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verband met de invoering van een belastingheffing van 
dividenden in deelnemingsverhoudingen, de verruiming 
van de uitwisseling van inlichtingen alsmede enkele 
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Nr. 3 

Het advies van de Raad van State van het 
Koninkrijk wordt niet openbaar gemaakt op 
grond van het bepaalde in artikel 25a, vierde 
lid juncto derde lid, onder b, van de Wet op de 
Raad van State. 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN 

Algemene beschouwingen 

Het voorliggende voorstel van Rijkswet beoogt een herziening op een 
aantal punten van de Rijkswet van 28 oktober 1964, Stb. 425, houdende 
Belastingregeling voor het Koninkrijk. De belastingregeling voor het 
Koninkrijk bevat een onderlinge regeling van de fiscale betrekkingen tussen 
de landen van het Koninkrijk op een wijze die in grote lijnen overeenkomt 
met de manier waarop soevereine staten zulks gewoon zijn te doen in 
verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. De herziening is ingegeven 
door de wens een einde te maken aan onzekerheid op bepaalde punten 
zoals die bij de toepassing in de afgelopen twintig jaar van de Belastingre-
geling is gebleken terwijl daarnaast op andere punten een aanpassing aan 
de gewijzigde omstandigheden gewenst wordt geacht. 

Bestaande regeling op bepaalde punten verouderd 

De belastingregeling bevat een ten tijde van haar totstandkoming 
gebruikelijke vrijstelling van belastingheffing van dividenden welke door 
een dochtervennootschap in het ene land worden uitgekeerd aan een 
moedervennootschap in het andere land. Ook personen die niet in het 
Koninkrijk wonen, kunnen met behulp van een in het ene land gevestigd 
lichaam vermindering van dividendbelasting van het andere land genieten. 
In de afgelopen jaren is in toenemende mate geconstateerd dat Nederlandse 
winsten door tussenschakeling van een Antilliaanse vennootschap zonder 
heffing van dividendbelasting worden uitgekeerd. De Nederlandse regering 
acht deze situatie ongewenst. 

Bovendien zijn de laatste jaren in het buitenland sterke weerstanden 
gegroeid tegen de onderhavige vrijstelling. De belastingverdragen die door 
Nederland met andere soevereine staten zijn gesloten kennen vaak in 
moeder-dochterverhoudingen een tarief van belastingheffing van dividem 
den dat lager ligt dan gebruikelijk wordt overeengekomen in de belasting-
verdragen tussen die staten en derde landen. Indien door een Nederlandse 
vennootschap ontvangen dividenden rechtstreeks worden uitgekeerd aan 
de uiteindelijk gerechtigde moedervennootschap in een derde land dient 
op grond van de Nederlandse belastingwetgeving dividendbelasting naar 
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een tarief van 25 percent te worden ingehouden dan wel, voor zover een 
belastingverdrag van toepassing is, naar een verlaagd tarief dat ten 
aanzien van de belangrijkste belastingverdragspartners in de regel 5 
percent bedraagt. Tussenschakeling van een Antilliaanse vennootschap 
heeft tot gevolg dat die dividenden onder de toepassing van de Belasting-
regeling tegen een nultarief aan deze Antilliaanse vennootschap kunnen 
worden uitgekeerd en vervolgens, aangezien de Nederlandse Antillen geen 
belastingheffing van dividenden kennen, zonder heffing van een dividend-
belasting kunnen doorstromen naar de uiteindelijk gerechtigde moederven-
nootschap. Het bezwaar van de belastingverdragspartners van Nederland 
bestaat hierin dat door de tussenschakeling van een Antilliaanse vennoot-
schap de verlaging van de dividendbelasting van het andere land niet 
alleen door inwoners van Nederland wordt genoten maar ook door 
inwoners van derde landen. 

Een ander bezwaar tegen de huidige regeling is dat de rechten van een 
belastingplichtige om in een individueel geval op te komen tegen een 
belastingheffing die niet in overeenstemming is met de bepalingen van de 
onderhavige Rijkswet, onvoldoende gewaarborgd lijken. Beide landen zijn 
van oordeel dat een aanpassing aan de internationale opvattingen op dit 
punt, zoals die onder meer hun neerslag hebben gevonden in artikel 25 
(procedure voor onderling overleg) van het OESO-model belastingverdrag 
van 1977, gewenst is. 

