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Overeenkomst tussen Nederland en België 
tot het vermijden van dubbele belasting op het 
gebied van belastingen naar het inkomen en 
naar het vermogen 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

's-Gravenhage, 4 februari 1971. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 9 februari 1971. 
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 te kennen worden gege-
ven uiterlijk op 11 maart 1971. 

Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 
60, en onder verwijzing naar het derde lid van artikel 61 van de 
Grondwet, de Raad van State gehoord, heb ik de eer U Hoog-
edelgestrenge hierbij de Nederlandse en de Franse tekst over te 
leggen van de op 19 oktober 1970 te Brussel tot stand gekomen 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting op 
het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het ver-
mogen en tot het vaststellen van enige andere regelen verband 
houdende met de belastingheffing, met Protocol (Trb. 1970, 
192). 

Een toelichtende nota bij deze overeenkomst gelieve U hicr-
nevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft zal deze over-
eenkomst alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Toelichtende nota 
Het op 20 februari 1933 tussen Nederland en België ge-

sloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en tot 
regeling van enige andere belastingaangelegenheden (Stb. 1935, 
533) beantwoordt sinds geruime tijd niet meer aan de hoge 
graad van samenwerking, die de beide landen in het kader 
van het integratieproces in de Benelux en de Europese Gemeen-
schappen hebben bereikt. Het Verdrag, geënt op belastingstelsels 
die sedertdien zeer aanzienlijke wijzigingen hebben ondergaan, 
is vooreerst sterk verouderd, zodat de toepassing ervan onder de 
huidige omstandigheden tot tal van twijfelpunten en moeilijk-
heden aanleiding geeft. Het is voorts - en dat is van nog meer 
gewicht - onvolledig, omdat het geen regelen bevat voor de be-
lastingheffing van dividenden, royalty's en interest. Deze in-
komensbestanddelen, die bij de sterk toegenomen internationa-
lisering van de bedrijvigheid een steeds grotere betekenis hebben 
gekregen, zijn mitsdien in de betrekkingen tussen Nederland en 
België nog aan dubbele belasting onderworpen. Het lijkt geens-
zins gewaagd aan te nemen, dat deze nog altijd bestaande dub-
bele belasting de mogelijkheden van ondernemers van het ene 
land tot ontplooiing van hun bedrijvigheid in het andere land 
heeft beknot. 

Reeds kort na de laatste oorlog hebben de regeringen van de 
beide landen zich, in het licht van de zich snel voltrekkende 
ontwikkelingen in hun economische en financiële betrekkingen, 
rekenschap gegeven van de tekortkomingen die het Verdrag 
van 1933 aankleven. De onderhandelingen die destijds werden 
geopend om een geheel nieuwe, op de gewijzigde omstandig-
heden afgestemde overeenkomst ter vermijding van dubbele 
belasting tot stand te brengen, konden evenwel - in weerwil 
van langdurige pogingen om tot een oplossing te komen - niet 
met succes worden bekroond. De verschillen tussen het toen-
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malige Belgische belastingstelsel en het Nederlandse waren op 
punten van essentieel belang zo diepgaand, dat het niet mo-
gelijk bleek deze op een voor beide partijen bevredigende 
wijze te overbruggen. 

Mede gelet op de problemen die uit het toenmalige Belgische 
stelsel bij onderhandelingen over overeenkomsten ter vermijding 
van dubbele belasting ook met andere landen, voortvloeiden, 
heeft België aan het einde van de jaren vijftig een belasting-
herziening ter hand genomen die in 1962 haar beslag heeft 
gekregen. De onderhandelingen tussen Nederland en België 
werden korte tijd nadien hervat. 

Tijdens dit overleg, dat enkele malen op ministerieel niveau 
werd gevoerd, werden door beide partijen belangrijke conces-
sies gedaan, waardoor de onder meer op het gebied van de 
belastingheffing over deelnemingsdividenden en interest en van 
grensarbeiders bestaande verschillen van benadering konden 
worden overbrugd. Het resultaat hiervan was, dat voor de 
desbetreffende onderwerpen uiteindelijk alleszins bevredigende 
regelingen konden worden uitgewerkt. 

