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  Afkortingen IBR 1 

 

Afkortingen 
 

Algemeen 
 

Europese Unie                                                                          EU 
Europese Gemeenschap                                                           EG 
Hof van Justitie van de Europese gemeenschap                HvJ G 

  Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling 
            OESO 
 

Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (Rome 4 november 1950)         EVRM 
Internationaal verdrag in zakeburgerrechten en politieke rechten                             
            IVBPR 
Verdrag inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken                                            

   WABB-verdrag 
Wet op de Internationale Bijstandsverlening                        WIB 

 
Belastingen 

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen                                AWR 
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001            Besluit 2001 
Wet inkomstenbelasting 2001                                                   IB 
Wet op de vennootschapsbelasting 1969                               Vpb 
Wet op de loonbelasting 1964                                                 LB 
Wet op de dividendbelasting 1965                                   Div.bel. 
Wet op de omzetbelasting 1968                                              OB 
Successiewet 1956                                                                  SW 
Wet op belastingen van rechtsverkeer                             Bel. RV  
Invorderingswet 1990                                                              Inv 

 
Sociale verzekeringen 

 

Algemene Ouderdomswet                                                   AOW  
Algemene Nabestaandenwet                                               ANW  
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten                          AWBZ  
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering                 WAO  
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen              WIA 
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1.1  Plaats van het internationale belastingrecht 
 

Het internationale belastingrecht heeft invloed op veel belas-
tingwetten, zeker in een open economie als die van Nederland. In de 
voorafgaande hoofdstukken is er dan ook, zij het zijdelings, al aan-
dacht aan besteed. In hoofdstuk 67 IB bijv. is de buitenlandse belas-
tingplicht besproken van natuurlijke personen en in hoofdstuk 11 
Vpb is aandacht besteed aan de buitenlandse belastingplicht van li-
chamen. In beide gevallen ging het om personen die niet in Neder-
land wonen maar wel inkomen uit Nederland hebben. Het internati-
onale belastingrecht is ook van belang voor de belastingheffing van 
personen die wèl in Nederland wonen maar (een gedeelte van) hun 
inkomen in het buitenland verdienen. In het laatste geval bevatten 
met name het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en de be-
lastingverdragen regels om dubbele heffing te voorkomen. 
 

Met het internationale belastingrecht krijgt men te maken als een per-
soon in het ene land woont en inkomen verkrijgt uit een ander land. 
In dergelijke situaties kan er sprake zijn van dubbele heffing. In het 
internationale belastingrecht is hiervan sprake als over hetzelfde in-
komen door meer dan één staat eenzelfde soort belasting wordt gehe-
ven. In het internationale belastingrecht wordt onderscheid gemaakt 
tussen juridische dubbele heffing waarbij een en dezelfde persoon 
dubbel wordt belast en economische dubbele heffing waarbij twee 
verschillende personen voor dezelfde inkomsten worden belast. Een 
voorbeeld van juridische dubbele heffing is het salaris dat een werk-
nemer die in Nederland woont en in Duitsland werkt, ontvangt van 
zijn in Duitsland gevestigde werkgever. Dit salaris zou op grond van 
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de nationale belastingwetgeving van de twee landen zowel Duitsland 
als Nederland in de belastingheffing worden betrokken. Een voor-
beeld van economische dubbele belasting betreft aan aandeelhouders 
uitgedeelde ondernemingswinst. Deze ondernemingswinst wordt in 
de eerste plaats belast van het lichaam dat de winst heeft behaald. 
Wanneer deze winst vervolgens als dividend wordt uitgekeerd aan de 
aandeelhouders, vindt heffing van dividendbelasting plaats ten laste 
van de aandeelhouders. 
 

Dubbele heffing in het internationale belastingrecht wordt veroor-
zaakt doordat landen als uitgangspunt van de belastingheffing over 
een bepaald inkomensbestanddeel verschillende beginselen hanteren. 
De meest gangbare uitgangspunten bij de belastingheffing zijn: 
- het woonplaatsbeginsel,  
- het nationaliteitsbeginsel en  
- het situs- of bronbeginsel. 
 
 
1.2  Het woonplaatsbeginsel 
 

Het woonplaatsbeginsel gaat uit van de subjectieve band die een per-
soon met een staat heeft. De fiscale woonplaats bepaalt welk land het 
recht tot belastingheffing heeft. Indien een persoon in Nederland 
woont, wordt in beginsel zijn gehele inkomen, waar ter wereld ook 
verkregen, aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen. Bij li-
chamen die in Nederland zijn gevestigd, wordt in beginsel hun gehele 
winst in Nederland belast. Voor in Nederland gevestigde lichamen 
geldt overigens sinds 1 januari 2012 op grond van art. 15e en volgen-
de Wet Vpb de zogeheten objectvrijstelling op grond waarvan de 
winst die kan worden toegerekend aan een vaste inrichting van dat li-
chaam in het buitenland, van vennootschapsbelasting is vrijgesteld. 
Deze personen en lichamen worden aangeduid als onbeperkte belas-
tingplichtigen ofwel, in de Nederlandse belastingwetten, binnenland-
se belastingplichtigen. 
Art. 1.1 IB onderwerpt natuurlijke personen, zowel binnenlands als 
buitenlands belastingplichtigen, aan de heffing van inkomstenbelas-
ting. In art. 2.1, lid 1, onderdeel a. wordt nader bepaald dat het voor 
binnenlandse belastingplichtigen anders dan voor buitenlandse belas-
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tingplichtigen in onderdeel b., niet van belang is uit welk land het in-
komen afkomstig is. Hieruit wordt duidelijk dat de inkomstenbelas-
ting van binnenlandse belastingplichtigen niet beperkt is tot inkomen 
dat in Nederland wordt verkregen.  In de Wet Vpb is het onderscheid 
binnenlandse- en buitenlandse belastingplicht eveneens aangebracht 
(de artikelen 2 en 3) waarbij voor eerstgenoemde wordt uitgegaan 
van de wereldwinst. Voor de buitenlandse belastingplicht is in art. 3 
Vpb de beperking van het binnenlandse inkomen aangebracht.  
 

Woonplaats 
 

Hieronder behandelen we het vaststellen van de fiscale woonplaats 
van natuurlijke personen en van lichamen. 
 

Natuurlijke personen  Uitgangspunt om de fiscale woonplaats van 
natuurlijke personen te bepalen, is art. 4, lid 1 AWR (zie hoofdstuk 1 
AWR): waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoor-
deeld. De feiten zijn van doorslaggevende betekenis om vast te stel-
len met welk land de persoon de meest duurzame band van persoon-
lijke aard heeft; waar het centrum van iemands persoonlijk leven is. 
Naast art. 4, lid 1 AWR bevat art. 2.2 IB enkele woonplaatsficties. 
Op grond van art. 2.2, leden 2 en 3 IB worden bijvoorbeeld een Ne-
derlandse diplomaat die in het buitenland is gestationeerd alsmede 
zijn partrner en kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, als inwoner van 
Nederland beschouwd. 
 

Opgemerkt dient te worden dat bij de overgrote meerderheid van de 
gevallen het vaststellen van de woonplaats geen enkel probleem zal 
zijn. In geval van twijfel kan bijv. de inschrijving in de Basisadmini-
stratie Personen een aanknopingspunt zijn (maar een inschrijving is 
niet allesbepalend). Belangrijker kan de plaats zijn zijn waar een wo-
ning wordt aangehouden, de plaats waar de rest van het gezin ver-
blijft of waar werkzaamheden worden verricht. 
 
Jurisprudentie 
Hof Leeuwarden, V-N 1992, blz. 1657, punt 6. Belanghebbende heeft de Nederland-
se nationaliteit, en heeft zijn bungalow in Nederland aangehouden. Hij verblijft drie 
à vier keer per jaar voor een periode van een paar weken in Nederland. De rest van 
de tijd woont hij met zijn echtgenote in Spanje. Hij is uitgeschreven uit het bevol-
kingsregister in Nederland. Het Hof achtte de persoonlijke en zakelijke banden van 
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belanghebbende met Spanje zwaarder wegen dan die met Nederland en stelde vast 
dat de woonplaats in dit geval in Spanje lag. 
Hof Amsterdam, 20 juni 2003, nr. 02/3356, V-N 2003/52.9. Belanghebbende, ge-
huwd en Nederlander werkt tot 1 maart 1996 voor een in Nederland gevestigde 
werkgever. Belanghebbende woont in een eigen woning. Met ingang van 1 maart 
1996 werkt belanghebbende in Denemarken voor een Deense dochteronderneming 
van de werkgever en huurt een appartement in Kopenhagen. In 1997 verblijft be-
langhebbende van maandag tot en met vrijdag in het gehuurde appartement in Ko-
penhagen met zijn vriendin. Van vrijdagavond tot en met maandagochtend verblijft 
belanghebbende in zijn eigen woning in Nederland met echtgenote en kinderen. Het 
Hof oordeelt dat belanghebbende op grond van art. 4 AWR als inwoner van Neder-
land moet worden beschouwd.  
 

Lichamen  Voor het vaststellen van de fiscale woonplaats van li-
chamen dient eveneens van art. 4, lid 1 AWR te worden uitgegaan: 
waar een lichaam is gevestigd, wordt beoordeeld naar de omstandig-
heden. Voor lichamen is van doorslaggevende betekenis waar de 
werkelijke (hoofd-)leiding van de onderneming zich bevindt. Aanwij-
zingen hiervoor kunnen zijn: de statutaire zetel, de plaats waar de di-
rectie kantoor houdt, de woonplaats van de directeuren en de plaats 
waar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehou-
den. 
 

Jurisprudentie 
HR 20 april 1988, nr. 24 189, VN 1988, blz. 1328, punt 4. Vennootschap is opge-
richt naar Antilliaans recht en is statutair gevestigd op de Nederlandse Antillen. De 
moedermaatschappij heeft haar vestigingsplaats in Nederland en de concerndirectie 
zit eveneens in Nederland. De vennootschap werd geacht in Nederland te zijn geves-
tigd omdat de werkelijke leiding bij die concerndirectie berustte. 
 