Voorts hebben beide landen van het Koninkrijk met het oog op het ook 
internationaal gegroeide besef dat belastingfraude dient te worden bestre-
den, de noodzaak onderkend van een verdergaande samenwerking dan 
thans onder de huidige belastingregeling mogelijk is. Zowel Nederland als 
de Nederlandse Antillen beschouwen de uitwisseling van inlichtingen als 
een belangrijk instrument daarbij. 

Voor het overige betreft de herziening een aanpassing op onderdelen 
aan het OESO-model belastingverdrag van 1977. Het doel van deze 
wijzigingen is het opheffen van onduidelijkheden zoals die bij de toepassing 
van de Belastingregeling zijn gebleken. 

Uitgangspunten herziening 

De uitgangspunten voor Nederland en de Nederlandse Antillen bij de 
bespreking tot herziening van de thans bestaande belastingregeling 
vormden het opheffen van onzekerheden bij de toepassing daarvan en 
daarmede het vergroten van de rechtszekerheid voor alle betrokkenen, de 
verbetering van de samenwerking van de belastingadministraties van 
beide landen en het bestrijden van de internationale belastingfraude. 

Voorbereiding van het voorstel 

In het licht van de hierboven geschetste onduidelijkheden en ontwikkelin-
gen hebben de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de 
Staatssecretaris van Financiën van Nederland in 1983 te Willemstad en in 
1984 te 's-Gravenhage overleg gevoerd vanuit de wil om oplossingen te 
vinden die recht doen aan de belangen van beide landen van het Koninkrijk. 
Daarbij is overeenstemming bereikt over herziening van een aantal artikelen 
van de huidige belastingregeling. Ook de thans voorliggende memorie van 
toelichting bij het onderhavige voorstel van Rijkswet werd in onderling 
overleg vastgesteld. 

In overeenstemming met artikel 15 van het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden is het voorstel met memorie van toelichting gelijktijdig 
met de indiening bij de Staten-Generaal toegezonden aan de Staten van de 
Nederlandse Antillen. 

Inhoud van het voorstel 

De voornaamste onderwerpen, welke in het onderhavige voorstel van 
Rijkswet worden geregeld, zijn de volgende. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18747 (R 1271), nrs. 1-3 6 



Belastingheffing van dividenden 

De belastingheffing van dividenden vormt een van de hoofdpunten van 
de herziening. De huidige belastingregeling voorziet in het derde lid van 
artikel 11 in een toentertijd gebruikelijke vrijstelling van belasting voor 
dividenden welke door een dochtervennootschap in het ene land worden 
uitgekeerd aan een moedervennootschap in het andere land. Echter reeds 
bij de totstandkoming van de belastingregeling in 1964 bestond enige 
aarzeling omtrent deze bepaling. Onderkend werd dat personen die niet in 
het Koninkrijk wonen met behulp van een in het ene land gevestigd 
lichaam vermindering van dividendbelasting van het andere land zouden 
kunnen genieten. Het vierde lid in verbinding met het vijfde lid van artikel 
11 van de belastingregeling voorziet dan ook in de mogelijkheid van 
opzegging van het nul-tarief. De laatste jaren zijn in toenemende mate 
Nederlandse winsten door tussenschakeling van een Antilliaanse vennoot-
schap zonder heffing van de dividendbelasting uitgekeerd. 

Dit gegeven zou een aanleiding kunnen zijn dat Nederland een beroep 
doet op de opzegging waartoe artikel 11 de mogelijkheid opent. De regerin-
gen van Nederland en de Nederlandse Antillen zijn echter gezamenlijk van 
oordeel dat het meer in overeenstemming is met de rechtsorde van het 
Koninkrijk de kwestie in onderling overleg te regelen dan door een eenzijdige 
opzegging temeer daar bij de toepassing van de belastingregeling in de 
afgelopen twintig jaar andere kwesties zijn gerezen die om een oplossing 
door overleg vragen. 

Zoals in het bovenstaande reeds is opgemerkt heeft het nul-tarief voor 
uitgekeerde dividenden in moeder-dochterverhoudingen ook op een ander 
terrein problemen opgeroepen. Landen die niet behoren tot het Koninkrijk, 
hebben minder oog voor de bijzondere relatie waarin Nederland en de 
Nederlandse Antillen, als landen behorend tot één Koninkrijk, tot elkaar 
staan. De vrijstelling van belasting voor dividenden op grond van de 
belastingregeling voor het Koninkrijk heeft naar de mening van deze 
landen tot gevolg dat met het afsluiten van een belastingovereenkomst 
met Nederland in feite ook een zodanige overeenkomst met de Nederlandse 
Antillen wordt afgesloten. Bij de onderhandelingen over herziening van 
belastingovereenkomsten die Nederland in de afgelopen jaren heeft 
gevoerd wensten die landen zich een hoger percentage aan belasting van 
dividenden en van opbrengsten van ander roerend kapitaal voorte behouden 
dan voorheen kon worden overeengekomen. Te hoge bronheffingen op 
opbrengsten die naar Nederland stromen - naast de normale belastinghef-
fingoverde in het bronland behaalde winsten - leidt tot een lager rendement 
van de investeringen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland 
waardoor onder meer de voorziening in het eigen kapitaal van Nederlandse 
ondernemingen wordt belemmerd. 

