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Aanvullend Verdrag, op 30 december 1965 te 
Washington ondertekend, tot wijziging en aanvulling 
van het Verdrag van 29 april 1948 tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten 
van Amerika met betrekking tot belastingen van 
inkomsten en bepaalde andere belastingen 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 
's-Gravenhage, 11 februari 1966. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 17 februari 1966. 
De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onder-
worpen, kan door of namens de Kamer of door ten 
minste dertig leden der Kamer of door de Gevolmach-
tigde Minister van Suriname, onderscheidenlijk van de 
Nederlp.idse Antillen te kennen worden gegeven uiterlijk 
op 19 maart 1966. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en 
onder verwijzing naar artikel 61 , lid 3, van de Grondwet, als-
ook naar artikel 24, eerste lid, van het Statuut voor het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, de Raad van State van het Konink-
rijk gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge hierbij de 
tekst over te Jf.ggen van het op 30 december 1965 te Washing-
ton ondertekende Aanvullend Verdrag (Trb. 1966, 97) *) tot 
wijziging en aanvulling van het Verdrag van 29 april 1948 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten 
van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en 
bepaalde andere belastingen. 

Een toelichtende nota bij dit Aanvullend Verdrag gelieve 
U Hoogedelgestrenge hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Aan-
vullend Verdrag alleen voor Nederland gelden. 

Aan de Gouverneurs van Suriname en van de Nederlandse 
Antillen is verzocht, bovengenoemde stukken op 17 februari 
1966 over te leggen aan de Staten van Suriname, onderschei-
denlijk van de Nederlandse Antillen. 

De Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de 
Nederlandse Antillen zijn van deze overlegging in kennis ge-
steld. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 

J. CALS. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Toelichtende nota 

Met de Verenigde Staten van Amerika is overeenstemming 
bereikt over een wijziging van het op 29 april 1948 te Wash-
ington met dat land gesloten verdrag met betrekking tot be-
lastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen (Stb. 
I 464) . Deze wijziging is vervat in het hierbij overgelegde 
Aanvullend Verdrag tot wijziging en aanvulling van genoemd 
verdrag. 

Zoals bekend, heeft het beleid, dat door Nederland wordt 
gevoerd met betrekking tot de belastingheffing van dividenden 
onder de werking van overeenkomsten ter vermijding van 
dubbele belasting, wijziging ondergaan. Aan dit punt zijn uit-
voerige beschouwingen gewijd in de Nota inzake de algemene 
belastingherziening, welke op 27 juli 1960 aan de Staten-
Generaal is overgelegd (vide de parlementaire stukken zitting 
1959—1960, 5380, 6000, nr. 9 ) , terwijl daaraan eveneens 
aandacht is geschonken bij de behandeling van het ontwerp 
van Wet op de dividendbelasting 1960 (vide in het bijzonder 
verslag van het mondeling overleg, tevens eindverslag, zitting 
1965—1966, 6000, nr. 15, zomede Handelingen van de Tweede 
Kamer van 8 december 1965, blz. 746 e.v.). 

Zoals daaruit blijkt is het beleid er thans op gericht om in 
verdragsverhoudingen aan de bronstaat een heffing van 15 pet. 
op uitgaande dividenden voor te behouden. Hierbij dient even-
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wel een uitzondering te worden gemaakt voor dividenden, 
welke door een dochtervennootschap in een der Staten worden 
betaald aan een moedervennootschap in de andere Staat. Gelet 
op het, internationaal vrijwel algemeen erkende, bijzondere 
karakter daarvan en op de Nederlandse belangen, die hierbij 
in het geding zijn, blijft voor deze dividenden het beleid ge-
richt op een volledige vrijstelling over en weer van dividend-
belasting in verdragsverhoudingen. 

Anderzijds is Nederland thans bereid — zulks in tegen-
stelling tot de vroegere gedragslijn — de belasting, die de ver-
dragspartner op grond van een belastingverdrag van uitgaande 
dividenden mag blijven heffen, in mindering te brengen op de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting, die hier te lande over 
die dividenden verschuldigd is. 

Het hierbij overgelegde Aanvullend Verdrag strekt in hoofd-
zaak om het bestaande verdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting met de Verenigde Staten aan dit nieuwe beleid aan 
te passen. 

Voor herziening van dat verdrag bestaat van Nederlands 
gezichtspunt bezien te meer aanleiding nu het, voor zoveel de 
belastingheffing van dividenden betreft, een opvallende on-
evenwichtigheid ten nadele van Nederland vertoont. Krach-
tens de huidige tekst van het verdrag verleent Nederland Dame-
lijk voor alle dividenden, die door Nederlandse lichamen aan 
inwoners van de Verenigde Staten worden uitgekeerd, vrij-
stelling van dividendbelasting. De Verenigde Staten daaren-
tegen hebben zich het recht voorbehouden, de in omgekeerde 
richting gaande dividenden met een bronheffing van 15 pet. 
— en voor zover het concerndividenden betreft, van 5 pet. — 
te belasten. Deze in 1948 getroffen regeling moet worden ge-
zien tegen de achtergrond van de situatie, waarin ons land 
zich kort na de laatste wereldoorlog bevond, en van de toen-
malige onderhandelingspositie tegenover de Verenigde Staten. 
Voorts is het voorheen gevoerde Nederlandse beleid inzake de 
belastingheffing van dividenden onder de werking van belas-
tingverdragen daarbij mede van invloed geweest. 

