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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 14 februari 1985 

De vaste Commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit voorstel van Rijkswet heeft de eer omtrent haar voorlopige 
bevindingen als volgt verslag uit te brengen. 

1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie onderschreven de beweegredenen die de 
regering aanvoert om de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) te 
wijzigen. Zij verwezen onder meer naar de Kamerbreed aangenomen 
motie-Kombrink (17050/17522, nr. 12), waarin de regering onder meer 
werd gevraagd een zodanige aanpassing van de Regeling te bewerkstelligen, 
dat voortaan sprake zou zijn van een bepaling over informatie-uitwisseling, 
die overeenkomt met de desbetreffende bepaling uit het OESO-model-be-
lastingverdrag van 1977. 

De leden van de C.D.A.-fractie konden instemmen met dit voorstel van 
Rijkswet tot wijziging van de BRK 1964, dat duidelijk het karakter draagt 
van een compromis na moeizame onderhandelingen. 

De tariefstelling van totaal 101/2% van dividenden is in hun ogen voordelig 
gebleven ten opzichte van het normale tarief van 25%, zodat de Antillenroute 
niet geheel onaantrekkelijk is geworden. Anderzijds is door het wederzijds 
verstrekken van inlichtingen een betere controle mogelijk, zodat de wet 
naar oneigenlijk gebruik en fraude aanmerkelijk is bemoeilijkt. Opzegging 
van het met de Antillen bestaande oude verdrag zou, ook uit anderen 
hoofde, een slechtere oplossing hebben betekend, zo meenden zij. 

De positie van Nederland tegenover andere verdragspartners is 
door deze nieuwe overeenstemming versterkt. Bovendien is nu voldaan 
"aan het OESO-model. Zij hoopten, dat deze nieuwe regeling spoedig in 
werking zal kunnen treden, waardoor voor minstens vijf jaar ook aan 
rechtsonzekerheid een einde komt. 

Deze leden wezen er voorts op, dat dit ontwerp opnieuw bewijst, dat 
Nederlands een open economie heeft en niet op een eiland leeft. 

Verlaging van het Vpb-tarief en de inmiddels ingevoerde vermogensaftrek 
naast het nul-tarief voor beleggingsmaatschappije en de deelnemingsvrij-
stelling hebben tot gevolg, dat de aantrekkelijkheid van uitwijkconstructies 
aanzienlijk is afgenomen. Daar komt bovendien nog bij de onzekerheid als 
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men domicilie kiest voor een moedervennootschap in het Caraïbisch 
gebied. Tegenover mogelijke belastingvoordelen staat het risico van het 
verloren gaan van het gehele maatschappelijke vermogen door politieke 
risico's. Deze leden wezen voorts op het grote belang van de Antilliaanse 
economie bij bonafide trustzaken en andere vormen van financiële dienst-
verlening, waarbij Amsterdam en Willemstad elkaar goed aanvullen. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden met tevredenheid vast dat de 
regering met het onderhavige voorstel van Rijkswet uitvoering heeft gegeven 
aan de terzake door de Kamer aanvaarde motie Kombrink c.s. Zij deelden 
de opvatting van de regering, dat de bestaande belastingregeling als 
neergelegd in de Rijkswet van 28 oktober 1964, Stb. 425 op bepaalde 
punten verouderd is en ontoereikende mogelijkheden bevat om internatio-
nale belastingfraude - algemeen bekend onder de verzamelnaam «Antil-
lenroute» - adequaat te bestrijden. 

De nu voorliggende voorstellen, namelijk een verhoging van de bronhef-
fing op dividendstromen en de uitbreiding van de bepalingen met betrekking 
tot het uitwisselen van gegevens tussen de belastingautoriteiten van de 
verdragspartners, beoordeelden deze leden in beginsel dan ook positief. 
Ook onderschreven zij, dat wezenlijke belangen van de Nederlandse 
Antillen, zoals de opbrengsten uit zogenoemde «off-shore» activiteiten, 
mede gelet op de zorgwekkende economische situatie van de Nederlandse 
Antillen, in de afweging betrokken dient te worden. 

Niettemin bestond bij hen behoefte aan verduidelijking op een aantal 
punten. In het vervolg van dit verslag zouden zij daartoe een aantal 
concrete vragen stellen. 

In hun algemene opmerkingen over dit voorstel van Rijkswet wilden de 
leden van de P.v.d.A.-fractie proberen opheldering te verkrijgen over de 
status van de Belastingregeling als zodanig. Daarover is in het Weekblad 
Fiscaal Recht onlangs een interessante discussie gevoerd (nrs. 5633 en 
5643, 1984 en al eerder in de nrs. 5602 en 5608 uit 1983), waarin onder 
meer de volgende vragen aan de orde kwamen: 

1. is een Rijkswet van een hogere orde dan de gewone wet en, zo ja, 
waarom; 

2. is het de Nederlandse rechter geoorloofd de gewone wet te toetsen 
aan de Rijkswet, c.q. het Statuut? 

Zo meent mr. Dube'aar dat er zeker ruimte is voor de opvatting dat een 
Rijkswet dezelfde rang heeft als een gewone wet. Een uitdrukkelijke 
bepaling hieromtrent ontbreekt. Hij signaleert dat de meeste Grondwet-des-
kundigen de tweede vraag negatief beantwoorden. 