De geschetste ontwikkelingen hebben geleid tot een nadere bezinning op 
het nul-tarief dat van toepassing is op het onderlinge dividendverkeer in 
moeder-dochterverhoudingen. Bij de besprekingen tot herziening van de 
bestaande regeling kon anderzijds, met het oog op de rechtsorde van het 
Koninkrijk, niet worden voorbijgegaan aan de wezenlijke belangen van de 
Nederlandse Antillen. Beide landen hebben vanuit de wil om tot een 
oplossing te komen, rekening willen houden met beider, tot op zekere 
hoogte conflicterende, belangen. 

Overeengekomen is dat de belastingheffing van dividenden die door een 
dochtervennootschap in het ene land worden uitgekeerd aan de moeder-
vennootschap in het andere land voortaan 7,5 percent zal bedragen. Voor 
het geval het dividend in het land waarvan het lichaam, dat het dividend 
geniet, inwoner is, is onderworpen aan een belasting naar de winst met 
een tarief van tenminste 5,5 percent, zal dat percentage niet meer dan 5 
bedragen. De regeringen van beide landen zijn van oordeel dat op deze 
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manier evenzeer recht wordt gedaan aan de wezenlijke belangen van de 
Nederlandse Antillen. De belasting naar de winst uit zogenoemde «off-sho-
re»-activiteiten bedraagt thans op de Nederlandse Antillen ééntiende van 
het gewone tarief dat varieert van 24 tot 30 percent. 

Na deze herziening bestaat naar het oordeel van beide landen verder 
geen behoefte meer aan de mogelijkheid tot afzonderlijke opzegging, 
aangezien het percentage van belasting van dividenden in de Koninkrijkssi-
tuatie in overeenstemming is gebracht met hetgeen soevereine staten 
onder een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, gewoon zijn te 
doen. In de mogelijkheid van een afzonderlijke opzegging ter zake, is dan 
ook in het voorliggende voorstel niet meer voorzien. 

Wederzijdse bijstand 

De belastingregeling bevat evenals de verdragen ter voorkoming van 
dubbele belasting tussen soevereine staten, bepalingen met betrekking tot 
de wederzijdse administratieve bijstand. 

Voortbouwend op de Koloniale Invorderingswet van 1917 voorziet de 
Rijkswet in artikel 36 in bijstand bij de invordering van belastingschulden. 
De belastingregeling ging daarmee verder dan toentertijd gebruikelijk was. 
Hierin werd de gedachte tot uitdrukking gebracht dat voor de landen van 
het Koninkrijk een verdergaande mate van samenwerking dan tussen 
soevereine staten gebruikelijk is, door de koninkrijksbetrekkingen gerecht-
vaardigd wordt. Op het punt van de uitwisseling van inlichtingen kan na 
verloop van de jaren die verstreken zijn sinds de totstandkoming van de 
belastingregeling niet meer gezegd worden dat zij verder gaan en zelfs niet 
meer dat zij overeenkomen met de mate van samenwerking die tussen 
soevereine staten verwacht mag worden. In het overleg tussen de Neder-
landse Antillen en Nederland is daarom overeengekomen deze bepalingen 
aan te passen aan de huidige opvattingen zoals deze onder meer zijn 
neergelegd in artikel 26 van het OESO-model belastingverdrag van 1977. 

Zowel Nederland als de Nederlandse Antillen beschouwen de uitwisseling 
van inlichtingen als een belangrijk instrument om internationale belasting-
fraude tegen te gaan. Het thans voorliggende voorstel moet in dit kader 
worden gezien. Het doel van de uitwisseling van inlichtingen is te verzekeren 
dat de bepalingen van deze Rijkswet en die van de heffingswetten van de 
beide landen op de juiste manier worden toegepast. Dit kan meebrengen 
dat inlichtingen worden uitgewisseld om de juistheid na te gaan van door 
een belastingplichtige gestelde feiten, zoals de vermelding in welke van de 
twee landen zich de feitelijke leiding van een vennootschap bevindt, of de 
omvang van de activiteiten die in een van de landen worden verricht. Ook 
kan door middel van de uitwisseling van inlichtingen fraude worden 
bestreden. De uitwisseling van inlichtingen kan deze fraude aan het licht 
brengen. 