 
1.3  Nationaliteitsbeginsel 
 

Evenals bij het woonplaatsbeginsel wordt ook hier uitgegaan van een 
subjectieve band die een persoon met een staat heeft. Omdat het vast-
stellen van de nationaliteit in het algemeen  makkelijker is dan het 
bepalen van de woonplaats, kan dit beginsel uit praktische overwe-
gingen de voorkeur genieten. De praktische toepassing ervan kan 
echter grote moeilijkheden opleveren omdat het veelal tot dubbele 
dan wel helemaal geen heffing zal leiden. Een Japanner bijv. die geen 
enkele band meer heeft met Japan maar in Nederland woont en werkt 
zou hier niet aan de belasting onderworpen zijn. De Japanse fiscus 
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zou een groot praktisch probleem hebben om zo iemand in de belas-
tingheffing te betrekken, omdat de Japanse belastingdienst geen mo-
gelijkheid heeft om de belastingschuld in Nederland in te vorderen. 
Anderzijds zou een Nederlander die in België woont en werkt aan de 
Nederlandse heffing zijn onderworpen maar waarschijnlijk ook in 
België moeten betalen. Overigens wordt het nationaliteitsbeginsel 
door de Verenigde Staten op grote schaal gebruikt. 
 

Het nationaliteitsbeginsel is ook op enkele plaatsen in de Nederlandse 
belastingwet te vinden, bijvoorbeeld in het al in § 1.2 genoemde 
tweede en derde lid van art. 2.2 IB. Het is immers internationaal ge-
bruikelijk om de belastingheffing van diplomaten te laten aan de staat 
die zij vertegenwoordigen, zijn zij ingevolge dit artikel binnenlands 
belastingplichtig. Ook art. 3 SW (een Nederlander die in Nederland 
heeft gewoond en binnen 10 jaren nadat hij Nederland metterwoon 
heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan, wordt ge-
acht ten tijde van het overlijden of van het doen van de schenking in 
Nederland te hebben gewoond) knoopt aan bij de nationaliteit. 
 

Wat lichamen betreft is in art. 2, lid 4 Vpb een voorbeeld te vinden: 
heeft de oprichting van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands 
recht, dan wordt het lichaam voor de toepassing van de Wet Vpb, 
steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd. 
 
 
1.4  Situs- of bronbeginsel 
 

In tegenstelling tot de subjectieve band waarvan het woonplaats- en 
het nationaliteitsbeginsel uitgaan, is de objectieve band bij het situs- 
of bronbeginsel de grondslag. Alleen inkomen dat een bepaalde rela-
tie met het Nederlandse grondgebied heeft, met andere woorden af-
komstig is uit bronnen in Nederland, wordt in Nederland in de belas-
tingheffing betrokken. Dit criterium wordt bijv. toegepast bij de be-
lastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen. 
Art. 2.1, onderdeel b IB onderwerpt personen die niet in Nederland 
wonen slechts aan de inkomstenbelasting als zij Nederlands inkomen 
genieten. In art. 7.1 IB wordt een (limitatieve) opsomming gegeven 
van bestanddelen van dit Nederlandse inkomen, die allen een duide-
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lijke relatie met het Nederlandse grondgebied vertonen. Bijvoorbeeld, 
de dienstbetrekking moet binnen Nederland worden vervuld (art. 7.1, 
onderdeel a, belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland dat 
verder wordt uitgewerkt in art. 7.2. IB).  
 

De Wet Vpb onderwerpt in art. 3 lichamen die niet in Nederland zijn 
gevestigd slechts aan de vennootschapsbelasting als zij Nederlands 
inkomen genieten. 
 

Naast de buitenlandse belastingplicht in de IB en Vpb kunnen buiten 
Nederland gevestigde natuurlijke personen en lichamen worden ge-
confronteerd met Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden 
ter zake van dividenden die zijn uitgekeerd door in Nederland geves-
tigde lichamen. 
 
 
1.5  Dubbele heffing 
 

De hiervoor genoemde beginselen worden in veel landen gebruikt 
voor de belastingheffing. Er bestaan natuurlijk wel accentverschillen 
tussen de verschillende landen. Het valt gemakkelijk in te zien dat als 
gevolg van het naast elkaar hanteren van diverse beginselen dubbele 
heffing op zal treden, zodra er sprake is van enige vorm van grens-
overschrijdende activiteiten. 
 

Voorbeeld  
Een Amerikaan die in Duitsland woont en in Nederland een onroerende zaak bezit 
die hij verhuurt, wordt op grond van het situsbeginsel voor zijn huurinkomsten in de 
Nederlandse heffing betrokken. Duitsland zal de huurinkomsten belasten omdat het 
woonplaatsbeginsel wordt toegepast. Afhankelijk van de invulling die de Verenigde 
Staten aan het nationaliteitsbeginsel geeft zou daar eventueel ook nog belastinghef-
fing op kunnen treden. 
 

Dubbele heffing treedt in elk geval op als onbeperkte belastingplicht 
gelijktijdig voorkomt naast beperkte belastingplicht. In het hiervoor 
genoemde voorbeeld ontvangt de persoon die voor Duitsland binnen-
lands belastingplichtig is (woonplaatsbeginsel) buitenlands inkomen 
waarvoor hij in Nederland als buitenlandse belastingplichtige wordt 
aangemerkt (situsbeginsel). 
Het internationale belastingrecht kan er overigens ook toe leiden dat 
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dubbele niet-belastingheffing optreedt. Dit kan bijvoorbeeld het geval 
zijn als de betrokken landen beide een bepaalde entiteit niet als in-
woner beschouwen. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor 
dit verschijnsel. 
 

Woonplaatsficties  Fictieve woonplaatsbegrippen in de diverse be-
lastingwetten leiden vaak tot een dubbele woonplaats hetgeen weer 
dubbele heffing op kan leveren. Hiervóór is art. 2, lid 4 Vpb ge-
noemd. Een naar Nederlands recht opgerichte BV die haar gehele on-
derneming in Frankrijk uitoefent, waarvan alle aandeelhouders in 
Frankrijk wonen en waarvan het management in Frankrijk zetelt, 
wordt op grond van art. 2, lid 4 Vpb geacht haar woonplaats in Ne-
derland te hebben. De gehele winst van die onderneming is op grond 
van deze fictie aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen. 
Voor de Franse fiscus heeft deze vennootschap haar woonplaats in 
Frankrijk en is de winst in Frankrijk aan belastingheffing onderwor-
pen. 
Een ander voorbeeld van fictieve woonplaats is art. 2.2, lid 1 IB 
waarin iemand die Nederland metterwoon heeft verlaten, doch binnen 
een jaar nadien metterwoon terugkeert onder omstandigheden geacht 
wordt ook gedurende die afwezigheid binnen Nederland te hebben 
gewoond. 
Art. 4, lid 2 AWR bevat een specifieke regeling voor beman-
ningsleden van schepen en luchtvaartuigen (zie hoofdstuk 1 AWR). 
Bemanningsleden die beoordeeld naar de omstandigheden aan boord 
van een schip of luchtvaartuig wonen dat zijn thuishaven in Neder-
land heeft, worden geacht in Nederland te wonen. 
 

Voorkoming dubbele heffing  Economisch gezien is het natuurlijk 
niet wenselijk dat bij grensoverschrijdende activiteiten dubbele belas-
tingheffing optreedt. Met name in de sfeer van belastingverdragen 
(hoofdstuk 3) zijn dan ook voorzieningen getroffen om dubbele be-
lastingheffing geheel dan wel gedeeltelijk te voorkomen. Overigens 
kan een belastingverdrag ook een middel zijn om dubbele vrijstelling 
tegen te gaan. Door verschillende uitgangspunten te hanteren is het 
namelijk niet ondenkbaar dat een bepaald inkomensbestanddeel in 
het geheel niet in de heffing wordt betrokken. Als gevolg van het zo-
geheten BEPS-project van de OESO en de G20 wordt in de titel en 
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de preambule van belastingverdragen in de toekomst uitdrukkelijk 
aangegeven dat belstingverdragen ook worden gesloten om legale 
maar onbedoelde belastingontwijking tegen te gaan. 
Ook het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting 2001 (hoofdstuk 2) 
poogt te voorkomen dat dubbele heffing optreedt. Dit besluit is een 
eenzijdige regeling die voor inwoners van Nederland bepalingen be-
vat op welke manier er bij de heffing over het wereldinkomen reke-
ning kan worden gehouden met buitenlandse belastingen. 
Daarnaast bevatten de afzonderlijke heffingswetten nog diverse bepa-
lingen waarmee tegemoet wordt gekomen aan dubbele heffing. Zo 
bevatten bijvoorbeeld art. 4.15, lid 4, onderdeel b IB en art. 10, on-
derdeel e Vpb de mogelijkheid de buitenlandse belasting als een kos-
tenpost in mindering te brengen wanneer geen regeling ter voorko-
ming van dubbele belasting van toepassing is.  
 

Met ingang van 1 januari 2012 is in de vennootschapsbelasting een 
objectvrijstelling opgenomen voor uit het buitenland afkomstige 
winst uit onderneming die kan worden toegerekend aan een vaste in-
richting in het andere land (art. 15e tot en met 15j Vpb). 
 

Overigens kan ook bij indirecte/zakelijke belastingen dubbele heffing 
optreden maar in de praktijk komt dit aanmerkelijk minder voor dan 
bij directe belastingen. Voor de zakelijke belastingen wordt namelijk 
het belastbaar feit als uitgangspunt genomen. Art. 2 Bel.RV bijv. heft 
overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van binnen Neder-
land gelegen onroerende goederen. Dat door meer dan één staat op 
hetzelfde moment een dergelijke belasting wordt geheven van dat-
zelfde object is niet waarschijnlijk.  
 

Als belastbare feiten verschillend worden omschreven dan wel het 
systeem van heffing afwijkt, is toch dubbele heffing niet ondenkbaar. 
Voor de omzetbelasting bijv. sluit niet ieder land aan bij het systeem 
van de toegevoegde waarde. Binnen de EU echter is de omzetbelas-
ting geharmoniseerd. Alle lidstaten hanteren nu één systeem dat is 
neergelegd in richtlijnen die bindend zijn voor de staten. 
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Hoofdstuk 2 
 

Besluit Voorkoming dubbele belasting 2001 
 

2.1  Algemeen 
2.2  Het Besluit 2001 
2.3   Berekening aftrek ter voorkoming van dubbele be-

lasting 
2.4  Inkomstenbelasting en het boxensysteem 
2.5  Voorkoming dubbele belasting in box 1  
2.6  Voorkoming dubbele belasting in box 2 
2.7  Voorkoming dubbele belasting in box 3 
2.8   Vennootschapsbelasting 
 
 
2.1  Algemeen 
 

Art. 38 AWR geeft de mogelijkheid om bij algemene maatregel van 
bestuur dubbele belasting te voorkomen in gevallen waarin daarom-
trent niet op andere wijze is voorzien. Een regeling hiertoe is opge-
nomen in het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting 2001 (hierna: 
het Besluit 2001). 
 