In concreto zou dat betekenen dat de Wet op de dividendbelasting niet 
getoetst wordt, c.q. kan worden aan het Statuut. Hierin is de fiscale relevantie 
van deze discussie gelegen, waarbij artikel 11 lid 3 BRK (waarin het tarief 
wordt geregeld van de belasting over dividenden in het verkeer tussen 
Nederland en de Antillen) volop in het geding is. Gesuggereerd is wel dat 
de nu voorliggende wijziging van de BRK de geschillen over de vraag of de 
inspecteur artikel 11 BRK in voorkomende kwestie moet toepassen, zal 
doen afnemen. Doch mr. Prast wijst erop, dat de principiële vraag blijft 
bestaan: is er wel of geen strijdigheid? Deze leden verzochten de regering 
uitvoerig op deze vragen in te gaan en aan te geven in hoeverre een 
wijziging van de Wet op de dividendbelasting wezenlijk is. 

2. De reikwijdte van het voorstel van Rijkswet 

Het was de leden van de P.v.d.A.-fractie opgevallen, dat in de memorie 
van toelichting op het voorstel geeen aandacht wordt besteed aan niet-fiscale 
«faciliteiten» voor de vestiging van (basis-)vennootschappen op de Antillen. 
Zijn deze niet ten dele gelegen in de Wet zetelverplaatsing rechtspersonen, 
die het mogelijk maakt vennootschappen zonder veel omhaal van het ene 
naar het andere land te verhuizen, zo'vroegen zij. Vergroot dit element niet 
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de relatieve aantrekkelijkheid van de Antillen als belastingparadijs ten 
opzichte van andere landen? Kan de regering aangeven hoe zij thans tegen 
de bepalingen van deze wet aankijkt? In de memorie van toelichting wordt 
melding gemaakt, zo vervolgden deze leden, van een toenemende weerstand 
in het buitenland tegen de vrijstelling, die krachtens de BRK tot nu toe voor 
naar de Antillen uitgekeerde dividenden wordt verleend. Daarover immers 
wordt de verlaging van dividendbelasting die onze verdragspartners 
inwoners van Nederland geven ook feitelijk genoten door inwoners van 
derde landen, door - zo stelt de memorie van toelichting - tussenschakeling 
van een Antilliaanse vennootschap. Vindt voor dat doel niet ook frequent 
tussenschakeling van een Nederlandse vennootschap plaats? Zo ja, 
waarom wordt om dat aspect in de memorie van toelichting zo nauwkeurig 
heengelopen? Deze leden doelden hier op de aantrekkelijkheid van Neder-
land voor de vestiging van zgn. doorstroomvennootschappen. Wordt deze 
mede bepaald door het feit dat Nederland voor rente en royalties geen 
bronheffing kent en dat die op dividenden in het verkeer met de Antillen tot 
nu toe tot 15 resp. 0% werd teruggebracht? En is bovendien de deelne-
mingsvrijstelling niet van groot belang? Is de weerstand van onze verdrags-
partners niet vooral in deze combinatie van factoren gelegen? De memorie 
van toelichting bevat geen aanduiding voor een antwoord op de vraag in 
hoeverre de gebleken «sterke weerstanden» door de nu voorgestelde wet 
weggenomen zullen worden. Wil de regering daarop alsnog ingaan? 

De aan het woord zijnde leden kunnen zich niet aan de indruk onttrekken 
dat de aantrekkelijkheid rente, royalties en dividenden via Nederland en de 
Antillen te laten lopen nauwelijks is verminderd, en wel om twee redenen: 

a. omdat er een aanzienlijk verschil blijft tussen een normale inhouding 
van 25% dividendbelasting en het voortaan verschuldigde tarief van 7,5%. 

b. omdat er ten aanzien van rente en royalties niets verandert. 
Wil de regering op deze beide aspecten zo concreet mogelijk ingaan? En 

wil ze met name toelichten waarom er met betrekking tot rente en royalties 
geen nieuwe bepalingen worden voorgesteld? Is daarover met de Antilli-
aanse delegatie wel gesproken? Zo ja, welke waren de argumenten van een 
nieuwe regeling terzake af te zien? Zo nee, waarom is nagelaten deze zaken 
aan de orde te stellen? 

Deze leden vermoedden, dat het antwoord op de laatste vraag vooral is 
gelegen in het ontbreken in Nederland van een bronheffing terzake. 
Daarmee is de vraag waarop de weerstanden van onze verdragspartners 
gericht zijn echter nog steeds relevant. Zij achtten nadere informatie 
daarover gewenst. Welke landen hebben overigens van weerstand blijk 
gegeven? Is het waar, dat dit vooral de Bondsrepubliek en Italië betreft? In 
hoeverre heeft dat de Nederlandse onderhandelingspositie in de afgelopen 
jaren bemoeilijkt? Welke voor Nederland gunstige regelingen in bestaande 
verdragen werden ter discussie gesteld? Welke landen zijn er niet erg 
happig op om met Nederland een verdrag te sluiten omdat Nederland zo 
sterk als doorstroomland fungeert? 

Tevens vernamen deze leden graag hoeveel zgn. doorstroomvennoot-
schappen Nederland telt en hoeveel belasting deze op basis van de 
afgegeven «rulings» in totaal betalen. 
- Welke spread is gebruikelijk bij financieringsmaatschappijen en dergelijke? 