De zojuist aangeduide onevenwichtigheid wordt nog ge-
accentueerd door de verschuivingen, die gaandeweg in het 
dividendverkeer tussen Nederland en de Verenigde Staten zijn 
opgetreden, hierin resulterende, dat de destijds door Nederland 
ingenomen positie van crediteurstaat in die van debiteurstaat 
is gewijzigd. 

Blijkens het Aanvullend Verdrag is overeenstemming ver-
kregen om het belastingverdrag in die zin te herzien, dat aan 
Nederland dezelfde bevoegdheden met betrekking tot de be-
lastingheffing van uitgaande dividenden worden toegekend als 
de Verenigde Staten zich in 1948 hebben voorbehouden. 
Voortaan zal Nederland dus de aan inwoners van de Ver-
enigde Staten uitgedeelde dividenden aan een heffing van 15 
pet. mogen onderwerpen, met uitzondering van de dividenden, 
die door een Nederlandse dochtervennootschap aan een Ame-
rikaanse moedervennootschap worden uitgekeerd; van deze 
dividenden zal niet meer dan 5 pet. mogen worden geheven. 
Daar staat tegenover dat Nederland zich — overeenkomstig 
het hiervoor uiteengezette beleid — bereid verklaart aan in 
Nederland wonende aandeelhouders van Amerikaanse vennoot-
schappen toe te staan de Amerikaanse belasting op de door 
hen genoten dividenden te verrekenen met de Nederlandse 
belasting, die daarover verschuldigd is. Aldus zal de thans voor 
deze aandeelhouders nog ten dele bestaande dubbele belasting 
worden opgeheven. 

Voor zoveel betreft de belastingheffing van dividenden, die 
door een dochtermaatschappij in het ene land worden uitge-
keerd aan een moedermaatschappij in het andere land, komt 
de in het Aanvullend Verdrag neergelegde regeling niet geheel 
overeen met de Nederlandse verlangens, die immers gericht 
zijn op wederzijdse vrijstelling van dividendbelasting. De Ver-
enigde Staten wensen echter — zulks in overeenstemming met 
de door Amerika tot dusverre steeds gevolgde verdragspraktijk 
— de bevoegdheid om concerndividenden te belasten niet vol-
ledig op te geven: evenals in de thans geldende verdragsbepa-
ling dient voor deze dividenden een heffing van 5 pet. be-
houden te blijven. Het ligt in de huidige omstandigheden voor 

de hand, dat Nederland zich een gelijke heffingsbevoegdheid 
voorbehoudt. Overigens is, in overeenstemming met de Neder-
landse zienswijze daarover, het bijzondere regime voor con-
cerndividenden aanzienlijk verruimd doordat de regeling, die 
volgens de in 1948 overeengekomen bepalingen eerst toepas-
sing vindt indien de moedervennootschap ten minste 95 pet. 
van het aandelenkapitaal van de uitbetalende dochtervennoot-
schap bezit, voortaan reeds zal worden toegepast indien de 
moedervennootschap 25 pet. van dat kapitaal in handen heeft. 
Nu het voorstel tot invoering van een gedifferentieerd tarief 
voor de vennootschapsbelasting zal worden teruggenomen (ver-
wezen zij naar de brief van de Minister en de Staatssecretaris 
van Financiën inzake het te voeren beleid op het terrein van 
de belastingen (stuk zitting 1965—1966, 8307), was het niet 
nodig voor Nederland een bijzondere heffing op uitgaande 
concerndividenden te bedingen. 

Ten slotte zij met betrekking tot de belastingheffing van 
dividenden opgemerkt, dat op verzoek van de Verenigde Staten 
een overgangsregeling is voorzien voor Nederlandse dividen-
den, die worden genoten door bepaalde Amerikaanse lichamen, 
die in de Verenigde Saten niet aan belasting zijn onderworpen. 
In het derde lid van artikel 16 is een uitzonderingsclausule op-
genomen volgens welke ten aanzien van deze dividenden de 
huidige bepaling van artikel VII, waarin een vrijstelling van 
Nederlandse dividendbelasting is neergelegd, nog twee jaar na 
het van kracht worden van het Aanvullend Verdrag zal wor-
den toegepast. 

Op nog twee andere punten is in het Aanvullend Verdrag 
tegemoet gekomen aan Nederlandse verlangens, die overigens 
met de internationaal vrijwel algemeen aanvaarde opvattingen 
ter zake overeenstemmen. 

