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Aanvullende Overeenkomst op 20 januari 1966 te 
's-Gravenhage ondertekend tussen de Koninkrijk der 
Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen 
van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met 
betrekking tot belastingen van inkomsten en vermogen 

BRIEF VAN DE 
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 
's-Gravenhage, 13 mei 1966. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 23 mei 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 de Neder-
landse Antillen te kennen worden gegeven uiterlijk op 
22 juni 1966. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en onder 
verwijzing naar artikel 61 , lid 3, van de Grondwet, alsook 
naar artikel 24, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden, de Raad van State van het Koninkrijk ge-
hoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge hierbij de tekst over 
te leggen van de op 20 januari 1966 te 's-Gravenhage onder-
tekende Aanvullende Overeenkomst (Trb. 1966, 103) x) tot 
wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken 
tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen 
van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met be-
trekking tot belastingen van inkomsten en vermogen, onder-
tekend te Kopenhagen op 20 februari 1957. 

Een toelichtende nota bij deze Aanvullende Overeenkomst 
gelieve U Hoogedelgestrenge hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal de Aan-
vullende Overeenkomst voor Nederland en door toepassing van 
artikel 30 van de overeenkomst van 20 februari 1957 tevens 
voor de Nederlandse Antillen gelden. 

Aan de Gouverneurs van Suriname en van de Nederlandse 
Antillen is verzocht hogergenoemde stukken op 23 mei 1966 
over te leggen aan de Staten van Suriname, onderscheidenlijk 
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, 

J. LUNS. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Toelichtende nota 

In het kader van het gewijzigde beleid ten aanzien van de 
belastingheffing van dividenden onder de werking van overeen-
komsten ter voorkoming van dubbele belasting, zoals dit is uit-
eengezet in de Nota inzake de algemene belastingherziening van 
27 juli 1960 (vide stukken zitting 1959—1960, 5380, 6000, 
nr. 9 ) , is ook met Denemarken overeenstemming bereikt over 
wijziging van de op 20 februari 1957 met dat land gesloten 
Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot 
het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve 
hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van ver-
mogen (Trb. 1957, 52) . Deze wijziging is neergelegd in de op 
20 januari 1966 te 's-Gravenhage ondertekende Aanvullende 
Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van genoemde over-
eenkomst, waarvan de Nederlandse en Deense teksten zijn ge-
plaatst in Tractatenblad 1966, 

De Aanvullende Overeenkomst komt op het volgende neer. 
In overeenstemming met de thans door Nederland gevolgde 

beleidslijn, wordt de in de Overeenkomst van 1957 voorziene 
wederzijdse vrijstelling van dividendbelasting ingetrokken, be-

i) Nedcrgelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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halve voor dividenden, die door een dochtermaatschappij in 
het ene land aan een moedervennootschap in het andere land 
worden uitgekeerd. Beide Staten krijgen thans de bevoegdheid 
uitgaande dividenden, andere dan deelnemingsdividenden, aan 
een bronbelasting van ten hoogste 15 pet. te onderwerpen. De 
woonstaat van de genieter van de dividenden zal de bron-
heffing met de eigen belasting ter zake van die dividenden 
verrekenen. Aangezien Denemarken thans geen dividendbe-
lasting heft, zal deze laatste bepaling voor Nederland eerst 
betekenis krijgen, indien Denemarken tot invoering van een 
bronheffing zou overgaan. 

De in genoemde Overeenkomst van 1957 opgenomen vrij-
stelling van dividendbelasting wordt gehandhaafd voor zoveel 
deelnemingsdividenden betreft. Criterium voor het bestaan van 
een deelnemingsverhouding is een aandelenbezit van tenminste 
25 pet. Dit percentage is in overeenstemming met hetgeen in 
het gewijzigde Nederlands-Amerikaanse en in het Nederlands-
Duitse belastingverdrag is opgenomen en ook in het door het 
Fiscale Comité van de O.E.S.O. opgestelde model-verdrag als 
criterium voor een deelnemingsverhouding wordt aangenomen. 