Welke kosten staat de Nederlandse fiscus daarop in aftrek toe? Of betreft 
de gebruikelijke spread een netto marge? Kan tevens worden toegelicht 
waarom de situatie ongewijzigd blijft voor Nederlandse (sub-)holdings met 
een Antilliaanse dochter? Deze constructie wordt toch veelvuldig toegepast 
(voor financieringen, onderbrengen van patenten en octrooien e.d.)? 

3. Belastingheffing van dividenden 

De leden van de P.v.d.A.-fractie memoreerden, dat blijkens de memorie 
van toelichting in de laatste jaren in toenemende mate Nederlandse 
winsten door tussenschakeling van een Antilliaanse vennootschap zonder 
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heffing van dividendbelasting zijn uitgekeerd. Kan, daarvan een nader 
kwantitatief beeld worden gegeven, zo vroegen zij. Op welk totaalbedrag 
aan naar de Antillen uitgekeerde dividenden wordt geen bronheffing 
toegepast? Hoe heeft dit bedrag zich van 1970 tot 1985 ontwikkeld? 

Welke is thans de opbrengst van de winstbelasting, afkomstig van basis-
vennootschappen, in de Antillen en hoe heeft deze opbrengst zich de 
afgelopen 10 jaar ontwikkeld? Het Financieel Dagblad van 7 november 1984 
maakt melding van een opbrengst van de belasting op alleen dividend voor 
de Antillen van 160 min. Klopt dat en is het waar dat Nederland aan 
middelen het 5 a 8-voudige derft, derhalve 800 a 1280 min.? 

Het voorstel voortaan op dividenden 7,5 resp. 5% te heffen zal uiteraard 
het voordeel van het gebruik van de zgn. Antillenroute verminderen, maar, 
zo constateerden deze leden, zal toch tegelijk een groot deel van het 
bestaande voordeel intact laten. Is de situatie die nu ontstaat niet deze dat 
de route vooral minder aantrekkelijk wordt in die gevallen, waarin de 
dividend-uitkering van een relatief beperkte omvang is? Er moeten immers 
ook enige kosten worden gemaakt door de betrokken belastingplichtige. 
Kan worden getaxeerd welke deze kosten minimaal zijn en kan dan bij de 
nu voorgestelde heffingsverschillen het zgn. break even point worden 
berekend? Van belang voor het uiteindelijke effect van de nieuwe regeling 
voor zowel de Nederlandse als de Antilliaanse schatkist is dan, in hoeverre 
de dividendstromen gemiddeld een omvang hebben die hoger is dan dit 
«break even point». Welke indicaties staan de bewindslieden ter beschikking 
terzake? 

Ook uit publieke reacties blijkt, dat het effect van de nieuwe maatregel 
vermoedelijk zeer beperkt blijft (oud-notaris Smeets: «De meeste bedrijven 
zullen hierdoor niet worden afgeschrikt)». 

Wanneer een groot deel van de dividendstroom in stand blijft (afgezien 
van de invloed van exogene factoren als de politieke situatie op de Antillen), 
dan is het voor deze leden nog maar de vraag of de mogelijkheid van een 
afzonderlijke opzegging van het verlaagde tarief zou moeten komen te 
vervallen. Als immers in de praktijk zou blijken, dat de aantrekkelijkheid van 
de Antillen als belastingparadijs voor in Nederland gevestigde vennoot-
schappen niet wezenlijk vermindert, dan zou Nederland in een nieuwe 
onderhandelingsronde te zijner tijd een onderhandelingswapen missen dat 
het nu wel bezit. Kan op dit punt een nadere toelichting worden gegeven? 

In de memorie van toelichting wordt voorts gesteld, aldus deze leden, 
dat het heffingspercentage nu in overeenstemming is gebracht met 
hetgeen souvereine staten gewoon zijn te doen. Blijft echter niet een groot 
verschil, dat de meeste verdragslanden/souvereine staten een belasting 
heffen over door lichamen ontvangen dividenden van 35 tot 46 procent 
(afhankelijk van het geldende tarief van de heffing over winsten van 
lichamen). Steken dergelijke percentages niet scherp af tegen het tarief van 
2,4 tot 3 procent dat op de Antillen van toepassing is? Dient met dit verschil 
geen rekening te worden gehouden in de BRK, met dien verstande dat een 
percentage hoger dan 7,5 moet worden aangehouden? Wat zijn de bezwaren 
tegen een percentage van 15, respectievelijk 25? Zou Nederland eenzelfde 
overeenkomst als met de Antillen ook sluiten met andere belastingparadij-
zen, zoals de Bahama's. Zo nee, waarom dan wel met de Antillen? Zo ja, 
wanneer worden onderhandelingen met welke paradijzen geopend? Kan 
met betrekking tot al onze verdragspartners worden aangegeven welke 
verlaging van de heffing is overeengekomen? Kan daarnaast worden 
aangegeven, welke regelingen de verdragen van de Antillen met andere 
landen bevatten? (Engeland, VS, Noorwegen, Denemarken). Is het waar, 
dat Nederland aanvankelijk een inhouding van dividendbelasting wenste 
van 15%? Kan worden toegelicht waarom met een beduidend lagere 
gespreksuitkomst genoegen is genomen? 