De uitwisseling van inlichtingen mag niet gezien worden als een middel 
om de belangen van één van de landen te dienen ten koste van de belangen 
van het andere land. Door bijstand te verlenen bij de uitoefening van 
eikaars heffingsbevoegdheden overeenkomstig de in deze Rijkswet 
neergelegde afbakening worden de belangen van beide landen van het 
Koninkrijk gediend. 

Regeling voor beëindiging 

Artikel 48 opent de mogelijkheid voor elk van de landen van het Koninkrijk 
de Rijkswet - op enkele bepalingen na - buiten werking te stellen. De 
verdragen ter voorkoming van dubbele belasting tussen soevereine staten 
voorzien in de mogelijkheid van opzegging. Ook in het Koninkrijksverband 
wordt het gewenst geacht dat de landen een zekere mate van vrijheid 
blijven behouden autonoom over de onderlinge fiscale betrekkingen te 
beslissen. Omwille van de rechtszekerheid en in verband met de wezenlijke 
belangen van de Nederlandse Antillen achten de regeringen van beide 
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landen het raadzaam dat de onderhavige Rijkswet na de herziening 
gedurende een periode van tenminste vijf jaren niet wordt gewijzigd. Het 
voorstel voorziet in een minimum-periode van vijf jaren waarbinnen van de 
mogelijkheid de Rijkswet buiten werking te stellen geen gebruik kan 
worden gemaakt. Hiermee wordt niet alleen beoogd zekerheid te verschaffen 
aan de beide landen zelf, maar evenzeer zekerheid te verschaffen aan de 
inwoners van beide landen aangaande de toepasselijkheid van de belasting-
regeling, zoals deze na de wijziging zal gelden. De regeringen van beide 
landen zijn overigens van oordeel dat de periode van vijf jaren ook weer 
niet te lang is om een aanpassing aan gewijzigde omstandigheden te 
blokkeren. Een uitzondering geldt bovendien voor belangrijke wijzigingen 
in de wetgeving van beide landen met betrekking tot belastingen welke het 
onderwerp uitmaken van de onderhavige Rijkswet. Ten slotte zij in dit 
verband nog opgemerkt, dat het overeenkomen van een minimum geldings-
duur van vijf jaar ook onder de belastingverdragen gebruikelijk is. 

Artikelsgewijze behandeling 

Artikel I, onderdeel A 

Artikel 2, lid 1, letter d geeft een omschrijving van het begrip «inwoner 
van een van de landen» voor de toepassing van de belastingregeling. Deze 
wijziging betreft een aanpassing aan de internationale opvattingen op dit 
punt zoals die onder meer zijn neergelegd in artikel 4, eerste lid van het 
OESO-model belastingverdrag van 1977 en is naar inhoud en strekking 
daaraan gelijk. 

Artikel I, onderdeel B 

De eerste zin van artikel 11, lid 3, bepaalt het tarief van belastingheffing 
van dividenden welke door een dochtervennootschap in het ene land 
worden uitgekeerd aan een moedervennootschap in het andere land, op 
7,5 percent. Van een moeder-dochterverhouding is sprake bij een deelnemin 
in het nominaal gestorte kapitaal van ten minste 25 percent. Zulks is in 
overeenstemming met de internationale opvattingen op dit punt zoals die 
onder meer zijn neergelegd in artikel 10, tweede lid, onderdeel a van het 
OESO-model belastingverdrag van 1977. Voor het geval het uitgekeerde 
dividend wordt onderworpen aan een belasting naar de winst met een 
tarief van tenminste 5,5 percent wordt op grond van de tweede zin van het 
derde lid dit tarief verlaagd tot 5 percent. Naar het oordeel van de regeringen 
van beide landen wordt op deze manier recht gedaan aan de wezenlijke 
belangen van de Nederlandse Antillen. Dit land kent immers, in tegenstelling 
tot Nederland, geen belastingheffing van dividenden. Door een Antilliaanse 
moedervennootschap ontvangen dividenden zijn daarentegen belast met 
een belasting naar de winst met een tarief dat thans ééntiende van het 
normale tarief van 24 tot 30 percent bedraagt. 