Het Besluit 2001 is een eenzijdige nationale regeling (in tegenstelling 
tot een bilateraal verdrag) waarop alleen binnenlandse belasting-
plichtigen, dus inwoners van Nederland, een beroep kunnen doen. 
Dat het Besluit 2001 alleen aan binnenlandse belastingplichtigen een 
aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geeft, is te lezen in de 
artikelen 8, 19, 22, 30 en 36 van het Besluit 2001.  
 

Art. 1, lid 2 Besluit 2001 herhaalt dat men slechts een beroep op de 
regeling kan doen als niet op andere wijze dubbele belasting wordt 
voorkomen. Dit is het geval indien men inkomen verkrijgt uit een 
land waarmee geen belastingverdrag is gesloten. Is er wel een ver-
drag maar is een bepaalde belasting buiten de toepassing van dat ver-
drag gehouden, dan werkt het Besluit 2001 voor die belasting. Met 
Italië bijv. is er wel een verdrag dat ziet op belastingen naar het in-
komen en naar het vermogen maar geen verdrag inzake het successie-
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recht. Voor deze laatste heffing kan het Besluit 2001 dan toepassing 
vinden.  Men kan geen beroep op het Besluit 2001 doen als een ver-
drag wel op een bepaalde belasting ziet maar de dubbele heffing door 
de werking van het verdrag slechts gedeeltelijk ongedaan wordt ge-
maakt. 
 

Om een beroep op het Besluit 2001 te kunnen doen, moet voldaan 
zijn aan de onderworpenheidseis. Het buitenlandse inkomen komt 
uitsluitend voor een vrijstelling/vermindering van belasting in Neder-
land in aanmerking als het is onderworpen aan een buitenlandse be-
lasting naar dat inkomen. Indien het andere land geen belastinghef-
fing heft, bestaat immers ook geen reden om dubbele heffing te voor-
komen. 
 

De hoogte van de buitenlandse belasting is echter niet altijd van be-
lang en er kan zelfs van onderworpenheid sprake zijn als er in het ge-
heel geen belasting wordt betaald in het andere land. Dit laatste kan 
bijv. het geval zijn als de inkomsten in de andere staat onder de be-
lastingvrije som blijven of sprake is nog van te compenseren verlie-
zen. 
 

In art. 9, lid 1 Besluit 2001 is uitdrukkelijk opgenomen dat het inko-
men moet zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die 
vanwege die andere mogendheid wordt geheven. Vóór de uit-
drukkelijke toevoeging van ‘die’, onder het Besluit voorkoming dub-
bele belasting 1989, maakte men gebruik van een constructie die be-
kend is geworden onder de naam Cyprusconstructie. De Cypruscon-
structie werkte als volgt: 
 

Een aantal landen in het Midden-Oosten kende geen inkomstenbelas-
ting. Werknemers uit Nederland die daarheen werden uitgezonden, 
konden dus geen beroep doen op een belastingverdrag omdat Neder-
land toentertijd met die landen nog geen belastingverdragen had ge-
sloten. In verband met de onderworpenheidseis vond ook het Besluit 
geen toepassing. Het wereldinkomen van deze werknemers werd in 
de Nederlandse heffing betrokken zonder dat zij recht hadden op te-
gemoetkoming voor een buitenlandse heffing (opgemerkt zij dat hier 
ook geen dubbele heffing was). Cyprus echter heeft wel een inkom-
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stenbelasting, zij het met lage tarieven. Om recht te hebben op een 
tegemoetkoming voor een buitenlandse heffing regelde men de uit-
zending via Cyprus; de werknemer verdiende het inkomen in het an-
dere land en betaalde in Cyprus een gering bedrag aan belasting. 
Vervolgens claimde men in Nederland een aftrek ter voorkoming van 
dubbele belasting. Vanwege de berekeningswijze van de aftrek (zie 
hierna) was dit een lucratieve aangelegenheid.  
 

Door de toevoeging dat het inkomen belast moet zijn in het land 
waaruit het afkomstig is, in bovenstaand voorbeeld dus het betref-
fende land in het Midden-Oosten, werkt deze constructie niet meer. 
Overigens heeft men voor reële gevallen in art. 38, lid 2 AWR een 
fictieve onderworpenheid opgenomen. Deze geldt voor werknemers 
die door een in Nederland gevestigde werkgever voor minimaal drie 
aaneengesloten maanden worden uitgezonden naar landen waarmee 
geen verdrag is gesloten en waar niet aan de onderworpenheidseis 
wordt voldaan. Op die manier wordt de concurrentiepositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven beschermd. Als namelijk de werknemer in 
Nederland volledig belasting zou moeten betalen, worden de loonei-
sen veel hoger en is er voor Nederlandse ondernemingen niet te con-
curreren in die gebieden waar inwoners van Nederland niet in de in-
komstenbelasting worden betrokken en waarmee Nederland geen be-
lastingverdrag is overeengekomen. 
 
In het arrest van 13 mei 2011, nr. 10/01031, heeft de Hoge Raad ge-
oordeeld dat aan de eis dat de werknemer voor minimaal drie aan-
eengesloten maanden moet worden uitgezonden naar een niet-
verdragsland nog steeds wordt voldaan wanneer sprake is van de ge-
bruikelijke onderbrekingen van de arbeid, waaronder verlofdagen. De 
gehele periode van uitzending moet volgens de Hoge Raa in aanmer-
king worden genomen.  
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2.2  Het Besluit 2001 
 

Toepassing  Om een beroep op het Besluit 2001 te kunnen doen, 
moet in ieder geval voldaan zijn aan de voorwaarden zoals onder pa-
ragraaf 2.1 weergegeven: 
- er moet sprake zijn van een binnenlandse belastingplichtige; 
- er mag niet op andere wijze in voorkoming van dubbele belasting 

zijn voorzien; 
- er moet zijn voldaan aan de onderworpenheidseis. 
Daarnaast is de reikwijdte van het Besluit 2001 niet onbegrensd maar 
beperkt het zich tot de volgende belastingen (art. 1, lid 1): 
 

- inkomstenbelasting 
- loonbelasting 
- vennootschapsbelasting 
- erfbelasting 
- schenkbelasting 
- kansspelbelasting 
- bankenbelasting. 
 

De aanvulling sinds 1990 met het successie- en schenkingsrecht was 
zeer welkom omdat Nederland relatief weinig (een achttal) successie-
verdragen heeft gesloten. Met ingang van 1 oktober 2012 is de reik-
wijdte van het Besluit 2001 uitgebreid tot de bankenbelasting. 
 

Sinds 1 januari 2012 geldt voor winst uit onderneming van een li-
chaam die kan worden toegerekend aan een vaste inrichting in een 
ander land in beginsel een objectvrijstelling als gevolg waarvan deze 
winst niet meer in de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelas-
ting is opgenomen. Dit heeft gevolgen voor de toepassing van het 
Besluit 2001 bij de heffing van vennootschapsbelasting (zie § 2.8). 
 

Dat in deze opsomming de zakelijke belastingen zoals omzet- en 
overdrachtsbelasting ontbreken, is niet zo verwonderlijk. Zoals we in 
paragraaf 1.5 hebben gezien komt dubbele heffing bij die belastingen 
nauwelijks voor. 
 

Tot slot zijn ook de inkomensbestanddelen waarvoor een aftrek ter 
voorkoming van dubbele belasting kan worden gevraagd limitatief 
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opgesomd in de diverse artikelen in het Besluit 2001 die hierna zul-
len worden behandeld. De nadruk wordt erop gevestigd dat men al-
leen een beroep op het Besluit 2001 kan doen als aan alle hiervoor 
genoemde voorwaarden is voldaan. 
 
Voorbeeld 
Een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon gaat ondernemingsactiviteiten ont-
plooien in Chili (geen belastingverdrag). Hij maakt op een paar transacties winst 
waarover Chili belasting heft. Hij neemt de winst op in zijn belastbare inkomen en 
claimt daarover een aftrek ter voorkoming dubbele belasting. Als de Nederlandse 
fiscus echter concludeert dat de ondernemer in Chili geen vaste inrichting/vaste ver-
tegenwoordiger heeft, wordt de claim niet gehonoreerd. Het moge duidelijk zijn dat 
in soortgelijke zaken regelmatig de hulp van de rechter wordt ingeroepen die een 
uitspraak moet doen over het al dan niet aanwezig zijn van een vaste inrichting. 
 

Relatie met belastingverdragen  Het Besluit 2001 is een eenzijdige 
regeling ter voorkoming van dubbele belasting voor situaties waarin 
niet op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van belastingverdra-
gen, in voorkoming is voorzien. Door de beperking tot niet-
verdragssituaties is de reikwijdte van het Besluit 2001 in zoverre in-
middels aanzienlijk beperkt.  
 
. 
2.3  Berekening aftrek ter voorkoming dubbele be-

lasting 
 

In het internationale belastingrecht zijn twee hoofdmethoden te on-
derscheiden die worden toegepast om rekening te houden met de in 
een ander land geheven belasting: 
 

a. vrijstellingsmethode, die weer is onder te verdelen in het verlenen 
van een 

 - object- of inkomensvrijstelling of 
 - belastingvrijstelling 
b. verrekeningsmethode. 
 

Beide methoden worden vanzelfsprekend in vele variaties toegepast. 
Nederland hanteert voor bepaalde inkomensbestanddelen de vrij-
stellingsmethode waarbij een belastingvrijstelling wordt verleend, en 
voor andere de verrekeningsmethode. Zowel in de belastingverdragen 
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als in het Besluit 2001 worden beide methoden toegepast. 
 