Meer specifiek wensten deze leden nog te vernemen of het tarief op de 
Antillen voor de scheep- en luchtvaart nog altijd 7,73 a 9,65% is. De 
bepaling, dat als het tarief op de Antillen ten minste 5% bedraagt, de 
verschuldigde dividendbelasting eveneens 5% zal zijn, lijkt de positie van 
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deze sector derhalve niet te beïnvloeden. Is dat juist? Zo ja, kan dit resultaat 
nader worden toegelicht? De bestaande situatie was immers voldoende 
aantrekkelijk voor onder andere de Holland-Amerika Lijn naar de Antillen 
te gaan. Blijft die aantrekkelijkheid even groot? Het komt veelvuldig voor, 
dat dividend aan een Antilliaanse vennootschap wordt uitgekeerd, die 
vervolgens het bedrag terugleent aan de in Nederland gevestigde dochter. 
Deze constructie blijft geheel in stand. Kan worden uiteengezet, waarin in 
dit geval een verlaagd tarief dient te worden toegepast? Deze leden konden 
de ratio er niet van inzien en zouden nader overleg hierover op prijs stellen. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of voor het nu overeengekomen 
niveau van dividendbelasting (7,5 c.q. 5%) alternatieven zijn overwogen. 
Een mogelijke variant is bijvoorbeeld: Nederland 0%, de Antillen 7,5%. In 
dit kader verwezen deze leden naar de regeling met de Verenigde Staten. 
Het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten is uitgebreid met een 
verdrag Nederlandse Antillen-Verenigde Staten, waarin de bronbelasting 
afhankelijk is van de fiscale status van de Antilliaanse vennootschap. Een 
aantal specifieke vragen met betrekking tot de belastingheffing van dividen-
den, vooral gelegen in de uitvoeringssfeer wilden deze leden nog onder 
artikel I sub B naar voren brengen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af in hoeverre de verhoging 
van de bronheffing op dividendstromen naar 7,5% de Antillenroute nu 
werkelijk onaantrekkelijk maakt. Is het niet eerder zo, dat de Antillenroute 
slechts iets minder aantrekkelijk wordt, maar overigens als mogelijkheid 
voor belastingontwikkeling volop aanwezig blijft? Deze leden van de 
V.V.D.-fractie zouden het op prijs stellen als de regering het antwoord 
dienaangaande mede zou willen onderbouwen met bekende voorbeelden 
van oneigenlijk gebruik van de Antillenroute, maar nu op basis van de 
thans voorgestelde Rijkswet. 

De memorie van toelichting stelt op blz. 8, dat er geen behoefte meer 
bestaat aan de mogelijkheid tot afzonderlijke opzegging, aangezien de 
Koninkrijks-situatie in overeenstemming is gebracht met hetgeen soevereine 
staten onder een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gewoon 
zijn te doen. Is het verschil echter niet, zo vroegen deze leden dat de 
belasting naar de winst uit «off-shore»-activiteiten door de Nederlandse 
Antillen bepaald aantrekkelijk kan worden genoemd? Met welke andere 
landen heeft Nederland belastingverdragen, waar de belasting op winst uit 
dergelijke activiteiten 2V2 a 3% bedraagt? 

4. Wederzijdse bijstand 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stemden in met de wijze van de bepalingen 
inzake de bijstand bij invordering en de uitwisseling van inlichtingen. Deze 
is van groot belang, zo meenden zij, om te kunnen toetsen of en in hoeverre 
de feitelijke leiding in het eigen land wordt uitgeoefend en of en in hoeverre 
er sprake is van de reële uitoefening van bedrijfsactiviteiten. De strijd tegen 
brievenbusmaatschappijen kan erdoor worden geïntensiveerd. Welk effect 
verwacht de regering van de gewijzigde bepalingen? Is het vermoeden van 
deze leden juist, dat in die gevallen waarin er geen grote dividendstroom 
aanwezig is de aantrekkelijkheid vermindert, maar dat in andere gevallen 
de belastingplichtige ernaar zal streven alsnog een klein kantoortje op te 
zetten en een reële economische activiteit en de uitoefening van de 
feitelijke leiding aldoor zal trachten voor te wenden? 

Kan worden uiteengezet welke de bevoegdheden zijn van de Antilliaanse 
belastingdienst om bij op de Antillen gevestigde vennootschappen infor-
matie in te winnen? In welke opzichten zijn die beperkter dan die van de 
Nederlandse fiscus? Is er wel of niet bij de Antilliaanse regering op aange-
drongen die bevoegdheden te verruimen? Zo ja, met welk gevolg? Zo nee, 
waarom niet? Deze leden vroegen dit ook, omdat in het perscommuniqué 
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van 10 oktober 1983 van het Ministerie van Financiën gemeld werd, dat de 
Antillen bereid waren haar wetgeving aan te passen. Daarna werd er op dit 
punt echter niets meer vernomen. 