Overeenkomstig de regeling in de verdragen ter voorkoming van 
dubbele belasting tussen soevereine staten bepaalt de slotzin van het 
derde lid dat de bevoegde autoriteiten in onderlinge overeenstemming 
nadere regels zullen vaststellen omtrent de wijze van toepassing van het 
tweede en derde lid. Deze regels geven aan op welke wijze de gerechtigden 
tot de in het tweede en het derde lid genoemde percentages hun aanspraken 
daarop geldend kunnen maken. Hiertoe (zullen) zijn formulieren (worden) 
opgesteld. 

Door middel van deze formulieren kan de vermindering reeds bij de 
uitbetaling van het dividend worden gerealiseerd terwijl het formulier 
tevens kan dienen om achteraf eventueel teveel geheven dividendbelasting 
terug te vragen. Aangezien deze formulieren geviseerd dienen te worden 
door de fiscale autoriteiten van het land, waarvan de verzoeker inwoner is 
wordt gewaarborgd, dat enerzijds controle bestaat op de gerechtigdheid tot 
het verlaagde tarief en anderzijds de fiscale autoriteiten van de woonstaat 
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inzicht krijgen in de hoogte van de genoten dividenden. De regeringen van 
beide landen achten de uitwisseling van inlichtingen daarbij een onmisbaar 
instrument. Onduidelijkheden die in de praktijk blijken zullen door middel 
van onderling overleg worden opgelost. 

Artikel I, onderdeel C 

Door het niet overnemen van het vijfde lid van artikel 11 in het voorliggende 
voorstel dient in artikel 18, lid vier te worden verwezen naar artikel 48, 
tweede lid (nieuw) dat na de herziening de wijze van bekendmaking 
voorschrijft van een wettelijke regeling van een van de landen, welke op 
grond van het tweede lid van dit artikel is getroffen. 

Artikel I, onderdeel D 

De herziening van het derde lid van artikel 11 en het niet overnemen van 
het vierde lid van deze bepaling brengt met zich de verwijzingen in artikel 
24 te wijzigen. 

Artikel I, onderdeel E 

De herziening van het eerste lid van artikel 34 brengt met zich de verwijzing 
in artikel 25 te wijzigen. 

Artikel I, onderdeel F 

Artikel 34 dat betrekking heeft op het voorkomen van dubbel inwonerschap 
voor de toepassing van de belastingregeling is in overeenstemming 
gebracht met de opzet en termen van het tweede en derde lid van artikel 4 
van het OESO-model belastingverdrag van 1977. Het eerste lid van het 
huidige artikel 34 is daartoe opgesplitst in twee leden. Het eerste lid van 
het voorliggende voorstel heeft betrekking op de dubbele woonplaats in 
geval van een natuurlijke persoon terwijl het tweede lid het oog heeft op 
dubbel inwonerschap in geval van een andere dan een natuurlijke persoon. 
Voor het overige is het artikel inhoudelijk niet gewijzigd. 

Artikel I, onderdeel G 

Artikel 35 van de belastingregeling voorziet in de mogelijkheid dubbele 
belasting op te heffen door overleg tussen de betrokken landen van het 
Koninkrijk in gevallen waarvoor deze Rijkswet geen voorziening bevat. De 
herziening van dit artikel betreft een aanpassing aan artikel 25 van het 
OESO-model belastingverdrag van 1977 en is naar inhoud en strekking 
daaraan gelijk. 

Het artikel opent de mogelijkheid van onderling overleg voor de oplossing 
van geschillen in de meest ruime betekenis die bij de toepassing van de 
belastingregeling naar voren kunnen komen. Artikel 35 biedt in zijn nieuwe 
vorm met name meer mogelijkheden voor belastingplichtigen om overleg 
te vragen. Daarnaast kunnen belastingplichtigen op een meer directe wijze 
opkomen tegen een onjuiste toepassing van de belastingregeling. Voorts 
voorziet het artikel in de mogelijkheid door overleg van de bevoegde 
autoriteiten moeilijkheden of twijfelpunten op te lossen die mochten rijzen 
met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van de onderhavige 
Rijkswet. 

Artikel I, onderdeel H 

Het eerste lid van artikel 37 bevat de grondregel voor de samenwerking 
waarop de belastingregeling betrekking heeft. Door de uitwisseling van 
gegevens stellen de belastingadministraties van de landen van het Koninkrijk 
elkaar in staat om zo nauwkeurig mogelijk de feitelijke situatie vast te 
stellen waarop de heffing van de belasting gebaseerd dient te worden. 
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Deze bepaling komt overeen met de eerste zin van lid 1 van artikel 26 van 
het OESO-model belastingverdrag van 1977. 