In het licht van hetgeen in het begin van deze nota is opge-
merkt zijn de ondergetekenden dan ook van oordeel dat de 
hierbij ter goedkeuring voorgelegde overeenkomst een belang-
rijke bijdrage zal vormen voor de verdere uitbouw van de 
economische en financiële samenwerking tussen Nederland en 
België. 

Met betrekking tot de regelingen die in de overeenkomst 
voor de onderscheiden bestanddelen van het inkomen en het 
vermogen zijn neergelegd, zij het volgende opgemerkt. 

Ten aanzien van dividenden die niet in een deelnemingsver-
houding worden uitgekeerd, behoudt ingevolge artikel 10, para-
graaf 2, 2e., de Staat, waar de uitdelende vennootschap geves-
tigd is, het recht een bronheffing van ten hoogste 15 pet. toe 
te passen. De aldus geheven belasting dient in de Staat waar 
de genieter woont te worden verrekend met de belasting die 
hij aldaar over de dividenden verschuldigd is. Deze regeling, 
welke meebrengt dat Nederland op de hierbedoelde dividenden 
10 punten dividendbelasting en België 5 punten van de Bel-
gische bronheffing prijs geeft, is zowel met de Nederlandse als 
met de Belgische verdragspolitiek in overeenstemming. 

Voor dividenden die in een deelnemingsverhouding worden 
uitgekeerd, geldt evenwel een van het vorenstaande afwijkende 
regeling. Na langdurig overleg is overeengekomen dat deze 
dividenden in de Staat waar de uitdelende vennootschap is 
gevestigd, niet aan een hogere bronheffing dan 5 pet. mogen 
worden onderworpen. Een deelnemingsverhouding wordt aan-
wezig geacht, indien de ontvangende vennootschap onmiddellijk 
ten minste 25 pet. bezit van het kapitaal van de vennootschap 
die de dividenden betaalt (artikel 10, paragraaf 2, Ie.). In het 
bij de overeenkomst behorende protocol is onder IV voorts de 
bepaling opgenomen dat de zo juist bedoelde reductie tot 5 pet. 
niet van toepassing is op dividenden uitgekeerd in een deel-
nemingsverhouding, indien de ontvangende vennootschap icr 
zake van die dividenden vennootschapsbelasting verschuldigd 
is. Aan deze bepaling ligt de overweging ten grondslag dat in 
dat geval de reductie niet ten goede zou komen aan de ontvan-
gende vennootschap, doch - door de werking van artikel 24 
van de overeenkomst, in het bijzonder van de daarin opge-
nomen regelingen inzake de verrekening van belasting — aan de 
schatkist van de Staat waar die vennootschap gevestigd is. 
Hiertoe werd niet voldoende aanleiding gevonden. 

Ten aanzien van interest die wordt betaald door een schulde-
naar die inwoner is van de ene Staat aan een schuldeiser die 
zijn woonplaats heeft in de andere Staat, is uiteindelijk het 
volgende overeengekomen. De Staat waar de schuldenaar 
gevestigd is, mag op aldus betaalde interest als algemene regel 
een bronheffing toepassen van ten hoogste 10 pet. (artikel 11, 
paragraaf 2). De aldus in de andere Staat geheven belasting 
wordt in mindering gebracht op de belasting die de schuldeiser 
in de Staat waar hij woont, over de interest verschuldigd is. 
De Staat waar de schuldenaar gevestigd is mag echter in het 
geheel geen bronbelasting heffen, indien de interest wordt be-
taald aan een onderneming gevestigd in de andere Staat (arti-