Deze leden attendeerden met nadruk op de ontsnappingsmogelijkheid 
van de derde uitzondering onder c). Objectief staat vast, dat het geven van 
inlichtingen afbreuk zal doen aan de status van de Nederlandse Antillen als 
tax haven. Dus lijdt het land schade. Dus hoeven geen inlichtingen te 
worden verstrekt. Is over deze interpretatie gesproken bij de voorbereiding 
van de wijziging van de BRK? Wat was de visie van de Antilliaanse delegatie? 
Zo nee, moet over dit punt niet meer duidelijkheid komen, voordat het 
ontwerp wordt behandeld? Welke mogelijkheden heeft de Nederlandse 
Staat om tegen een onwenselijke interpretatie van de andere partner verzet 
te voeren (als de herziene BRK eenmaal van kracht zal zijn?). 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden graag meer concreet vernemen 
wat de gevolgen van het onderhavige wetsvoorstel zullen zijn voor de 
mogelijkheden van de Nederlandse belastingdienst internationale fraude 
en ontwijking tegen te gaan. Zoals bekend speelden de Nederlandse 
Antillen daarin een belangrijke rol. Welke knelpunten bestonden terzake, en 
op welke wijze biedt dit voorstel van Rijkswet soulaas? 

5. Regeling voor beëindiging 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er begrip voor, dat - naar 
analogie van een overeenkomstige bepaling in afgesloten verdragen - de 
BRK gedurende 5 jaar na de onderhavige wijzigingen niet kan worden 
gewijzigd noch buiten werking kan worden gesteld. Bedoeld zal uiteraard 
zijn: behoudens de normale regels van indernationaal recht terzake. Hoe 
luiden die? Des te belangrijker is het overigens, dat in de BRK thans de 
zaken naar behoren worden geregeld. De vragen, die zij in dit verslag 
hadden doen opnemen, dienen om daarin een goed inzicht te verkrijgen. 
Indien nodig waren deze leden voornemens in een volgend stadium van 
wetsbehandeling aandringen op heropening van de besprekingen ten 
einde verbeteringen tot stand te brengen. 

Overigens vroegen deze leden of de termijn van 5 jaar de aantrekkelijkheid 
van de Antillen ten opzichte van andere «off-shore centra» niet vergroot. In 
hoeverre is dat ook de bedoeling? 

Deze leden zagen voorts gaarne de betekenis van de op blz. 9 van de 
memorie van toelichting bedoelde uitzondering toegelicht - mede in het 
licht van de staatsrechtelijke discussie, waarop zij in het begin van hun 
bijdrage aan dit verslag hadden gewezen. 

6. Het belang van de Nederlandse Antillen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er behoefte aan te stellen, dat zij 
begrijpen, dat voor de Antillen bij het onderhavige wetsvoorstel grote 
belangen in het geding zijn. Dat geldt temeer, nu zij in een moeilijke 
economisch-financiele situatie verkeren en ook reeds de effecten ondervin-
den van de opheffing van de Amerikaanse bronheffing. Het zou ook niet 
aangaan in de bestrijding van fraude en ontwijking van belastingen alleen 
het oog te richten op de functies die de Antillen als belastingparadijs 
vervullen. Dat bestrijdingsbeleid dient zo breed mogelijk van karakter te 
zijn. Deze leden brachten in herinnering, dat de eerder vermelde motie-
Krombrink van de regering ook vraagt om heronderhandeling van verdragen 
waarvan de informatie-bepalingen (eveneens) niet voldoen aan die van het 
OESO-modelverdrag. Bovendien hadden zij zich reeds eerder voorstander 
getoond van meer algemene maatregelen ten aanzien van belastingpara-
dijzen. Het zou ook weinig zin hebben - vanuit het Nederlands belang 
gezien - «activiteiten» slechts van de Antillen te zien verplaatsen naar 
andere paradijzen. 
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Tevens wilden zij echter de ogen niet sluiten voor de specifieke relatie, 
die middels de BRK tussen Nederland en de Antillen bestaat en waardoor 
voor op de Antillen gevestigde vennootschappen voordelen gelden, 
waarvan die uit andere belastingparadijzen geen gebruik kunnen maken. 
Wijzigingen in de BRK achtten zij om die reden nodig en gerechtvaardigd. 
Tegen deze achtergrond hadden deze leden wel behoefte aan een uiteen-
zetting van regeringszijde over het beleid ten aanzien van belastingvlucht 
in het algemeen. Welke maatregelen neemt de regering zich voor te 
treffen? Zij verwezen daarbij onder meer naar een speciale hoorzitting van 
de Bijzondere Kamercommissie ISMO (kamerstuk 17050/17 522, nr. 34) en 
de toen gedane suggesties. Tevens vernamen zij graag of de regering 
aanleiding ziet de speciale positie van de Kanaaleilanden in EG-verband 
aan de orde te stellen. 

Wanneer de financiële situatie van de Antillen nadelig wordt beïnvloed 
door een afdoende wijziging van de BRK mag dit niet vanzelfsprekend een 
reden zijn zo'n wijziging achterwege te laten, zo meenden deze leden. 
Zeker fraude moet met kracht worden bestreden, ook als de Antillen als 
formele vestigingsplaats daarin een rol vervullen. Wanneer vervolgens 
hulpverlening nodig is om de gevolgen van de bestrijding van belasting-
ontwijking en -ontduiking te helpen opvangen dan moet dat bespreekbaar 
zijn. Dat achtten zij een betere weg dan in die verschijnselen berusten. 