De bepaling van lid 1 voorziet in de uitwisseling van gegevens, die van 
belang kunnen zijn voor de toepassing van de belastingregeling maar 
tevens in de uitwisseling van gegevens die van belang kunnen zijn voor de 
juiste toepassing van de wettelijke bepalingen van elk van de landen. Het 
verzoek moet een aanduiding bevatten of de gegevens worden gevraagd 
voor de toepassing van deze Rijkswet of voor de toepassing van de 
wetgeving van het verzoekende land en zo mogelijk een nadere specificatie 
daarvan. Het aangezochte land mag om verduidelijking vragen om welke 
bepalingen het meer in concreto gaat. Als voorbeelden van gegevens die 
van belang zijn voor de toepassing van deze Rijkswet kunnen genoemd 
worden inlichtingen met betrekking tot de vraag of een vaste inrichting 
aanwezig is in het andere land of de afbakening van de aan een dergelijke 
vaste inrichting toe te rekenen winst. Gegevens die van belang zijn voor de 
heffing van de belastingen van de landen kunnen bij voorbeeld betrekking 
hebben op het bestaan van een concern-betrekking tot een vennootschap 
in het andere land van het Koninkrijk, of op de aard, de effectuering en het 
tijdstip van bepaalde transacties tussen belastingplichtigen in het ene en in 
het andere land. 

De nu voorgestelde wetstekst vermeldt niet meer met zoveel woorden 
dat de inlichtingen ook kunnen strekken tot verzekering van de juiste 
toepassing van de op basis van artikel 42 vastgestelde uitvoeringsvoor-
schriften. Dit vindt zijn verklaring in het feit dat zo nauw mogelijk aansluiting 
is gezocht bij de tekst van artikel 26 van het OESO-model belastingverdrag 
van 1977, dat uitvoeringsvoorschriften niet vermeldt. Overigens menen 
ondergetekenden dat een juiste uitvoering van deze Rijkswet en van de 
wetgevingen van de landen ook een juiste toepassing van de uitvoerings-
voorschriften omvat. 

De bepaling van het eerste lid maakt geen onderscheid naar de aanleiding 
tot de uitwisseling. Dit in tegenstelling tot de tot nu toe geldende tekst die 
slechts voorziet in uitwisseling van inlichtingen op verzoek. Derhalve 
kunnen de belastingautoriteiten elkaar ook zonder voorafgaand verzoek 
inlichtingen verstrekken. De autoriteiten van het ene land kunnen bij 
voorbeeld bij de toepassing van de nationale wetgeving de beschikking 
krijgen over gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing 
in het andere land. De nu voorgestelde tekst van het eerste lid maakt het 
mogelijk deze inlichtingen te verstrekken zonder dat daarom door het 
andere land is verzocht. Deze manier van inlichtingenverschaffing wordt 
veelal aangeduid als spontane uitwisseling. 

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn dat ambtenaren van het 
verzoekende land in het andere land aanwezig zijn als een onderzoek ten 
behoeve van het verzoekende land wordt uitgevoerd door ambtenaren van 
het andere land. Dit kan bij voorbeeld het geval zijn wanneer er gegronde 
aanwijzingen zijn van belastingontduiking of belastingontgaan op grote 
schaal, zonder dat er voldoende gegevens in het verzoekende land beschik-
baar zijn om gerichte vragen te kunnen stellen. 

De aanwezigheid in functie van ambtenaren van het ene land binnen het 
grondgebied van het andere land is een verdergaande vorm van samen-
werking. 

De ondergetekenden menen dat binnen het verband van het Koninkrijk 
deze vorm van samenwerking gewenst is. Vooralsnog menen zij echter dat 
deze vorm van samenwerking zich moet beperken tot incidentele gevallen 
waarin een bijzonder belang aanwezig is. Om te verzekeren dat de belangen 
van de beide landen voldoende tegen elkaar worden afgewogen is ook 
voorzien dat de landen in elk concreet geval overeenstemming moeten 
hebben bereikt dat de omstandigheden van dat geval rechtvaardigen dat 
ambtenaren van het verzoekende land aanwezig zijn in het aangezochte 
land. 
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Het belang van het onderzoek behoeft niet gelegen te zijn in de juiste 
toepassing van deze Rijkswet. Op grond van de voorgestelde tekst van het 
eerste lid van dit artikel is ook het belang van de juiste toepassing van de 
wetgeving van een van de landen voldoende voor het instellen van een 
onderzoek zoals hiervoor bedoeld. 