Doordat de onderhandelingen, welke tot de onderwerpelijke 
Aanvullende Overeenkomst hebben geleid, werden afgesloten 
alvorens het huidige Kabinet in functie trad, bevat zij met be-
trekking tot de belastingheffing van dividenden nog een voor-
ziening die verband hield met het toen bestaande voornemen 
tot invoering van een gedifferentieerd tarief voor de vennoot-
schapsbelasting (artikel I, onderdeel c). Aangezien deze voor-
ziening voorwaardelijk geformuleerd is, blijft zij — nu dat 
voornemen is verlaten (verwezen zij naar stuk zitting 1965— 
1966, 8307) — echter buiten toepassing. 

Ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zijn ook 
niet-inwoners ter zake van winst behaald bij de vervreemding 
van een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap 
aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen. In tal van 
verdragen heeft Nederland van deze heffing afstand gedaan. 
Gebleken is echter, dat hierdoor in bepaalde omstandigheden 
belastingvlucht in de hand wordt gewerkt. Met het oog hierop 
is het streven er thans op gericht de belastingheffing over 
winsten, welke door niet-inwoners worden verkregen uit de 
vervreemding van aanmerkelijke belangen in Nederlandse ven-
nootschappen, voor zoveel nodig in stand te houden. Hoewel 
Denemarken een van de weinige landen is, die de door in-
woners buiten bedrijf of beroep behaalde vervreemdingswinsten 
in de belastingheffing betrekken en dus uit dien hoofde niet als 
vluchtland gekozen zal worden, is het niettemin nuttig geoor-
deeld ook in de onderwerpelijke overeenkomst een bepaling in 
deze geest op te nemen. Het karakter van de bepaling als maat-
regel tegen belastingvlucht wordt onderstreept doordat het 
recht tot heffing van het land waar de vennootschap gevestigd 

is, beperkt is tot ex-inwoners van dat land. Bovendien zal dat 
land geen belasting heffen, indien de vervreemdingswinst in het 
andere land aan een belasting van tenminste 15 pet. onder-
worpen is. De bepaling is wederkerig geformuleerd. Aangezien 
Denemarken echter niet-inwoners niet in de Deense belasting 
op vervreemdingswinsten betrekt, brengt de bepaling voor in-
woners van Nederland geen wijziging van de thans bestaande 
situatie mee. 

Onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden de 
Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren als in-
woners van Nederland aangemerkt. In aansluiting hieraan is in 
de herzieningsovereenkomst een bepaling opgenomen, waar-
door bedoelde ambtenaren niet langer als inwoners van de 
Staat, waar zij hun officiële functies uitoefenen worden be-
schouwd, doch als inwoners van de zendstaat. 

De inwerkingtreding van de overeenkomst is mede afhan-
kelijk gesteld van een kennisgeving, langs diplomatieke weg, 
van de Nederlandse Regering aan de Deense Regering, dat het 
Nederlandse Parlement zijn goedkeuring heeft gehecht aan een 
verhoging van het tijdens de onderhandelingen van kracht 
zijnde tarief van de Nederlandse dividendbelasting. Nu dit 
laatste inmiddels is geschied ligt het in het voornemen deze 
kennisgeving te doen samenvallen met de uitwisseling van de 
bekrachtigingsoorkonden. Op de dertigste dag nadien treedt de 
Aanvullende Overeenkomst in werking. 

De Aanvullende Overeenkomst heeft slechts gelding voor het 
Rijk in Europa. De gelding kan echter, evenals bij de Overeen-
komst van 29 februari 1957 het geval is, tot Suriname en de 
Nederlandse Antillen worden uitgebreid. In dit verband wordt 
opgemerkt, dat de werking van laatstgenoemde overeenkomst 
bij notawisseling van 27 juni 1960 tot de Nederlandse Antillen 
is uitgebreid. De Regering van de Nederlandse Antillen heeft 
inmiddels te kennen gegeven er prijs op te stellen dat ook de 
Aanvullende Overeenkomst tot dat land wordt uitgebreid. 
Zodra de Aanvullende Overeenkomst voor het Rijk in Europa 
in werking is getreden zal een aanvang worden gemaakt met de 
daarvoor in artikel 30 van de Overeenkomst van 1957, waar-
van de Aanvullende Overeenkomst een integrerend deel uit-
maakt, omschreven procedure. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
W. HOEFNAGELS. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 