In de memorie van toelichting wordt niet gesproken over de financiële 
gevolgen en daaruit te trekken conclusies voor de hulpverlening. Deze 
leden zouden cp dit punt graag nadere informatie ontvangen. Is het waar, 
dat 1/4 tot '/« deel van het Antilliaanse overheidsbudget uit belastingen op 
de off-shore activiteiten komt en daarvan het leeuwendeel uit de Ameri-
kaanse hoek? Het aandeel van de offshore in de financiering van de 
uitgaven van Land en eilanden was in 1984 ca. 21,5 procent zie de bijdrage 
van mr. C. A. de Kam in Leids Fiscaal Jaarboek 1984, blz. 100). In dat geval 
was in hun ogen de basis voor een groot deel van de uitgaven een wel erg 
wankele. 

Tot slot vroegen deze leden of zo nauwkeurig mogelijk kan worden 
aangegeven of en in hoeverre de nu voorgestelde regeling ook zal gelden 
voor Aruba, als de «status aparte» mocht wordt gerealiseerd. 

In de marge van het onderhavige wetsvoorstel wilden de leden van de 
V.V.D.-fractie nadrukkelijk aandacht vragen voor de op de Nederlandse 
Antillen ontwikkelde ideeën de werkgelegenheid te versterken en de 
diversificatie van de economische basis van de eilanden te bevorderen 
door industrialisatie en uitbouw van internationale distributie- en handels-
centra op de Nederlandse Antillen. 

Zoals bekend gaan de gedachten daarbij uit naar een eigen «operation 
bootstrap» (zgn. Puerto Rico-constructie) in combinatie met de door de 
Verenigde Staten geboden mogelijkheden in het kader van de Caribean 
Basic Initiative (CBI). 

Welke wettelijke maatregelen in het fiscale vlak zouden genomen moeten 
en kunnen worden, zo wilden deze leden vragen, om het voor in Nederland 
gevestigde bedrijven aantrekkelijk te maken nevenvestigingen op de 
Nederlandse Antillen op te zetten of uit te breiden, met mogelijkheden 
binnen het kader van de CBI vandaaruit te exporteren naar de omringende 
landen in het Caraïbische gebied alsmede naar Noord- en Zuid-Amerika? 

7. Artikelen 

Artikel I, onderdeel A 

Artikel 2, eerste lid, letter d bevat het begrip «soortgelijke omstandigheid». 
Wordt hieronder ook begrepen de plaats van oprichting van een vennoot-
schap, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie. Zo ja, welke voorziening 
is dan getroffen ingeval sprake is van een dubbele vestigingsplaats? Welke 
overwegingen hebben aan de introductie van het begrip «soortgelijke 
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omstandigheid» ten grondslag gelegen? Heeft hierbij mede een rol gespeeld 
het gemak waarmee op de Nederlandse Antillen een (brievenbus)maatschap-
pij kan worden opgericht? 

Artikel I, onderdeel B 

Kan de regering nader ingaan op de betekenis van het begrip «onderwor-
pen zijn aan» dat in artikel 11 derde lid wordt geïntroduceerd, werd van 
P.v.d.A.-zijde gevraagd. In het bijzonder ten aanzien van de invloed van de 
volgende fiscale elementen op het constateren van een onderworpen zijn 
aan: tax holiday's, bijzondere aftrekken zoals de vermogensaftrek, subjec-
tieve vrijstellingen, objectieve vrijstellingen. Voorts wordt de zinsnede 
«naar de winst» niet voorafgegaan door «in enige vorm», zoals in 
artikel 13, derde lid van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. 
Bestaan er op dit onderdeel substantiële verschillen? De hier sprekende 
leden stelden tevens de volgende vragen. 

Om welke redenen is niet gekozen voor de formulering welke voorkomt 
in het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting (artikel 2, tweede lid, slot): 
Voorzover die winst ? 

Om welke redenen hecht de Rijkswetgever er geen belang aan, dat ook 
feitelijk heffing plaatsvindt. 

Zal het te gebruiken formulier gebruikt worden om een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van «feitelijke leiding» en «substance»? 

Hoe zal gehandeld worden als er twijfel ten opzichte van gerechtigdheid 
op de tariefvermindering bestaat? Zal dan eerst een onderzoek worden 
ingesteld en zo nodig informatie aan de Antillen worden gevraagd? En zal 
het bedoelde formulier voortaan ook gebruikt worden in alle gevallen dat 
van de deelnemingsvrijstelling gebruik wordt gemaakt (ook ten opzichte 
van andere landen) en bij voorbeeld steekproefsgewijs worden nagegaan 
of in Nederland van een «echte» vestiging sprake is van elders gevestigde 
moeders? 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen in het kader van dit artikel-onderdeel 
of het vierde lid van artikel 10 van het OESO-modelverdrag van 1977 niet 
van toepassing is. Voorts stelden deze leden de vraag welke instantie 
bepaalt waar een vennootschap is gevestigd. Indien de Antilliaanse 
belastingadministratie een verklaring heeft afgegeven dat een naar Antilli-
aans recht opgerichte vennootschap, voor de toepassing van de Antilliaanse 
winstbelasting op de Nederlandse Antillen is gevestigd, kan de Nederlandse 
inspecteur dan nog voor de toepassing van artikel 11 BRK een ander 
standpunt innemen als vaststaat dat de leiding van de betreffende Antilli-
aanse vennootschap niet in Nederland is gelegen? 