Vrijstellingsmethode De vrijstellingsmethode kent twee varianten: 
 

- de object- of inkomensvrijstelling; 
- de belastingvrijstelling. 
Objectvrijstelling Deze vrijstelling, ook wel de inkomensvrijstelling 
genoemd, is de meest eenvoudige en vergaande methode. Met het 
buitenlandse inkomen wordt in het geheel geen rekening gehouden.  
 
Voorbeeld 
M BV heeft een inkomen uit Nederlandse bronnen van € 60.000. Met behulp van 
een vaste inrichting in het buitenland wordt € 20.000 ontvangen. Bij toepassing van 
de objectvrijstelling blijft dit buitenlandse inkomen geheel buiten beschouwing. M 
BV betaalt in dit geval in Nederland stel 25% over € 60.000 = € 15.000. Als het bui-
tenlands inkomen afkomstig is uit een land met een laag tarief van bijv. 15% wordt 
over het wereldinkomen € 15.000 betaald + (15% van € 20.000 =) € 3.000 = € 
18.000. Was het gehele inkomen uit Nederland verkregen dan zou méér betaald zijn, 
namelijk  het gemiddelde tarief, stel 25% over € 80.000 = € 20.000. 
 

Uit dit voorbeeld blijkt dat bij een objectvrijstelling de inwoner uit 
Nederland voor zijn buitenlandse activiteiten precies hetzelfde belast 
wordt als zijn concurrenten die in dat land wonen. Ten opzichte van 
degenen die hun gehele inkomen uit Nederland ontvangen heeft hij 
echter een veel gunstiger belastingregime. Doordat het buitenlandse 
inkomen bij een objectvrijstelling volledig buiten beschouwing blijft, 
is de objectvrijstelling ongunstig voor de belastingplichtige wanneer 
sprake is van buitenlandse verliezen. 
 

Nederland past in het Besluit 2001 en de belastingverdragen de ob-
jectvrijstelling niet toe. In de nationale heffingswetten is deze vrij-
stelling wel terug te vinden, met name de deelnemingsvrijstelling (zie 
hoofdstuk 7 Vpb.), die onder bepaalde voorwaarden ook voor divi-
denden uit buitenlandse deelnemingen geldt.  
 

Sinds 1 januari 2012 is in art. 15e tot en met 15j Vpb een objectvrij-
stelling opgenomen voor winst die kan worden toegerekend aan een 
vaste inrichting in een ander land. 
   
Belastingvrijstelling Deze methode stelt het object niet vrij maar ver-
leent een vrijstelling ter grootte van een evenredig deel van de te be-
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talen belasting. Het buitenlandse inkomen wordt wel in de grondslag 
(belastbaar inkomen, belastbaar bedrag) begrepen maar de belasting 
wordt verminderd met een bedrag dat overeenkomt met de belasting 
die toe te rekenen is aan dat buitenlandse inkomen. Hierdoor wordt 
meer recht gedaan aan het progressieve karakter van de Nederlandse 
inkomstenbelasting in box 1. Ook wordt rekening gehouden met bui-
tenlandse verliezen.  
 

De vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud hanteert de vol-
gende breuk: 
 
Vermindering =  
 
Buitenlands inkomen   x   (Nederlandse) belasting over het totaal wereldinkomen 
totaal wereld inkomen 
 
 
Voorbeeld 
Uitgaande van dezelfde cijfers als hierboven leidt de vrijstellingsmethode met pro-
gressievoorbehoud tot de volgende vermindering: 
 
20.000        x (25% van € 80.000) € 20.000 = € 5.000 

80.000 
 
De in Nederland verschuldigde belasting bedraagt € 20.000 - € 5.000 = € 15.000. Dit 
bedrag is precies gelijk aan het gemiddelde tarief over het Nederlandse inkomen nl. 
25% van € 60.000 = € 15.000.  
De belasting die in totaal over het wereldinkomen moet worden betaald, bedraagt nu 
€ 15.000 (Nederlandse belasting)  + € 3.000 (buitenlandse belasting) = € 18.000  
 

Uit dit voorbeeld blijkt dat Nederland met de progressie rekening 
houdt door uit te gaan van het gemiddelde tarief (in het voorbeeld 
25%) over het gehele wereldinkomen. Deze toepassing van de vrij-
stellingsmethode met progressievoorbehoud wordt de evenre-
digheidsmethode genoemd. De verminderingsbreuk wordt ook wel de 
evenredigheidsbreuk genoemd.  
 

Evenals bij de objectvrijstelling wordt bij de evenredigheidsmethode 
geen rekening gehouden met de hoogte van de belasting in het bui-
tenland. Ook hier geldt dat inwoners van Nederland voor hun buiten-
landse activiteiten dezelfde belastingdruk ervaren als inwoners van 
dat land.  Ten opzichte van inwoners die hun gehele inkomen uit Ne-
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derlandse bronnen ontvangen bestaat nog steeds ongelijkheid omdat 
bij een lager buitenlands tarief de totale belastingdruk ook lager zal 
zijn. In het voorbeeld wordt in totaal € 18.000 betaald waartegenover 
een belastingdruk van € 20.000 staat indien het wereldinkomen alleen 
in Nederland zou zijn ontstaan. 
Bij toepassing van de evenredigheidsmethode (en lagere buitenlandse 
tarieven) echter wordt bij progressieve belastingtarieven méér betaald 
dan ingevolge de objectvrijstelling verschuldigd zou zijn. Dit wordt 
veroorzaakt omdat bij de objectvrijstelling geen rekening wordt ge-
houden met het tarief dat geldt voor de vrijgestelde inkomsten, terwijl 
deze bij een belastingvrijstelling tegen het marginale tarief worden 
belast. 
Is er sprake van een proportionele heffing zoals in het hiervoor opge-
nomen voorbeeld, dan maakt het in geval van positief buitenlands in-
komen niet uit hoe men de vrijstelling toepast. 
 

In verschillende artikelen in het Besluit 2001 wordt de vrijstellings-
methode gehanteerd. Bijv. bij winst uit een vaste inrichting in het 
buitenland die wordt genoten door een natuurlijke persoon of bij in-
komsten uit een buitenlandse dienstbetrekking is het voor de belas-
tingheffing in Nederland irrelevant hoe hoog het toegepaste buiten-
landse tarief is. Dit buitenlandse inkomen maakt echter wèl deel uit 
van de grondslag in Nederland ter berekening van het gemiddelde ta-
rief over het wereldinkomen teneinde op die manier de belastingver-
mindering te berekenen. In de paragrafen over de voorkoming voor 
de verschillende inkomsten zal dit nader worden toegelicht. 
 

Verrekeningsmethode Bij de verrekeningsmethode (vaak creditme-
thode genoemd) is het buitenlandse tarief wèl van belang voor de te-
gemoetkoming in de dubbele heffing die de inwonersstaat verstrekt. 
De meest eenvoudige toepassing van deze methode houdt in het vol-
ledig verrekenen van de buitenlandse belasting. 
 
Voorbeeld 
N ontvangt op een buitenlandse bankrekening € 2.000 rente. Hierop heeft de buiten-
landse fiscus 20% bronheffing ingehouden. Het wereldinkomen van N is € 25.000. 
Uitgaande van een Nederlands tarief van stel 15% leidt een onbeperkte verrekening 
tot het volgende resultaat: 
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heffing wereldinkomen  15% van € 25.000 € 3.750   
buitenlandse belasting -/-€    400 
te betalen in Nederland € 3.350   
 
Bij volledige verrekening zou het woonland zelfs de belasting teruggeven die in de 
buitenlandse bronstaat méér is geheven dan het geval geweest zou zijn als het inko-
men uit het woonland zou stammen (in het voorbeeld zou over Nederlandse rente 
‘slechts’ 15% of wel € 300 verschuldigd zijn). 
 

Zoals de meeste landen geeft Nederland geen volledige verrekening 
maar wordt een tegemoetkoming voor de dubbele heffing gegeven tot 
het niveau van de nationale Nederlandse belasting. Deze limiet is de 
breuk die hiervóór bij de vrijstellingsmethode is toegepast. 
 
Voorbeeld 
Uitgaande van de hierboven gegeven cijfers leidt de tweede limiet tot de volgende 
beperking: 
 
 2.000      x    € 3.750 = € 300 

25.000 
 
In het buitenland is € 400 betaald maar de vermindering ter voorkoming van dubbele 
heffing bedraagt slechts € 300. In Nederland is de verschuldigde belasting € 3.750 - 
€ 300 = € 3.450 (gelijk aan 15% van € 23.000). 
 

Bij beperkte verrekening wordt niet méér belasting verrekend dan in 
het buitenland is geheven èn niet méér dan wat over de buitenlandse 
inkomsten verschuldigd is volgens de nationale belastingwetgeving. 
Deze systematiek wordt ook wel ordinary credit genoemd. 
Dat rekening wordt gehouden met de daadwerkelijk betaalde belas-
ting is in de meeste gevallen terecht omdat in het algemeen de tarie-
ven van bronheffingen relatief laag zijn, bijv. 10%. Als het binnen-
landse tarief dat van toepassing is op het wereldinkomen (veel) hoger 
is en men zou geen rekening houden met de feitelijke heffing zou de 
aftrek ter voorkoming dubbele belasting veel hoger uitvallen dan dat-
gene wat werkelijk in het buitenland is betaald. Bij de behandeling 
van box 3 inkomen zal worden toegelicht dat de genoemde tweede 
limiet niet geldt voor de verrekening van buitenlandse 
(bron)belasting op dividenden, interest en royalty’s uit ontwikke-
lingslanden in box 3. 
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2.4 Het boxensysteem in de Wet IB 2001 
 

Een belangrijk element van de Wet IB 2001 vormt het systeem van 
inkomensboxen. Elk van de drie boxen kent zijn eigen grondslag en 
tarief. Als uitvloeisel hiervan wordt in het Besluit 2001 ook de voor-
koming van dubbele belasting voor wat betreft de inkomstenbelasting 
per box vormgegeven. Op deze wijze wordt een juiste aansluiting be-
reikt tussen - de hoogte van - de belastingheffing over de buitenland-
se inkomsten en de bepaling van de vermindering te voorkoming van 
dubbele belasting voor die inkomsten. Alvorens meer uitgebreid in te 
gaan op de vormgeving van de voorkomingsregels per box, zal eerst 
in meer algemene zin aandacht worden besteed aan de relatie tussen 
de voorkoming dubbele belasting enerzijds en de persoonsgebonden 
aftrekposten (hoofdstuk 6 Wet IB 2001) en de heffingskorting 
(hoofdstuk 8 Wet IB 2001) anderzijds.  
 