kel 11, paragraaf 3) 1 ) . Deze bepaling vindt haar grond in de 
overweging dat, als gevolg van de kosten die de geldschieter 
heeft moeten maken om de lening te kunnen verstrekken 
(bijv. rente op een lening die hij daarvoor heeft moeten aan-
gaan), de door hem ontvangen interest slechts voor een deel 
netto-opbrengst is. De belasting die hij in zijn woonstaat over 
die netto-opbrengst verschuldigd is, zal veelal niet voldoende 
zijn om daarmede de buitenlandse bronheffing te verrekenen, 
zodat die bronheffing een additionele fiscale last zou vormen. 
De in artikel 11, paragraaf 3, neergelegde uitzondering geldt 
echter niet voor interest van obligaties en andere in effecten 
belichaamde leningen, alsmede voor interest die door een 
dochter- aan een moedervennootschap dan wel door een moe-
der" aan een dochtervennootschap wordt betaald (artikel 11, 
paragraaf 4). Deze bepaling, waaraan van Belgische zijde grote 
waarde wordt gehecht, brengt mitsdien mee dat de interest 
waarop zij het oog heeft ingevolge paragraaf 2 aan een bron-
heffing van ten hoogste 10 pet. mag worden onderworpen. 
Uiteraard kan die heffing worden verrekend met de belasting 
die de schuldeiser over de interest in zijn woonstaat verschul-
digd is. 

Met betrekking tot royalty's is overeengekomen dat daarop 
in de staat waar de schuldenaar woont geen bronheffing mag 
worden toegepast; zij zijn mitsdien uitsluitend belastbaar in de 
staat waar de genieter gevestigd is (artikel 12). 

De overeenkomst bevat voorts de voor de jongere overeen-
komsten ter vermijding van dubbele belasting waarbij Neder-
land partij is, gebruikelijke bepaling inzake belastingheffing 
over winst uit de vervreemding van een aanmerkelijk belang 
(artikel 13, paragraaf 5). Ook in de betrekkingen met België 
kon deze bepaling, die zich richt tegen belastingvlucht, niet 
worden gemist. 

De belastingheffing van scheep- en luchtvaartwinst is, of-
schoon afwijkend geformuleerd, in wezen op dezelfde wijze 
geregeld als in de modelovereenkomst die door het Fiscaal 
Comité van de O.E.S.O. is opgesteld (artikel 8). 

De in het bestaande verdrag neergelegde regeling inzake de 
belastingheffing van grensarbeiders is tenslotte vrijwel onge-
wijzigd in de overeenkomst overgenomen (artikel 15, paragraaf 
3, Ie.). Deze regeling houdt in dat grensarbeiders uitsluitend 
belastbaar zijn in de staat waar zij wonen. Aangezien aanzien-
lijk meer Belgische grensarbeiders in Nederland werken dan 
Nederlandse in België, werd aan bestendiging van de thans 
bestaande regeling door de Belgische delegatie zeer veel gewicht 
gehecht. Ten einde misbruik van de regeling te voorkomen, is 
echter in het protocol onder XI bepaald, dat zij niet zal gelden 
voor Nederlanders die na 1 januari 1970 hun woonplaats van 
Nederland naar België hebben overgebracht. 

Commissarissen en bestuurders van een Nederlandse ven-
nootschap mogen ingevolge artikel 16 ter zake van de be-
loningen die zij als zodanig ontvangen, in Nederland worden 
belast; evenzo mogen beloningen welke leden van de raad van 
toezicht of van de raad van beheer van een Belgische vennoot-
schap als zodanig genieten, in België worden belast. Deze 
regel lijdt evenwel uitzondering, indien de beloningen wordt 
verkregen uit hoofde van werkzaamheden die in een vaste 
functie worden verricht in een vaste inrichting die de vennoot-
schap in de andere staat heeft. Alsdan zijn de beloningen 
belastbaar in de staat waar de vaste inrichting zich bevindt. 

De wijze van voorkoming van dubbele belasting is in de 
overeenkomst geregeld in artikel 24. Beide staten verlenen aan 
hun inwoners in beginsel vrijstelling voor de inkomsten die in de 
andere staat mogen worden belast. Zij kunnen evenwel de 
belastingheffing over het overige inkomen van die inwoners, 
voor wat het tarief betreft, afstemmen op het totale inkomen 
(het zo genaamde progressievoorbehoud). 