Zowel voor belastingplichtigen als voor de ambtenaar die op het grond-
gebied van het aangezochte land aanwezig is, is het van groot belang dat 
duidelijk is wat de rechtspositie van beiden is. De bevoegde autoriteiten 
stellen in onderling overleg vast welke de bevoegdheden en de verplichtin-
gen zullen zijn van de bezoekende ambtenaar. De bevoegdheid om aanwezig 
te zijn bij een onderzoek in het aangezochte land brengt niet mee dat de 
bezoekende ambtenaar zelfstandige onderzoeksbevoegdheden heeft. Deze 
bevoegdheid blijft voorbehouden aan de ambtenaar van het aangezochte 
land. 

Naar de mening van ondergetekenden vergt de rechtszekerheid in deze 
bijzondere complexe materie dat de uitkomst van het overleg, dat immers 
een algemene werking heeft, wordt gepubliceerd. 

De uitwisseling van inlichtingen tussen de belastingadministraties van de 
landen heeft niet alleen betrekking op inwoners, doch kan ook betrekking 
hebben op andere personen die belastingplichtig zijn in een van beide of 
beide landen. Artikel 37 voorziet - binnen de grenzen neergelegd in artikel 
3 8 - in de uitwisseling van alle inlichtingen die van belang kunnen zijn 
voor de juiste uitvoering van deze Rijkswet of van de wetgeving van elk 
van de landen met betrekking tot de belastingen waarop de Rijkswet van 
toepassing is, tenzij deze belastingheffing in strijd zou zijn met de bepalingen 
van die Rijkswet. Op grond hiervan kunnen gegevens die in het ene land 
voorhanden zijn en die van belang zijn voor de belastingheffing (van een 
inwoner) van het andere land worden uitgewisseld. 

Artikel I, onderdeel I 

De uitwisseling van gegevens tussen belastingadministraties op grond 
van artikel 38 vormt in beginsel een inbreuk op de verplichting tot geheim-
houding zoals deze is neergelegd in de wetgeving van de beide landen. De 
bepaling met betrekking tot de uitwisseling van inlichtingen in belasting-
verdragen en in deze Rijkswet leggen daarom steeds vast dat de uitgewis-
selde informatie door de ontvanger ook als geheim dient te worden 
behandeld. Daartoe worden de bepalingen omtrent de geheimhouding van 
het ontvangende land van toepassing verklaard. De bepalingen van het 
ontvangende land worden van toepassing verklaard omdat het hier gaat 
om een verplichting tot geheimhouding die rust op de ambtenaren van het 
ontvangende land. 

Wil de verstrekte informatie zinvol gebruikt kunnen worden dan is wel 
van belang dat de informatie gebruikt mag worden door diegenen tot wier 
taak de heffing en de invordering van de belastingen behoort. Een dergelijk 
gebruik kan meebrengen dat ontvangen inlichtingen ook bekend worden 
aan de overige personen die betrokken zijn bij de vaststelling en inning van 
belastingschulden in individuele gevallen. 

De bepaling van het eerste lid van dit artikel voorziet daarin. Omwille van 
het goed functioneren van het proces van belastingheffing, invordering en 
van de beslechting van geschillen daarover is het onvermijdelijk dat de 
daarbij betrokken personen op de hoogte raken van de uitgewisselde 
gegevens. 

Ook personen en instanties die betrokken zijn bij de vervolging van 
strafbare feiten betrekking hebbende op de belastingheffing kunnen in de 
uitoefening van hun functie kennis nemen van de inlichtingen die door het 
andere land zijn verstrekt. 

De bevoegdheid om voor de in dit lid genoemde doeleinden kennis te 
nemen van uit het andere land ontvangen inlichtingen brengt niet zonder 
meer mee dat deze inlichtingen in rechtszittingen of rechterlijke beslissingen 
openbaar gemaakt mogen worden. Een verbod daarvan zou echter het nut 
van de uitwisseling ernstig beperken. 
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De tweede zin van het eerste lid staat in deze gevallen openbaarmaking 
toe. De aldus openbaar geworden gegevens mogen ook voor andere dan 
de hier genoemde doeleinden worden gebruikt. Aanvullende of ruimere 
gegevens mogen echter niet voor dergelijke andere doeleinden worden 
verschaft. 