Persoonsgebonden aftrekposten  De vermindering ter voorkoming 
van dubbele belasting  wordt volgens de vrijstellingsmethode bepaald 
met toepassing van de zogenoemde evenredigheidsbreuk. De teller 
hiervan wordt gevormd door het buitenlands  inkomen in de desbe-
treffende box, de noemer in hoofdzaak door het gehele  noemerinko-
men in die box. In de volgende paragrafen waarin de voorkoming per 
box wordt behandeld, wordt nader ingegaan op de voorkomingsbreuk 
en het begrip noemerinkomen. Vermenigvuldiging van deze breuk 
met de in totaal verschuldigde belasting levert de te verlenen vermin-
dering op. Het gaat hierbij om de verschuldigde belasting na toepas-
sing van de persoonlijke aftrekposten als persoonlijke verplichtingen 
en buitengewone uitgaven en van de belastingvrije som.   
 

In par. 2.5 onder berekening vrijstelling wordt hierop teruggekomen. 
 

Heffingskorting  In de systematiek van de Wet IB 2001 wordt de 
heffingskorting niet toegerekend aan de verschillende boxen. De ver-
schuldigde belasting over elk van de boxen wordt opgeteld, en ver-
volgens wordt op het totaal de heffingskorting in mindering gebracht 
(art. 2.7 IB). Er is bij binnenlandse belastingplichtigen voor gekozen 
om de vermindering van inkomstenbelasting ter voorkoming van 
dubbele belasting te laten voorgaan op de vermindering van de belas-



Besluit Voorkoming dubbele belasting IBR 2-11 

Handl. Bel.recht, januari 2019 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 

ting met - meestal het belastingdeel van - de heffingskorting. Dit 
geldt zowel voor de voorkoming op grond van het Besluit 2001 als 
voor de voorkoming op grond van de belastingverdragen. De geko-
zen systematiek houdt in dat de heffingskorting volledig in mindering 
komt op de belasting over het niet-buitenlandse deel van het inko-
men, dat wil zeggen op de belasting waarvoor geen voorkoming 
wordt verkregen.  
In concreto betekent het voorgaande dat eerst per box - uitgaande van 
de berekende belasting over die box in de zin van art. 2.7, eerste lid, 
eerste volzin IB  - de vermindering ter voorkoming van dubbele be-
lasting wordt bepaald. De aldus berekende voorkomingsbedragen 
komen in mindering op de in totaal volgens de nationale wetgeving 
verschuldigde inkomstenbelasting. Op het na die vermindering nog 
verschuldigde belastingbedrag wordt vervolgens de heffingskorting 
in mindering gebracht. Dit betekent dat de heffingskorting dus in 
mindering komt op dat deel van het inkomen waarvoor geen vermin-
dering ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is. 
 
 
2.5     Voorkoming dubbele belasting in box I 
 

De voorkoming dubbele belasting in box 1 voor buitenlandse inko-
mensbestanddelen vindt - afhankelijk van de inkomenscategorie - 
plaats volgens de vrijstellingsmethode of de verrekeningsmethode 
voor het inkomen uit werk en woning. 
 

Vrijstelling  In art. 8 wordt als algemene regel vooropgesteld dat een 
binnenlandse belastingplichtige is vrijgesteld van de inkomstenbelas-
ting die betrekking heeft op buitenlands inkomen uit werk en woning. 
De nadere uitwerking hiervan vindt vervolgens plaats in de artikelen 
9 tot en met 12. Art. 9, lid 1 Besluit 2001 geeft een opsomming van 
wat onder het buitenlands inkomen uit werk en woning uit een andere 
Mogendheid wordt verstaan. Dit zijn de buitenlandse inkomensbe-
standdelen waarvoor in box 1 voorkoming wordt verleend door mid-
del van de vrijstellingsmethode. Het gaat hierbij vooral om belasting-
plichtigen met een buitenlandse dienstbetrekking en om ondernemers 
met een vaste inrichting in het buitenland. Een verschil ten opzichte 
van het oude systeem is uiteraard dat de voorkoming voor box 1 in-



Besluit Voorkoming dubbele belasting IBR 2-12 

Handl. Bel.recht, januari 2019 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 

komensbestanddelen separaat plaatsvindt, en dat de box 2 en box 3 
inkomsten hier niet meer bij worden betrokken.  
 

Uitgaven voor inkomensvoorziening  De uitgaven voor inkomens-
voorzieningen (premies voor lijfrenten) zijn onderdeel van box I, en 
behoren dus niet tot de persoonsgebonden aftrekposten. In het Besluit 
2001 is er voor gekozen om de uitgaven voor inkomensvoorzienin-
gen, overeenkomstig de regeling voor persoonsgebonden aftrekpos-
ten, naar evenredigheid toe te rekenen aan buitenlands en overig in-
komen.  
 

Toedeling ondernemersaftrek. Art. 9a Besluit 2001 bepaalt dat de 
ondernemersaftrek als bedoeld in art. 3.74 IB bij het bepalen van de 
winst uit buitenlandse onderneming in beginsel wordt toegedeeld in 
de verhouding winst uit buitenlandse onderneming voor onderne-
mersaftrek/winst bedoeld in art. 3.8 IB. 
 

Afzonderlijke methode Nieuw ten opzichte van het Besluit 1989 is 
dat de omschrijving is toegespitst op het buitenlands inkomen uit 
werk en woning uit één Mogendheid. Dit is in overeenstemming met 
de bij de vrijstellingsmethode gehanteerde zogenoemde afzonderlijke 
methode, waarbij de voorkoming per land afzonderlijk wordt bezien. 
Deze methode wordt ook wel de per-country-methode genoemd In 
art. 10 Besluit 2001 vindt de bepaling van de vermindering ter voor-
koming van dubbele belasting wegens buitenlands inkomen ook per 
Mogendheid plaats. 
 

Buitenlandse inkomensbestanddelen  In grote lijnen correspondeert 
de opsomming van buitenlandse inkomensbestanddelen in het Besluit 
2001 met de in art. 7.2 IB opgesomde inkomenscategorieën waarvoor 
een buitenlandse belastingplicht geldt. Art. 9, lid 1, onderdeel a Be-
sluit 2001 heeft betrekking op de winst uit buitenlandse onderne-
ming. Een buitenlandse onderneming is een onderneming die, of het 
gedeelte van een onderneming dat, wordt gedreven met behulp van 
een vaste inrichting of van een vaste vertegenwoordiger. Voor de be-
grippen vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger zij verwezen 
naar paragraaf 4. Winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen 
die worden verkregen uit de buitenlandse onderneming. Voor de be-
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paling welke opbrengsten winst uit (buitenlandse) onderneming vor-
men, zijn de artikelen 3.2 en 3.3 IB relevant. De in Art. 9, lid 1, on-
derdelen b en c Besluit 2001 opgenomen bestanddelen zijn ontleend 
aan de Wet IB 2001.  
 

De art. 9, lid 1, onderdeel d Besluit 2001 opgenomen categorie 
opbrengsten van onroerende zaken komt als zodanig niet voor in de 
in art. 3.1, lid 2 IB opgenomen opsomming van de bestanddelen van 
het inkomen uit werk en woning. Deze zelfstandig geformuleerde 
opbrengsten kunnen onder verschillende bestanddelen van het inko-
men uit werk en woning vallen. Onder  (opbrengsten van) onroerende 
zaken vallen voor wat betreft onderdeel d overigens tevens (opbreng-
sten van) rechten waaraan dergelijke onroerende zaken zijn onder-
worpen.   
Het gaat bij onderdeel d in de eerste plaats om de buitenlandse onroe-
rende zaken die tot een ondernemingsvermogen behoren, maar die 
geen buitenlandse vaste inrichting vormen omdat niet aan alle daar-
voor geldende eisen is voldaan. Onder het Besluit 2001 kunnen onder 
opbrengsten van onroerende zaken, naast de inkomsten, ook vermo-
genswinsten vallen. Zoals in het voorgaande al is uiteengezet, dient 
het voordeel waarvoor voorkoming wordt verleend, te worden be-
paald volgens de voor de berekening van het wereldinkomen van 
toepassing zijnde nationale heffingsregels, in casu derhalve volgens 
de winstregels.  De voorkoming van dubbele belasting bij onroerende 
zaken die in box 3 vallen, wordt geregeld door de artikelen 22 tot en 
met 24.  
 

