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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Rijkswet 
tot wijziging van de Rijkswet van 28 oktober 1964, Stb. 425, houdende 
Belastingregeling voor het Koninkrijk, in verband met de invoering van een 
belastingheffing van dividenden in deelnemersverhoudingen, de verruiming 
van de uitwisseling van inlichtingen alsmede enkele andere aanpassingen. 

De toelichtende memorie die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 21 november 1984 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Regeringen van 

Nederland en de Nederlandse Antillen het in onderling overleg raadzaam 
oordelen, dat de Rijkswet van 28 oktober 1964, Stb. 425, houdende Belas-
tingregeling voor het Koninkrijk, op onderdelen wordt gewijzigd; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor 
het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Rijkswet van 28 oktober 1964, Stb. 425, houdende Belastingregeling 
voor het Koninkrijk, worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

A. Artikel 2, eerste lid, letter d, wordt vervangen door: 
d. inwoner van een van de landen: een persoon die, ingevolge de 

desbetreffende belastingregelingen van een van de landen aldaar aan 
belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van 
leiding, of enige andere soortgelijke omstandigheid. 
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Deze uitdrukking omvat echter niet een persoon die in dat land slechts 
aan belasting is onderworpen ter zake van inkomsten uit bronnen in dat 
land, of van vermogen dat in dat land is gelegen. 

B. Artikel 11 
a. Artikel 11, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Het tarief van de in het tweede lid bedoelde belasting gaat 7,5 percent 

niet te boven indien het dividend wordt genoten door een lichaam waarvan 
het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en dat inwoner is 
van het andere land en voor ten minste 25 percent van het nominaal 
gestorte kapitaal aandeelhouder is van het lichaam dat het dividend 
verschuldigd is. Het tarief bedraagt in het in de vorige zin bedoelde geval 
echter niet meer dan 5 percent indien het dividend in het land waarvan het 
lichaam dat het dividend geniet inwoner is, onderworpen is aan een 
belasting naar de winst met een tarief van ten minste 5,5 percent. De 
bevoegde autoriteiten regelen in onderlinge overeenstemming de wijze 
van toepassing van dit lid en het voorgaande lid. 

b. Artikel 11, vierde en vijfde lid, vervallen. 

C. In artikel 18, vierde lid, wordt «artikel 11, vijfde lid» vervangen door: 
artikel 48, tweede lid. 

D. Artikel 24 
a. In artikel 24, eerste lid, wordt «artikel 11, tweede, derde en vierde lid» 

vervangen door: artikel 11, tweede en derde lid. 
b. In artikel 24, derde en vierde lid, wordt «artikel 11, tweede of vierde 

lid» vervangen door: artikel 11, tweede of derde lid. 

E. In artikel 25 wordt «artikel 34, eerste lid, letter b» vervangen door: 
artikel 34, tweede lid. 

F. Artikel 34 
a. Artikel 34, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk: 
a. wordt een natuurlijke persoon, die ingevolge de desbetreffende 

belastingregelingen inwoner is van beide landen, geacht inwoner te zijn 
van het land waar hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft; indien 
hij in beide landen een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij 
geacht inwoner te zijn van het land waarmede zijn persoonlijke en econo-
mische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen); 

b. indien niet kan worden bepaald in welk land hij het middelpunt van 
zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen van de landen een duurzaam 
tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van het 
land waar hij gewoonlijk verblijft; 

c. indien hij in beide landen of in geen van beide gewoonlijk verblijft, 
regelen de bevoegde autoriteiten van de landen de aangelegenheid in 
onderlinge overeenstemming. 

2. Indien een andere dan een natuurlijke persoon ingevolge de bepalingen 
van artikel 2, eerste lid, letter d, inwoner van beide landen is, wordt hij 
geacht inwoner te zijn van het land waar de plaats van zijn werkelijke 
leiding is gevestigd. 

b. In artikel 34, tweede lid, wordt «het eerste lid, letter a,» gewijzigd in 
«het eerste lid». 

c. Artikel 34, tweede en derde lid, worden vernummerd in derde en 
vierde lid. 

G. Artikel 35, wordt vervangen door: 

Artikel 35 • 

1. Indien een persoon van oordeel is dat de maatregelen van een of van 
beide landen voor hem leiden of zullen leiden tot een belastingheffing die 
niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Rijkswet kan hij, 
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ongeacht de rechtsmiddelen waarin de wetgeving van die landen voorziet, 
zijn geval voorleggen aan de bevoegde autoriteit van het land waarvan hij 
inwoner is, of, indien het geval valt onder artikel 1, eerste lid, aan die van 
het land naar welks recht het lichaam is opgericht. Het geval moet worden 
voorgelegd binnen drie jaren nadat de maatregel die leidt tot een belas-
tingheffing die niet in overeenstemming is met de bepaling van deze 
Rijkswet, voor het eerst te zijner kennis is gebracht. 