Welke betekenis moet worden toegekend aan het gegeven dat een 
vennootschap naar Antilliaans of Nederlands recht is opgericht bij het 
beoordelen van de vraag waar een vennootschap is gevestigd? 

Deze leden memoreerden, dat op grond van de huidige uitvoeringsvoor-
schriften van de BRK - de beschikking van 23 november 1966, nr. B6/12.434 
- de in Nederland gevestigde vennootschap, die een dividend uitkeert dat 
op de voet van artikel 11, lid 3, BRK is vrijgesteld van dividendbelasting, bij 
de inzake de dividendbelasting bevoegde inspecteur het verzoek kan 
indienen ontslagen te worden van de verplichting tot inhouding van die 
belasting. Welke rechtsmiddelen heeft de belastingplichtige indien de 
inspecteur de verklaring niet of niet tijdig afgeeft, of besluit het verzoek niet 
in te willigen? Binnen welke termijn dient de inspecteur een beslissing te 
nemen? 

Hoe komen de nieuwe uitvoeringsvoorschriften te luiden? 
Voor de toepassing van de huidige BRK met uitvoeringsvoorschriften, en 

afhankelijk van de nieuwe uitvoeringsvoorschriften mogelijk ook voor de 
BRK in gewijzigde vorm, is nog het volgende van belang, zo stelden deze 
leden. Artikel 27, lid 3 van de Wet op de loonbelasting 1964, bepaalt dat, 
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indien op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting 
geen loonbelasting behoort te worden ingehouden, de inhoudingsplichtige 
de inhouding slechts achterwege mag laten, indien de werknemer hem een 
daartoe strekkende verklaring van de inspecteur heeft doen toekomen. 
Desalniettemin is door de belastingrechter beslist dat, indien de inhoudings-
plichtige, zonder dat hem een verklaring van de inspecteur is verstrekt, de 
inhouding op grond van het verdrag achterwege laat, daarop geen sanctie 
staat. Mag hieruit worden geconcludeerd dat de op grond van de BRK van 
dividendbelasting vrijgestelde dividenden ook zonder een verklaring van de 
inspecteur zonder inhouding van dividendbelasting mogen worden 
uitgekeerd, zo vroegen deze leden. 

De hier sprekende leden vernamen vervolgens gaarne hoe de belasting-
heffing over dividenden verloopt, indien een naar Nederlands recht 
opgerichte vennootschap, waarvan op grond van de feitelijke omstandig-
heden moet worden geoordeeld, dat deze op de Nederlandse Antillen is 
gevestigd, een dividend uitkeert aan haar eveneens op de Nederlandse 
Antillen gevestigde Antilliaanse moedermaatschappij welke 100% van de 
aandelen bezit. Tenslotte stelden zij vast, dat wanneer een Antilliaanse 
vennootschap haar vermogen in de Verenigde Staten in onroerend goed 
belegt, de opbrengst volledig in de Verenigde Staten wordt belast. Wel 
dient in Nederland het fictief rendement te worden aangegeven. Is dit de 
bedoeling van artikel 29 a lid 5 Wet inkomstenbelasting, zo vroegen zij. Hoe 
zijn de ervaringen met de toepassing van de hardheidsclausule naar 
aanleiding van artikel 29 a lid 5 (fictief rendement)? 

Artikel I, onderdeel G 

Lid 1 geeft, aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie, de belastingplichtige 
een termijn van 3 jaar om een kwestie voor te leggen die leidt tot een 
belastingheffing die niet in overeenstemming is met de Rijkswet. Dat lijkt 
een erg lange termijn. Kan die worden toegelicht, vooral ook omdat 
daardoor in lid 2 verjaringstermijnen terzijde worden geschoven? 

Wat is voorts het oordeel van de regering over de suggestie van mr. 
Prast (WFR, 1984, nr. 5643) om de Uitvoeringsvoorschriften BRK zodanig 
aan te passen dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen beslis-
singen van de inspecteur op verzoeken tot toepassing van artikel 5 en dat 
zij bij de belastingrechter beroep kunnen instellen? 

Artikel I, onderdeel H 

Wordt de opvatting van de bewindslieden, dat ook de uitvoeringsvoor-
schriften onder de werking van de informatie-uitwisseling vallen, gedeeld 
door de Antilliaanse regering vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie. Zo 
ja, waarom is er dan niet de voorkeur aan gegeven dat met zoveel woorden 
in de Rijkswet vast te leggen en terzake enigszins af te wijken van de tekst 
van artikel 26 van het OESO-modelverdrag? 

Kunnen met betrekking tot lid 1 voorbeelden worden gegeven van 
belastingen, waarop de Rijkswet niet van toepassing is, maar waarvoor 
informatie-uitwisseling wel zinvol zou kunnen zijn. Hoe is de situatie met 
betrekking tot royalties en rente? 

Het was deze leden niet duidelijk wat precies bedoeld wordt met publikatie 
van de uitkomsten van het overleg en de relatie ervan met de rechtszekerheid. 
Zij stellen een nadere toelichting op prijs. 