Onderworpenheid Volgens de slotzinsnede van  art. 9, lid 1 Besluit 
2001 worden de in dit lid genoemde opbrengsten tenslotte alleen in 
aanmerking genomen indien deze zijn onderworpen aan een belasting 
naar het inkomen die vanwege de andere Mogendheid wordt gehe-
ven. Men noemt dit de  onderworpenheidseis. Niet onderworpen 
voordelen uit een andere Mogendheid behoren dus niet tot het buiten-
landse inkomen uit werk en woning waarvoor voorkoming wordt ver-
leend. Achtergrond hiervan is dat Nederland alleen eenzijdig terug-
treedt in situaties van dubbele belasting.  
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Berekening vrijstelling (vrijstellingsmethode met evenredig-
heidsbreuk) Art. 10 Besluit 2001 bepaalt op welke wijze de vrijstel-
ling voor buitenlands inkomen uit werk en woning wordt toegepast. 
Volgens het eerste lid gebeurt dit door een vermindering te verlenen 
op de - zonder de toepassing van het Besluit 2001 - verschuldigde in-
komstenbelasting. In de  tekst is uitdrukkelijk neergelegd dat de 
voorkoming volgens de zogenoemde afzonderlijke methode plaats-
vindt door te bepalen dat de vrijstelling (vermindering) voor elke 
Mogendheid waaruit de belastingplichtige buitenlands inkomen uit 
werk en woning geniet afzonderlijk wordt toegepast.   
In Art. 10, lid 2 Besluit 2001 wordt de omvang van de vermindering 
bepaald. Dit gebeurt door de bekende ‘evenredigheidsbreuk’. De tel-
ler hiervan wordt gevormd door het buitenlands inkomen uit werk en 
woning uit een Mogendheid. De noemer bestaat uit het noemerinko-
men. Dit noemerinkomen wordt in het vijfde lid omschreven als het 
inkomen uit werk en woning met enige daarop aangebrachte correc-
ties. Het noemerinkomen moet worden verminderd met de te verre-
kenen negatieve bedragen aan noemerinkomen van andere jaren. 
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 
heeft in zijn arrest van 12 december 2002, C-385/00, in de zaak De 
Groot beslist dat het in beginsel de taak van de woonstaat is om vol-
ledig rekening te houden met de persoonlijke aftrekposten van een 
belastingplichtige. Dit betekent dat in de noemer van de voorko-
mingsbreuk in beginsel het belastbaar inkomen moet worden opge-
nomen. Wanneer de werkstaat echter ook rekening houdt met de per-
soonlijke aftrekposten, mag volgens het HvJ EG het noemerinkomen 
worden verminderd met de uitgaven voor inkomensvoorzieningen en 
persoonsgebonden aftrek. Onder het belastingverdrag met België uit 
2001 verleent België aan inwoners van Nederland persoonlijke af-
trekken in de verhouding Belgisch inkomen versus wereldinkomen. 
Dit betekent dat Nederland onder dat belastingverdrag in de voorko-
mingsbreuk het noemerinkomen op de hierboven beschreven wijze 
mag verminderen. 
Wanneer een natuurlijke persoon die inwoner is van de ene EU-
lidstaat zijn inkomen echter voor tenminste 90 percent in een andere 
EU-lidstaat (de werkstaat) verdient, moet de werkstaat rekening hou-
den met de persoonlijke aftrekposten van die natuurlijke persoon. 
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De tweede correctie betreft een vermindering met de - met overeen-
komstige toepassing van de regels voor de verliesverrekening uit de 
Wet IB 2001 - te verrekenen negatieve bedragen aan noemerinkomen 
uit andere jaren.  
Vermenigvuldiging van voornoemde breuk met de, zonder de toepas-
sing van het Besluit 2001, in box 1 verschuldigde belasting levert de 
vermindering van inkomstenbelasting op. De verschuldigde belasting 
in box 1 wordt hierbij in het vierde lid omschreven als de over het ka-
lenderjaar berekende belasting op het belastbare inkomen uit werk en 
woning als bedoeld in art. 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, IB. 
Uit het voorgaande volgt al dat indien de belastingplichtige uit ver-
schillende Mogendheden buitenlands inkomen uit werk en woning 
geniet, de evenredigheidsbreuk in beginsel per Mogendheid afzon-
derlijk wordt toegepast. 
 
Voorbeeld 
Meneer X is fiscaal inwoner in Nederland. Meneer X vervult een dienstbetrekking in 
Nederland waarvoor hij € 50.000 ontvangt, een dienstbetrekking in Duitsland waar-
voor hij € 20.000 ontvangt en een dienstbetrekking in België waarvoor hij € 10.000 
ontvangt. De voorkoming voor Box 1 wordt dan voor iedere Mogendheid apart be-
rekend:  
 
Wereldinkomen = € 80.000   Stel 40% NL inkomstenbelastingtarief.  
De Nederlandse belasting  is dan € 32.000. 
 
Voorkoming voor Duitsland =  20.000 x  € 32.000 = € 8.000  
     80.000 
 
Voorkoming voor België =   10.000 x   € 32.000 = € 4.000  
   80.000 
 
Totale belasting in Box 1 = € 32.000 - € 8.000 - €  4.000 = € 20.000. 
 
In art. 10, lid 3 Besluit 2001 wordt geregeld dat de totale verminde-
ring niet meer kan zijn dan de hiervoor bedoelde over box 1 ver-
schuldigde belasting zonder toepassing van het Besluit 2001. Hier-
mee is beoogd aan te geven dat de vrijstelling van buitenlandse in-
komensbestanddelen niet kan leiden tot een vermindering van de in 
box 2 en box 3 verschuldigde belasting of tot een teruggaaf van be-
lasting door Nederland.  
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Doorschuifregeling  In art. 11 Besluit 2001 staat de doorschuifrege-
ling, ook wel stallingsregeling genoemd, voor het geval de  vrijstel-
ling van buitenlands inkomen uit werk en woning niet ten volle kan 
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat de belastingplichtige naast 
positieve buitenlandse inkomsten, negatieve inkomsten uit andere 
(binnenlandse) bronnen heeft. Met doorschuif wordt voorkomen dat 
een aanspraak op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting 
verloren gaat.  
 

Inhaalregeling In art. 12 Besluit 2001 is een inhaalregeling opgeno-
men voor de situatie waarin het buitenlands inkomen uit werk en wo-
ning uit een Mogendheid negatief is. 
 

Artiesten en sporters  In art. 13 Besluit 2001 is de verrekening bui-
tenlandse belasting bij sporters en artiesten geregeld. Artiesten en 
sporters komen steeds voor voorkoming in aanmerking indien in een 
land waarop het Besluit 2001 betrekking heeft persoonlijke werk-
zaamheden in die hoedanigheid worden verricht. Hierbij wordt de 
verrekeningsmethode gehanteerd. Achtergrond hiervan is dat bij 
(zeer) kortdurende optredens of wedstrijden in het buitenland lang 
niet in alle gevallen door het andere land daadwerkelijk zal worden 
geheven over de opbrengsten hiervan. In de gevallen waarin wel 
wordt geheven kan verder de wijze waarop dit gebeurt in de verschil-
lende landen sterk uiteenlopen, zowel wat betreft de in aanmerking te 
nemen grondslag als het tarief. Om nu te voorkomen dat opbrengsten 
of delen van opbrengsten ten onrechte nergens in de heffing worden 
betrokken, gaat onder het Besluit 2001 voor artiesten en sporters de 
verrekeningsmethode gelden. De verrekening van buitenlandse belas-
ting bij artiesten en sporters geschiedt apart van de verrekening van 
buitenlandse (bron) belasting op dividenden, interest en royalty’s. 
Voor de verrekening van de buitenlandse belasting op opbrengsten 
uit verschillende Mogendheden geldt de gezamenlijke methode.  
 

In art. 13, lid 2 Besluit 2001 zijn voor de verrekening twee limieten 
opgenomen, waarvan de laagste de vermindering ter voorkoming van 
dubbele belasting bepaalt. Deze limieten komen overeen met de li-
mieten die worden gebruikt voor de verrekening van buitenlandse 
bronheffing op dividenden, interest en royalty’s. Zoals ook al in pa-
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ragraaf 2.3 is behandeld betreft de eerste limiet de in het desbetref-
fende jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting. De 
tweede limiet ziet op de Nederlandse belasting die over de opbreng-
sten wordt geheven.  
Voor zover een bedrag aan buitenlandse belasting als gevolg van de 
in art. 13 Besluit 2001 opgenomen limieten niet tot verrekening 
komt, kan deze niet verrekende buitenlandse belasting op grond van 
art. 14 Besluit 2001 vooruit worden gewenteld naar het daaropvol-
gende jaar. 
 

Bemanningsleden van scheep- en luchtvaartuigen in het interna-
tionale verkeer 
Art. 13a Besluit 2001 regelt de voorkoming van dubbele belasting 
voor bemanningsleden die hun dienstbetrekking uitoefenen aan boord 
van schepen en luchtvaartuigen die in het internationale verkeer wor-
den gebruikt. Omdat in het buitenland van deze werknemers niet al-
tijd belasting wordt geheven van hun totale inkomen, verleent Neder-
land aftrek ter voorkoming van dubbele belasting door middel van de 
verrekeningsmethode.  
 

In art. 13a, lid 2 Besluit 2001 zijn voor de verrekening twee limieten 
opgenomen, waarbij de laagste limiet de vermindering ter voorko-
ming van dubbele belasting bepaalt. Deze limieten komen overeen 
met de limieten die worden gebruikt voor de verrekening van buiten-
landse belasting van artiesten en sporters. 
 

Voor zover een bedrag aan buitenlandse belasting als gevolg van de 
in art. 13a Besluit 2001 opgenomen limieten niet tot verrekening 
komt, kan deze niet verrekende buitenlandse belasting op grond van 
art. 14a Besluit 2001 vooruit worden gewenteld naar het volgende 
jaar. 
 

Verrekening buitenlandse belasting op dividenden, interest en 
royalty’s in box 1  Art. 15 Besluit 2001 regelt de verrekening van 
buitenlandse bronbelasting op in box 1 vallende dividenden, interest 
en royalty’s uit ontwikkelingslanden. De uitdrukking ‘ontwikkelings-
land’ is gedefinieerd in art. 6 Besluit 2001 en voor de betekenis van 
deze uitdrukking wordt in beginsel aangesloten bij de door de OESO 
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gepubliceerde lijst van ontvangers van “Official Development Assis-
tance (de zogeheten DAC-lijst). Op grond van art. 6 lid 2 Besluit 
2001 is de lijst van ontwikkelingslanden onder het Besluit 2001 uit-
gebreider dan de DAC-lijst.  
De verrekening op grond van art. 15 Besluit 2001 ziet op gevallen 
waarin de rechten waarop de opbrengsten worden uitgekeerd (zoals 
aandelen, obligaties, patenten) tot het ondernemingsvermogen van 
een belastingplichtige behoren. De beperking tot box 1 opbrengsten 
wordt expliciet in de tekst van de aanhef van het eerste lid tot uit-
drukking gebracht. De uitzondering voor  dividenden, interest en 
royalty’s die in een buitenlands inkomen uit werk en woning in de 
zin van art. 9 zijn begrepen, ziet op dergelijke opbrengsten die tot een 
vaste inrichting in het buitenland behoren waarvoor al op grond van 
genoemd art. 10 voorkoming wordt verleend.   
 

In het tweede lid van art. 25 Besluit 2001 zijn voor wat betreft de 
omvang van de verrekening twee limieten opgenomen. De laagste 
hiervan is beslissend. De eerste limiet betreft de vanwege de andere 
Mogendheid over de dividenden, interest en royalty’s geheven 
(bron)belasting. Hierbij mag ook de doorgeschoven, nog niet verre-
kende belasting uit voorgaande jaren in aanmerking worden geno-
men. De tweede limiet sluit aan bij de Nederlandse inkomstenbelas-
ting die over de opbrengsten wordt geheven. Doel van deze limiet is 
te voorkomen dat meer verrekening wordt gegeven dan Nederland 
over de inkomsten heft. Binnen box 1 wordt vervolgens weer de ge-
zamenlijke methode gehanteerd, dat wil zeggen dat de ontvangsten 
uit alle landen voor de toepassing van de tweede limiet samen wor-
den genomen.  
 