De uit het andere land ontvangen gegevens mogen worden gebruikt op 
dezelfde manier als door de belastingdienst van het ontvangende land 
verkregen gegevens. Hierop bestaat een uitzondering. De gegevens die 
door een ander land worden verschaft mogen, zonder toestemming van 
het verstrekkende land, niet door het ontvangende land worden doorgegeven 
aan een derde land. Het verstrekkende land stelt de gegevens ter beschikking 
om de juiste uitvoering van deze Rijkswet en de juiste heffing van de 
desbetreffende belastingen van het ontvangende land te bevorderen. 
Daaronder kan niet worden begrepen het doorgeven van inlichtingen aan 
derde landen. 

Het tweede lid van artikel 38 bevat een aantal omstandigheden op grond 
waarvan de in voorgaande artikelen neergelegde verplichting tot het 
verlenen van bijstand kan worden beperkt. 

De bepaling van letter a legt in de eerste plaats vast dat de verplichting 
tot het verlenen van bijstand de autoriteiten van het aangezochte land niet 
kan verplichten tot handelen in strijd met hun nationale wetgeving. Zij 
kunnen niet verplicht worden tot het uitoefenen van bevoegdheden waarin 
de wetgeving van het eigen land niet voorziet. Omgekeerd bepaalt letter a 
ook dat de autoriteiten niet door middel van een verzoek om bijstand 
kunnen beschikken over bevoegdheden die de wetgeving van het aange-
zochte land wel, maar de wetgeving van het verzoekende land niet verschaft. 
De administratieve bijstand is niet bedoeld als een middel om de admini-
stratie van het verzoekende land langs een omweg meer bevoegdheden te 
verschaffen. Wanneer de wetgeving van het ene land de bevoegdheid zou 
kennen om zaken in beslag te nemen ten behoeve van de heffing van zijn 
belastingen en de wetgeving van het andere land zou deze bevoegdheid niet 
kennen, dan is op grond van de bepaling van het tweede lid, letter a het 
aangezochte land niet verplicht tot een dergelijke inbeslagneming. 

Onder letter b wordt bepaald dat het aangezochte land niet verplicht is 
ten behoeve van het verzoekende land op een andere manier te werk te 
gaan dan het gewoon is ten behoeve van de eigen belastingheffing. Indien 
bij voorbeeld de wetgeving van het aangezochte land de mogelijkheid van 
gijzeling kent bij niet betalen van belastingschulden, maar van deze 
mogelijkheid nooit gebruik wordt gemaakt, terwijl de wetgeving van het 
verzoekende land deze mogelijkheid ook kent en daarvan ook geregeld 
gebruik wordt gemaakt, is het aangezochte land niet verplicht tot gijzeling 
over te gaan op verzoek van het andere land. 

Onder letter c wordt ten slotte de mogelijkheid geboden het verzoek om 
bijstand te toetsen aan de omstandigheid of daardoor de belangen worden 
geschaad van de belastingplichtigen van het aangezochte land bij het 
geheim blijven van bepaalde bedrijfs- of beroepsgeheimen of de belangen 
van het aangezochte land zelf. 

Artikel I, onderdeel J 

Door het niet overnemen van het vijfde lid van artikel 11 in het voorliggende 
voorstel dient in artikel 43, tweede lid te worden verwezen naar artikel 48, 
tweede lid (nieuw) dat na de herziening de wijze van bekendmaking 
voorschrijft van een wettelijke regeling van een van de landen, welke op 
grond van het eerste lid van dit artikel is getroffen. 

Artikel I, onderdeel K 

Het eerste lid van artikel 48 opent de mogelijkheid de Rijkswet - op 
enkele bepalingen na - buiten werking te stellen. De regeringen van 
Nederland en de Nederlandse Antillen achten het raadzaam dat de landen 
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een zekere mate van vrijheid behouden om ook na het inwerkingtreden van 
de Rijkswet autonoom over de onderlinge fiscale relaties te beslissen. De 
minimum-duur van vijf jaar waarbinnen de belastingregeling niet buiten 
werking kan worden gesteld, beoogt het vergroten van de rechtszekerheid. 
Ook in verdragen ter voorkoming van dubbele belasting tussen soevereine 
staten wordt geregeld voorzien in een minimum-duur. Het tweede lid 
schrijft de wijze van bekendmaking voor van het buiten werking stellen van 
de Belastingregeling door een van de landen. 

Artikel II 

De regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen achten het 
raadzaam dat de herziene belastingregeling met ingang van 1 januari 1985 
in werking treedt. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 
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