Volgens de huidige tekst van het verdrag geldt het in het ver-
drag neergelegde regime voor dividenden, interest en royalty's 
niet, indien de genieter in de Staat, waaruit deze inkomsten 
stammen, een vaste inrichting heeft, ook indien die inkomsten 
geen verband met de vaste inrichting hebben. In dat geval 
worden de inkomsten als bedrijfswinst belast. In de toekomst 
vinden de speciale bepalingen voor dividenden, interest en 
royalty's slechts dan geen toepassing, indien die inkomsten 
met de werkzaamheid van de vaste inrichting verband houden 
(artikelen 5, derde lid, 6, tweede lid, en 7, derde lid, van het 
Aanvullend Verdrag). 

In de tweede plaats wordt volgens de bestaande verdrags-
bepalingen interest, genoten door een inwoner van een der 
Staten uit de andere Staat, wel in het algemeen door de Staat 
van herkomst van belasting vrijgesteld, doch behoudt de Staat 
van herkomst volledige heffingsbevoegdheid, indien de interest 
door een dochtervennootschap .aan een moedervennootschap 
wordt betaald (artikel VIII). Deze uitzondering is vervallen. 
Aangezien Nederland geen belasting op uitgaande interest heft, 
betekent de uitbreiding van de vrijstelling uitsluitend een ver-
zachting van het in de Verenigde Staten geldend regime. 

Ook over een aantal van Amerikaanse zijde voorgestelde 
wijzigingen kon overeenstemming worden bereikt. Deze wijzi-
gingen die, aangezien zij van ondergeschikt belang zijn, geen 
toelichting behoeven, betekenen voor het merendeel ook van 
Nederlandse gezichtshoek bezien een verbetering vergeleken 
met het verdrag in zijn huidige vorm. In het bijzonder zij ge-
wezen op artikel 14 van het Aanvullend Verdrag, waardoor 
de regeling tot wering van fiscale discriminaties, neergelegd in 
artikel XXV van het verdrag, aanmerkelijk wordt uitgebreid. 

Gewijzigd is verder het bestaande artikel XI van het verdrag 
betrekking hebbend op vervreemdingsvoordelen, dat door toe-
doen van de Amerikaanse Senaat nimmer in werking is ge-
treden. Dit artikel zal worden vervangen door een bepaling 
volgens welke vervreemdingsvoordelen (met uitzondering van 
die, betreffende onroerend goed), behaald door een inwoner 
van een der Staten, vrijgesteld zullen zijn in de andere Staat. 
Hierop zijn twee uitzonderingen toegelaten. De ene geldt ten 
behoeve van de Verenigde Staten en heeft betrekking op in-
woners van Nederland die gedurende ten minste zes maanden 
in de Verenigde Staten verblijven en in die periode vermogens-
bestanddelen vervreemden, die zij minder dan zes maanden 
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hebben bezeten. De praktische betekenis van deze uitzondering 
moet gering worden geacht. De andere komt aan een Neder-
lands verlangen tegemoet, doordat zij Nederland de mogelijk-
heid biedt zijn belastingheffing over de voordelen behaald bij 
de vervreemding van een zgn. aanmerkelijk belang in stand te 
houden, indien het aanmerkelijk belang wordt vervreemd door 
een Nederlander, die in een periode van vijf jaar voorafgaande 
aan de vervreemding zijn fiscale woonplaats naar de Verenigde 
Staten heeft overgebracht. (Artikel 8 van het Aanvullend 
Verdrag). 

Volgens artikel 16 zal het Aanvullend Verdrag werken voor 
de jaren na dat waarin de bekrachtigingsoorkonden zijn uitge-
wisseld. Het artikel betreffende de belastingheffing van divi-
denden zal echter in werking treden op de dag, volgende op 
die waarop de bekrachtiging heeft plaatsgevonden. 

Het Aanvullend Verdrag heeft blijkens artikel 15 slechts 
gelding voor het Rijk in Europa. De werking kan echter wor-
den uitgebreid tot Suriname en de Nederlandse Antillen. In 

dit verband zij opgemerkt, dat de werking van het verdrag van 
29 april 1948 bij gewisselde nota's, gedateerd 24 juni en 
7 augustus 1952 en 15 september en 4 en 10 november 1955, 
is uitgebreid tot de Nederlandse Antillen. Zolang de werking 
van het onderhavige Aanvullend Verdrag niet eveneens tot dat 
land is uitgebreid, blijft het verdrag van 29 april 1948, zoals 
dat bij het Protocol ter wijziging en aanvulling van de uitbrei-
ding tot de Nederlandse Antillen is gewijzigd (Trb. 1963, 167), 
onverkort tussen de Nederlandse Antillen en de Verenigde 
Staten van kracht. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

W. HOEFNAGELS. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 