2. De bevoegde autoriteit tracht, indien het bezwaar haar gegrond 
voorkomt en indien zij niet zelf in staat is tot een bevredigende oplossing te 
komen, de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming met de 
bevoegde autoriteit van het andere land te regelen ten einde een belasting-
heffing die niet in overeenstemming is met deze Rijkswet te vermijden. De 
overeengekomen regeling wordt uitgevoerd niettegenstaande de verjarings-
termijnen in de nationale wetgeving van de landen. 

3. De bevoegde autoriteiten van de landen trachten moeilijkheden of 
twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de uitlegging of de 
toepassing van deze Rijkswet in onderlinge overeenstemming op te lossen. 

Zij kunnen ook met elkaar overleg plegen teneinde dubbele belasting 
ongedaan te maken in gevallen waarvoor in de Rijkswet geen voorziening 
is getroffen. 

4. De bevoegde autoriteiten van de landen kunnen zich rechtstreeks met 
elkaar in verbinding stellen teneinde een overeenstemming als bedoeld in 
de voorgaande leden te bereiken. Indien voor het bereiken van overeen-
stemming een mondelinge gedachtenwisseling raadzaam lijkt, kan zulk een 
gedachtenwisseling plaatsvinden in een commissie die bestaat uit verte-
genwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de landen. 

H. Artikel 37 
a. Artikel 37, eerste en tweede lid, worden vervangen door: 
1. De landen van het Koninkrijk wisselen zodanige inlichtingen uit als 

nodig zijn om uitvoering te geven aan deze Rijkswet of aan de wetgeving 
van elk van de landen met betrekking tot de belastingen waarop deze 
Rijkswet van toepassing is, voor zover de heffing van die belastingen niet 
in strijd is met deze Rijkswet. 

2. Voor bijzondere gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
landen overeenkomen dat ambtenaren van de belastingdienst van een van 
de landen op het grondgebied van het andere land aanwezig mogen zijn in 
verband met een onderzoek dat wordt ingesteld door ambtenaren van het 
aangezochte land ten behoeve van de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde doeleinden. De wijze waarop deze bepaling wordt toegepast, 
alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van de betrokken ambtenaar, 
worden in onderling overleg door de bevoegde autoriteiten vastgesteld. 

b. Artikel 37, derde en vierde lid, vervallen. 

I. Artikel 38 wordt vervangen door: 

Artikel 38 

1. Alle stukken, gegevens en inlichtingen welke een van de landen 
ingevolge artikel 36 of artikel 37 ontvangt, worden op dezelfde wijze 
geheim gehouden als onder de wetgeving van dat land verkregen stukken, 
gegevens en inlichtingen en worden alleen ter kennis gebracht van personen 
of autoriteiten (daaronder begrepen rechterlijke instanties en administra-
tiefrechtelijke lichamen) die betrokken zijn bij de vaststelling of invordering 
van, de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van, of de beslissing in 
beroepszaken betrekking hebbende op de belastingen die het onderwerp 
van deze Rijkswet uitmaken. Deze personen of autoriteiten mogen van de 
inlichtingen alleen voor deze doeleinden gebruik maken. Zij mogen de 
stukken, gegevens en inlichtingen bekend maken in openbare rechtszittingen 
of in rechterlijke beslissingen. 
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2. In geen geval worden de bepalingen van artikel 36 en artikel 37 aldus 
uitgelegd dat zij een van de landen de verplichting opleggen: 

a. administratieve maatregelen te nemen die in strijd zijn met de 
wetgeving of de administratieve praktijk van dat of van het andere land; 

b. gegevens te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens de wetgeving 
of in de normale gang van de administratieve werkzaamheden van dat of 
van het andere land; 

c. inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids-, of 
beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze zouden onthullen, dan 
wel inlichtingen waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare 
orde. 

J. In artikel 43, tweede lid, wordt «artikel 11, vijfde lid» vervangen door: 
artikel 48, tweede lid. 

K. Artikel 48, eerste en tweede lid, worden gewijzigd in: 
1. Onverminderd artikel 18, tweede lid, kan de wetgever van elk van de 

landen bepalen dat gezamenlijk buiten werking treden de hoofdstukken II 
en III, en de artikelen 39, 40, 41, 44 en 45. De daartoe strekkende wettelijke 
regeling treedt niet in werking voor de aanvang van het tweede kalenderjaar 
volgend op dat waarin de regeling is afgekondigd. Onder voorbehoud van 
belangrijke wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot de belastingen 
welke het onderwerp uitmaken van deze Rijkswet kan binnen een periode 
van 5 jaar na de inwerkingtreding van de Rijkswet van ... van de in dit lid 
gegeven bevoegdheid geen gebruik worden gemaakt. 

2. Een wettelijke regeling van een van de landen welke op grond van het 
eerste lid is getroffen, wordt bekend gemaakt in het andere land door 
plaatsing van de tekst in, voor zover Nederland betreft het Staatsblad en 
voor zover de Nederlandse Antillen betreft het Publicatieblad. 

ARTIKEL II 

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van 1 januari 1985. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad en in het Publicatieblad van 
de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Financiën, 
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