De noemer van de breuk wordt gevormd door het zogeheten noemer-
inkomen (omschreven in art 10, lid 5 Besluit 2001). Vermenigvuldi-
ging van de uitkomst van deze breuk met de belasting die zonder het 
onderhavige Besluit 2001 is verschuldigd over het belastbare inko-
men uit werk en woning, levert de volgens de tweede limiet te verle-
nen vermindering van inkomstenbelasting op. Ingevolge het derde lid 
wordt de buitenlandse bronbelasting op dividenden bij de toepassing 
van de eerste limiet tot geen hoger bedrag in aanmerking genomen 
dan tot 15% van die dividenden.  
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In het zesde lid wordt ten slotte expliciet bepaald dat de verrekening, 
rekening houdende met de vrijstelling van art. 10 en de verrekening 
van de artikelen 13 en 13a Besluit 2001, nooit meer kan bedragen 
dan de verschuldigde belasting in box I. De verrekening kan dus niet 
leiden tot een negatief bedrag aan verschuldigde belasting. 
 
Voorbeeld 
Meneer X ontvangt uit een ontwikkelingsland € 10.000 aan dividend en heeft overi-
ge box-1-inkomsten in Nederland van € 50.000. Het Nederlandse belastingtarief in 
box 1 is 40%. Het bezit van de aandelen valt voor de heer X in zijn ondernemings-
vermogen waardoor Box 1 van toepassing is op de dividenden. Met dit ontwikke-
lingsland is geen belastingverdrag afgesloten. In het ontwikkelingsland wordt 30% 
aan bronheffing ingehouden, aldus € 3.000.  
 
Berekening voorkoming: 
 
De eerste limiet = € 3.000 (de in het buitenland betaalde belasting) 
De tweede limiet = de in Nederland verschuldigde belasting over dat inkomen  
10.000    x  € 24.000 = € 4.000 
60.000 
 
De voorkoming is alsdan de laagste van deze twee limieten met als maximum verre-
kening van 15% van de dividenden (aldus € 1.500). Dit betekent dat slechts € 1.500 
aan buitenlandse belasting kan worden verrekend voor deze dividenden. 
Voor zover een bedrag aan buitenlandse bronbelasting hierdoor niet 
tot verrekening komt, kan het op grond van art. 17 onbeperkt in de 
tijd vooruit worden gewenteld naar toekomstige jaren. Het niet verre-
kende bedrag uit een jaar wordt daartoe (steeds) aangemerkt als (te 
verrekenen) vanwege een andere Mogendheid geheven belasting van 
een volgende jaar. Net zoals de verrekening van bronbelasting zelf, 
blijft ook de voortwenteling binnen box 1. Het is dus niet mogelijk 
om de bronbelasting over in box 1 vallende inkomsten, in een later 
jaar met de Nederlandse belasting over box 2 dividenden te verreke-
nen. 
  
Kostenaftrek De belastingplichtige heeft onder het Besluit 2001 de 
mogelijkheid om in plaats van de verrekening van buitenlandse bron-
belasting te kiezen voor kostenaftrek. Voor uit ontwikkelingslanden 
afkomstige dividenden, interest en royalty’s die in box 1 vallen, is dit 
geregeld in art. 18 van het Besluit 2001.  
Volgens art. 18 blijft op verzoek van de belastingplichtige de in art. 
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15 opgenomen mogelijkheid tot verrekening van buitenlandse bron-
belasting buiten toepassing voor de in een jaar genoten dividenden, 
interest en royalty’s, en de in dat jaar door ontwikkelingslanden 
daarover geheven belasting. De keuze voor kostenaftrek dient, jaar-
lijks te worden gemaakt. 
 
 

2.6 Voorkoming dubbele belasting in box 2 
 

Het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bevat geen inkomens-
bestanddelen waarvoor Nederland volgens het gangbare beleid bij de 
voorkoming van dubbele belasting de vrijstellingsmethode toepast. 
Wel kunnen tot het inkomen uit aanmerkelijk belang dividenden be-
horen op tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in ven-
nootschappen uit een ontwikkelingsland. In dergelijke gevallen 
wordt, onder dezelfde voorwaarden als in box I, verrekening verleend 
voor de hierop rustende buitenlandse bronbelasting. Verrekening 
vindt wederom apart plaats van de dividenden, interest en royalty’s in 
de boxen 1 en 3. Binnen box 2 geldt de gezamenlijke methode.  
 

Verrekening buitenlandse belasting op dividenden  Art. 19 regelt 
de verrekening van buitenlandse bronbelasting op dividenden in situ-
aties waarin de aandelen of de rechten op grond waarvan de dividen-
den worden betaald tot een aanmerkelijk belang behoren. Het begrip 
dividend dient hierbij te worden opgevat overeenkomstig art. 5 van 
het Besluit 2001. Het gaat dus om ‘voordelen uit aandelen, winstbe-
wijzen of andere rechten, met uitzondering van schuldvorderingen, 
die aanspraak geven op een aandeel in de winst van vennootschappen 
waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld’. In de 
aanmerkelijk belangregeling wordt de vervreemdingswinst bepaald 
door het verschil tussen de verkoopprijs en de oorspronkelijke ver-
krijgingsprijs. Verrekening van buitenlandse belasting is hierbij dan 
overigens beperkt tot maximaal - de bronbelasting over - het bedrag 
dat in het inkomen uit aanmerkelijk belang is begrepen.   
De mogelijkheid tot verrekening van buitenlandse belasting is be-
perkt tot dividenden uit ontwikkelingslanden zoals deze zijn gedefi-
nieerd in art. 6 Besluit 2001.  
In art. 19, lid 2 Besluit 2001 zijn voor wat betreft de omvang van ver-
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rekening twee limieten opgenomen. Deze limieten komen overeen 
met het bepaalde in art. 15 voor de verrekening in box 1. 
 

Voortwenteling niet verrekende belasting  Overeenkomstig de in 
art. 17 Besluit 2001 opgenomen regeling voor niet verrekende buiten-
landse bronbelasting in box I, mag volgens art. 20 Besluit 2001 ook 
de niet verrekende buitenlandse bronbelasting op dividenden op 
aanmerkelijk-belangaandelen in box 2 in de tijd onbeperkt worden 
doorgewenteld naar volgende jaren. Net als de verrekening zelf, blijft 
ook de doorschuif van niet verrekende bronbelasting binnen box 2. 
Het is niet mogelijk om de niet verrekende buitenlandse bronbelas-
ting over in box 2 vallende dividenden, in een later jaar te verrekenen 
met eventuele resterende verrekeningsruimte in box I.   
 

Kostenaftrek  In art. 21 van het Besluit 2001 is de mogelijkheid ge-
opend om in plaats van verrekening te kiezen voor kostenaftrek. 
 

Verrekening in geval van een afgezonderd particulier vermogen 
Art. 21a Besluit 2001 regelt onder voorwaarden een van art. 19 Be-
sluit 2001 afwijkende verrekening van buitenlandse belasting voor in 
inkomen uit aanmerkelijk belang begrepen dividenden uit een andere 
Mogendheid. Het moet gaan om dividenden: 

- die geacht worden bij de belastingplichtige op te komen op 
grond van art. 2.14a IB (afgezonderd particulier vermogen), 
en  

- die vanwege die andere Mogendheid zijn onderworpen aan 
een belasting naar het inkomen die bij de belastingplichtige 
zelf, dan wel bij het desbetreffende particuliere vermogen 
wordt geheven. 

Wanneer aan de vereisten wordt voldaan, vindt art. 19, tweede tot en 
met met zesde lid, art. 20 en art. 21 Besluit 2001 toepassing. 
 
 

2.7 Voorkoming dubbele belasting in box 3 
 

Bij het inkomen uit sparen en beleggen vindt de voorkoming van 
dubbele belasting, net als in box 1, afhankelijk van de inkomenscate-
gorie plaats volgens de vrijstellingsmethode of de verrekeningsme-
thode.  
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Buitenlands voordeel uit sparen en beleggen  In art. 23, lid 1 Be-
sluit wordt in algemene zin omschreven wat onder buitenlands voor-
deel uit sparen en beleggen wordt verstaan. Dit is hetgeen de belas-
tingplichtige, als bestanddeel van het voordeel uit sparen en beleg-
gen, geniet als voordeel uit rendementsgrondslag in het buitenland. 
Met de zinsnede ‘als bestanddeel van het voordeel uit sparen en be-
leggen’ wordt tot uitdrukking gebracht dat het gaat om de voordelen 
uit buitenlandse bezittingen die in box 3 vallen. Tevens wordt hier-
mee aangegeven dat de omvang van het buitenlandse inkomen waar-
voor vrijstelling wordt verleend,volgens dezelfde regels wordt be-
paald als de berekening van het wereldinkomen in box 3. 
Bij de omschrijving van buitenlands voordeel uit sparen en beleggen 
wordt geen onderscheid gemaakt naar de Mogendheid waar de bezit-
tingen zijn gelegen. De bezittingen in verschillende Mogendheden 
worden als één bedrag in aanmerking genomen. Voor de vrijstelling 
in box 3 wordt derhalve de gezamenlijke methode gehanteerd. 
De rendementsgrondslag in het buitenland wordt in art. 23, lid 2 Be-
sluit 2001 omschreven als de waarde van de bezittingen in het buiten-
land aan het begin van het kalenderjaar verminderd met de daarmee 
verband houdende schulden. Zie ook de in art. 5.3, eerste lid, IB op-
genomen omschrijving van de rendementsgrondslag. Het gaat hierbij 
voornamelijk om onroerende zaken in het buitenland en de rechten 
die daarop direct of indirect betrekking hebben. De in het tweede lid, 
onderdelen a en b, opgenomen omschrijving is hierbij ontleend aan 
art. 7.7, tweede lid, onderdelen a en b IB (buitenlandse belasting-
plicht). In het derde lid is de ook voor vrijstelling in box 3 geldende 
onderworpenheidseis opgenomen.  
 