Mag, zo vroegen deze leden verder, worden aangenomen dat Nederland 
in het gebruik van de nieuwe regeling geen onderscheid zal maken tussen 
doorstroomwinst en uitgekeerd Nederlands dividend? Zij verwezen naar 
een artikel van mr. de Kam in Intermediair van 9-12-1983, waarin een 
beleidsambtenaar verklaart dat Nederland 15% dividendbelasting wil als 
het gaat om Nederlandse winst, waarvoor ten onrechte een nultarief wordt 
gevraagd, maar dat het gebruik van de Antillenroute voor winsten van 
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buitenlandse werkmaatschappijen zonder inhouding (voortaan 7,5%) volop 
mogelijk blijft. Kan worden ontkend dat een dergelijk onderscheid zal 
worden c.q. wordt c.q. is gemaakt? 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op, dat op blz. 11 van de memorie 
van toelichting melding wordt gemaakt van de mogelijkheid, dat de 
belastingautoriteiten elkaar ook zonder voorafgaand verzoek inlichtingen 
verstrekken. Kan de regering meedelen of hier in de praktijk regelmatig 
gebruik van wordt gemaakt? En, zo ja, aan welke landen? 

Indien deze spontane uitwisseling van informatieve plaatsvindt, vindt 
deze dan te allen tijde plaats via het ministerie van Financiën, of gebeurt de 
uitwisseling ook door de aanslagregelende ambtenaren rechtstreeks? 

Artikel I, onderdeel I 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden, dat in artikel 38 lid 2 forse 
beperkingen gelegen zijn. Zij vroegen of het OESO-modelverdrag deze ook 
kent, en zo niet, waarom de Nederlandse regering ermee heeft ingestemd. 

Inzake ad a en b achtten zij hun eerdere vraag over de bevoegdheden 
van de Antilliaanse fiscus van belang. Dit is zeer bepalend voor het 
praktische nut van de nieuwe informatiebepaling. Vooralsnog stemde de 
- op zich begrijpelijke - formulering ad a en b deze leden nogal sceptisch. 
Een exact inzicht in het verschil in bevoegdheden achtten zij nodig alvorens 
een definitief oordeel - ook voor andere onderdelen van de regeling, zoals 
het tarief - te kunnen geven. 

Onderdeel c achtten deze leden in elk geval een zodanig algemene 
ontsnappingsclausule, dat zij dit ongewenst achtten. Zij meenden dat deze 
clausule in de BRK ook niet thuishoort. Toetsing van een beroep van de 
Antilliaanse autoriteiten op deze uitzonderingsbepaling leek hun bovendien 
nauwelijks mogelijk te zijn. Nader overleg hierover achtten zij geboden. 

De leden van de C.D.A.-fractie wezen erop, dat op blz. 13 van de memorie 
van toelichting in de tweede alinea wordt ingegaan op het verstrekken van 
uit het andere land ontvangen gegevens. 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. 

De Raad van Europese Gemeenschappen heeft op 19 december 1977 een 
richtlijn vastgesteld inzake wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten 
van de lid-staten op het gebied van de directe belastingen ter bestrijding 
van internationale belastingfraude en belastingvlucht. (Richtlijn 77/799/EEG, 
27 december 1977, nr. L. 336/15). Ingevolge artikel 4 van deze richtlijn is 
Nederland verplicht in de daar omschreven gevallen aan de bevoegde 
autoriteit van iedere andere belanghebbende lid-staat mededelingen te 
doen. Hoe verhoudt de geheimhoudingsplicht, geregeld in artikel 38 BRK, 
zich tot de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen aan derde 
landen op grond van deze EEG-richtlijn? Ook in verdragen ter voorkoming 
van dubbele belastingen wordt in sommige gevallen aan Nederland de 
verplichting opgelegd over te gaan tot spontane uitwisseling van inlichtin-
gen. Dient Nederland dan ook de informatie die in casu op grond van de 
BRK van de Nederlandse Antillen is verkregen aan derde landen bekend te 
maken, zo vroegen deze leden. 

Artikel II 

Nu de beoogde datum van ingang van 1 januari 1985 reeds is gepasseerd, 
zagen de leden van de P.v.d.A.-fractie nadere mededelingen hieromtrent 
tegemoet. 

Waarom is overigens deze datum gehandhaafd, waar het op de datum 
van indiening van het wetsontwerp (21 november 1984) reeds duidelijk 
moest zijn dat van inwerkingtreding voor 1-1-1985 geen sprake meer zou 
kunnen zijn? 
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Ook de leden van de C.D.A.-fractie merkten op, dat volgens het voorstel 
de Rijkswet in werking treedt met ingang van 1 januari 1985. Een terug-
werkende kracht zou betekenen dat op dividenden welke vóór het van 
kracht worden van dit wetsvoorstel worden uitgekeerd, alsnog met terug-
werkende kracht dividendbelasting moet worden ingehouden. Ligt het niet 
meer voor de hand om de Rijkswet eerst in werking te doen treden met 
ingang van het jaar volgende op het jaar waarin de Rijkswet is gepubliceerd 
in het Staatsblad, zoals gebruikelijk is bij verdragen ter voorkoming van 
dubbele belasting? Wenst men toch een zo spoedig mogelijk inwerkingtre-
ding zou dan niet gedacht kunnen worden aan een periode van 30 dagen 
na de publikatie, zo vroegen deze leden. 

De voorzitter van de commissie, 
Joekes 

De griffier van de commissie, 
Witteveen 
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