 niet mo-
gelijk mocht zijn, in een ambtelijk voorschrift aan de contri-
buabelen de mogelijkheid van keuze zou kunnen worden ver-
leend tussen toepassen van de bepalingen van de Rijkswet, of 
van de huidige regeling van het Koninklijk Besluit van 18 
augustus 1962 (Stb. 319), of van de regelingen in de Besluiten 
op de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting merkt 
de ondergetekende in de eerste plaats op, dat hij geen aanlei-
ding kan vinden om laatstbedoelde besluitregelingen, die naar 
zijn oordeel buiten toepassing zijn gesteld, opnieuw toepassing 
te verlenen. Verder wil hij er op wijzen dat voornoemd Konink-
lijk Besluit van 18 augustus 1962 zozeer op de overeenkom-
stige regelingen van de Rijkswet gelijkt, dat de overgang van 
Besluit op Rijkswet in het algemeen geen noemenswaardige 
consequenties zal hebben. Voor het openstellen van een keuze-
mogelijkheid tussen beide laatstgenoemde regelingen acht de 
ondergetekende niet voldoende aanleiding aanwezig. 

Tegelijk met deze memorie heeft de ondergetekende een 
nota van wijziging ingezonden die betrekking heeft op artikel 
46, eerste lid, van het ontwerp. Ter toelichting van de voor-
gestelde wijziging zij opgemerkt, dat het in het voornemen 
van de Regering ligt binnen afzienbare tijd een ontwerp van 
wet in te dienen, waarbij onder meer de Wet van 26 april 
1940 (Stb. 200) wordt ingetrokken. De voorgestelde wijziging 
strekt er toe rekening te houden met de mogelijkheid dat de 
wet waarvan het ontwerp binnenkort zal worden ingediend, 
eerder in werking treedt dan de Rijkswet. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
VAN DEN BERGE. 