Met betrekking tot dividenden en interest is daarentegen 
bepaald dat de belasting waaraan deze inkomsten in de bron-

1) In de Nederlandse tekst van artikel 11, derde lid, dienen de woorden 
„in afwachting van" vervangen te worden door de woorden „in afwijking 
van". Deze correctie zal in een vervolg-Tractatenblad worden aangebracht. 
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staat mogen worden onderworpen, zal worden verrekend met de 
belasting die de genieter over die inkomsten verschuldigd is in 
de staat waar hij woont. 

Het in artikel 24, paragraaf 2, onder 3e en 4e, bepaalde con-
solideert de behandeling van deelnemingsdividenden die in de 
Belgische nationale wet is voorzien; de onder 5e opgenomen 
bepaling heeft betrekking op de verrekening van verliezen van 
vaste inrichtingen van Belgische ondernemingen. 

De overeenkomst bevat voorts de gebruikelijke bepalingen 
inzake de non-discriminatie (artikel 25) en de uitwisseling van 
inlichtingen (artikel 27). Voor wat dit laatste betreft is over-
eengekomen, dat de uitwisseling zich niet zal uitstrekken tot 
inlichtingen die verkregen zijn van banken of daarmede gelijk-
gestelde instellingen. Op Belgisch verzoek is dit evenwel niet in 
de overeenkomst neergelegd, doch in een briefwisseling tussen 
de belastingautoriteiten van de beide landen. 

De bepaling van artikel 29, paragraaf 1, vindt haar oor-
sprong in een bijzonderheid van de Belgische fiscale wetgeving. 

Evenzo bevat de overeenkomst verschillende bepalingen die 
in die vorm niet in de door de O.E.S.O. aanbevolen model-
overeenkomst voorkomen, maar die voortvloeien uit de omstan-
digheid dat personenvennootschappen in België rechtspersoon-
lijkheid bezitten en bovendien, voor zover het de kleinere be-
treft, de mogelijkheid van keuze hebben om in de vennooschaps-
belasting dan wel - in de persoon van de vennoten - de per-
sonenbelasting (de Belgische inkomstenbelasting) te worden 
betrokken. 

In het bij de overeenkomst behorende protocol zijn voorts 
nog een aantal bijzonderheden geregeld. Daarvan kan in de 
eerste plaats worden genoemd de Belgische aanvullende on-
roerende voorheffing. Deze wordt niet van Belgische inwoners 
geheven, doch uitsluitend van buitenlanders en dan nog alleen, 

indien een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting 
van kracht is, waarbij aan België het recht is toegekend om 
over de opbrengst van aldaar gelegen onroerende goederen 
belasting te heffen. In onderdeel III van het protocol is be-
paald, dat deze heffing het bedrag van de Belgische belasting 
der niet-verblijfhouders dat door de genieter verschuldigd is 
of zou zijn, niet te boven mag gaan. 

Onderdeel XIV van het protocol ten slotte komt hierop neer, 
dat, wanneer een Nederlandse vennootschap in België winst 
behaalt met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting, 
bij de heffing van de Belgische belasting over die winst rekening 
wordt gehouden met de mate waarin de winst door de vennoot-
schap wordt uitgedeeld. 

De overeenkomst zal, na bekrachtiging, van toepassing zijn 
met ingang van de eerste januari van het jaar waarin de akten 
van bekrachtiging worden uitgewisseld. 

De overeenkomst zal, wat het Koninkrijk der Nederlanden 
betreft, voorshands alleen voor Nederland gelden. De werking 
ervan kan echter in ingevolge artikel 30 worden uitgebreid tot 
Suriname en de Nederlandse Antillen. De regeringen van Suri-
name en de Nederlandse Antillen hebben echter tot dusverre 
geen aanleiding gevonden de wens te kennen te geven, dat de 
overeenkomst tot hun land wordt uitgebreid. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. M. GRAPPERHAUS. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 