Vermindering belasting bij buitenlands voordeel uit sparen en 
beleggen  Art. 22 Besluit 2001 geeft, in lijn met de opzet bij box 1, 
als hoofdregel dat een binnenlandse belastingplichtige is vrijgesteld 
van de inkomstenbelasting over het buitenlands voordeel uit sparen 
en beleggen. Art. 24 Besluit 2001 bepaalt op welke wijze de vrijstel-
ling voor buitenlands voordeel uit sparen en beleggen wordt toege-
past. Volgens het eerste lid gebeurt dit door een vermindering te ver-
lenen op de - zonder de toepassing van het Besluit 2001 - verschul-
digde inkomstenbelasting in box 3. Onder de vrijstellingsmethode 
vallen voornamelijk de inkomsten uit in het buitenland gelegen, in 
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box 3 vallende, onroerende zaken en daarop betrekking hebbende 
rechten. De vrijstelling wordt net als in box 1 verleend met toepas-
sing van de zogenoemde evenredigheidsbreuk. De vermindering 
vindt plaats volgens de zogenoemde gezamenlijke methode.  In art. 
24, lid 2 Besluit 2001 wordt de omvang van de vermindering be-
paald. Daartoe wordt, evenals in art. 10, de zogenoemde evenredig-
heidsbreuk gehanteerd. Anders dan bij art. 10 bestaan teller en noe-
mer hierbij niet uit inkomens, maar uit de waarde van de bezittingen 
minus de schulden. Aangezien het inkomen forfaitair wordt bepaald 
aan de hand van de rendementsgrondslag, maakt dit evenwel geen 
verschil.  
De teller bestaat uit de rendementsgrondslag in het buitenland aan het 
begin van het jaar. Het begrip rendementsgrondslag in het buitenland 
wordt omschreven in art. 23 Besluit 2001. De noemer is het gemid-
delde van de (totale) rendementsgrondslag aan het begin van het jaar. 
Dit is de rendementsgrondslag vóór vermindering met het heffingvrij 
vermogen.  
Vermenigvuldiging van de uitkomst van de breuk met de, zonder 
toepassing van het Besluit 2001, in box 3 verschuldigde belasting le-
vert de vermindering van inkomstenbelasting op. De verschuldigde 
belasting in box 3 wordt hierbij omschreven in het vijfde lid. Volgens 
art. 24, lid 2, tweede volzin, Besluit 2001 kan de vermindering verder 
niet meer bedragen dan het bedrag van de belasting in box 3.  
De vrijstellingsregeling voor box 3 voorziet in art. 24a Besluit 2001 
in een doorschuifregeling omdat het vrij te stellen buitenlandse voor-
deel als gevolg van het in aanmerking nemen van de persoonsgebon-
den aftrek niet noodzakelijk leidt tot een vermindering van belasting 
in het desbetreffende jaar.  
 

Verrekening buitenlandse belasting op dividenden, interest en 
royalty’s In box 3 is net als in box 1 en 2 verrekening mogelijk voor 
buitenlandse (bron)belasting op dividenden, interest en royalty’s uit 
ontwikkelingslanden zoals deze zijn gedefinieerd in art. 6 Besluit 
2001. De systematiek wijkt enigszins af. Dit hangt samen met het 
hanteren van een forfaitair rendement. Hierdoor is er geen directe re-
latie meer tussen de buitenlandse bronbelasting over de daadwerke-
lijke bruto-opbrengsten en de Nederlandse belasting over de forfaitair 
bepaalde opbrengsten (de zogenoemde tweede limiet). Voor de ver-
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rekening van buitenlandse bronbelasting op dividenden, interest en 
royalty’s, waarvan de onderliggende rechten deel uitmaken van de 
rendementsgrondslag van box 3, wordt daarom de tweede limiet ge-
steld op het totaal van de in box 3 verschuldigde belasting. Verder is 
de maximale verrekening hierbij begrensd tot een buitenlandse bron-
heffing van 15%, het tarief van de Nederlandse dividendbelasting. 
Eventuele buitenlandse bronbelasting die als gevolg van de tweede 
limiet niet kan worden verrekend, kan op grond van art. 25a Besluit 
2001 worden voortgewenteld naar het volgende jaar. 
 
Voorbeeld 
Meneer X woont in 2017 in Nederland en heeft € 50.000 looninkomsten. Daarnaast 
ontvangt hij € 3.000 bruto-dividend uit Ecuador (ontwikkelingsland) waarop 30% 
bronheffing is ingehouden. Het bruto-dividend betreft een liquidatie-uitkering. De 
waarde van de onderliggende aandelen op de peildatum in 2017 bedraagt € 5.000. 
Met Ecuador is geen belastingverdrag gesloten. Een beroep op het Besluit 2001 is 
mogelijk aangezien Ecuador voor de jaren 2017 en 2018 nog als ontwikkelingsland 
is aangewezen in art. 6, lid 4 Besluit 2001.  
 
Het wereldinkomen van meneer X kan onder de Wet IB 2001 worden verdeeld 
in box 1 inkomen en uit het buitenland afkomstig box 3 inkomen. De looninkomsten 
behoren tot het box 1 inkomen en de uit Ecuador ontvangen dividenden ter grootte 
van € 3000 vallen in box 3. Vermogensinkomsten worden in box 3 echter op forfai-
taire wijze bepaald zonder rekening te houden met de objectieve inkomsten. Stel dat 
meneer X in box 3 op grond van art. 5.2 IB in totaal een forfaitair inkomen heeft van 
€ 2.000, waarvan 200 verhoudt houdt met de aandelen in de Ecudoriaanse rechtsper-
soon. Hierover is hij 30%, is € 60 Nederlandse belasting verschuldigd  (eenvoudig-
heidshalve is geen rekening gehouden met heffingsvrij vermogen). 
De verrekening van buitenlandse bronbelasting in box 3 wordt gesteld op de in het 
ontwikkelingsland betaalde bronbelasting, dus € 3.000 x 30% belasting = € 900. 
Hierbij geldt echter als kanttekening dat de maximale verrekening hierbij begrensd 
was tot een buitenlandse bronheffing van 15% aldus € 3.000 x 15% = € 450. In box 
3 heeft belanghebbende nu € 60 in Nederland te betalen belasting. In 2017 mag € 60 
verrekend worden. Na verrekening van € 60 blijft er € 390 onverrekenbare buiten-
landse bronbelasting over die kan worden verrekend in box 3. 
 
Uitgaande van dezelfde feiten zou belanghebbende in 2018 opnieuw slechts € 60 
aan in Ecuador ingehouden dividendbelasting kunnen verrekenen.  
 

Verrekening in geval van een afgezonderd particulier vermogen 
Art. 25b en art. 25ba Besluit 2001 regelen de verrekening van buiten-
landse belasting voor buitenlandse dividenden, interest en royalty’s 
wanneer sprake is van een afgezonderd particulier vermogen als be-
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doeld in art. 2.14a IB. Het moet hierbij gaan om dividenden, interest 
en royalty’s die vanwege die andere Mogendheid zijn onderworpen 
aan een belasting naar het inkomen die bij de belastingplichtige zelf, 
dan wel bij het desbetreffende particuliere vermogen wordt geheven 
 Voor de verrekening van buitenlandse bronbelasting op dividenden, 
interest en royalty’s, wordt de tweede limiet gesteld op het totaal van 
de in Nederland verschuldigde op grond van art. 2.14a IB verschul-
digde inkomstenbelasting.  Eventuele buitenlandse bronbelasting die 
als gevolg van de tweede limiet niet kan worden verrekend, kan op 
grond van art. 25ba Besluit 2001 worden voortgewenteld naar het 
volgende jaar. 
 
 
2.8    Vennootschapsbelasting 
  
In het Besluit 1989 was de voorkoming van dubbele belasting bij de 
vennootschapsbelasting voor een belangrijk deel vormgegeven door 
de bepalingen voor de inkomstenbelasting van overeenkomstige toe-
passing te verklaren. Bij de nieuwe opzet van een Besluit 2001 is er-
voor gekozen om de regeling voor de vennootschapsbelasting zelf-
standig uit te schrijven.  
Sinds 1 januari 2012 is in de vennootschapsbelasting een objectvrij-
stelling opgenomen voor winst uit onderneming van een in Neder-
land gevestigd lichaam wanneer die winst kan worden toegerekend 
aan een vaste inrichting in een andere Mogendheid. 
 

Doorschuifregeling  Art. 34 Besluit 2001 bevat de doorschuifrege-
ling in de vennootschapsbelasting voor buitenlandse winst waarbij de 
vrijstelling voor 1 januari 2012 niet te volle kon worden gerealiseerd. 
Voor deze situatie geldt de doorschuifregeling zoals deze luidde op 
31 december 2011. Deze regeling stemt overeen met de in art. 11 Be-
sluit 2001 opgenomen regeling voor de doorschuif van buitenlandse 
inkomsten uit werk en woning in de inkomstenbelasting.  
 

Verrekening buitenlandse belasting op dividenden, interest en 
royalty’s; voortwenteling en kostenaftrek  De in de artikelen 36 tot 
en met 38 Besluit 2001 opgenomen regeling voor de verrekening van 
buitenlandse bronbelasting op dividenden, interest en royalty’s uit 
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ontwikkelingslanden die zijn genoemd in art. 6 Besluit 2001 stemt, 
zij het aangepast aan de vennootschapsbelasting, overeen met de in 
de artikelen 15 tot en met 18 opgenomen regeling voor de verreke-
ning in box I. De noemer uit de breuk van de tweede limiet is om-
schreven in art. 33, vierde lid Besluit 2001. De verrekening geldt niet 
voor dividenden, interest en royalty’s die vallen onder de per 1 janua-
ri 2012 geldende objectvrijstelling van art. 15e Vpb. 
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Hoofdstuk 3 
 

Belastingverdragen 
 
3.1  Algemeen       
3.2  Uitgangspunten belastingverdrag      
 
 
3.1  Algemeen 
 
Zoals we in hoofdstuk 1.5 hebben gezien zijn er diverse regelingen 
waarop een beroep kan worden gedaan als een persoon met dubbele 
belastingheffing wordt geconfronteerd. In hoofdstuk 2 is uitgebreid 
aandacht besteed aan het Besluit 2001 dat voor inwoners van Neder-
land dubbele heffing probeert te voorkomen wanneer zij inkomen 
verkrijgen uit een land waarmee Nederland geen belastingverdrag 
mee heeft gesloten.  
 
Hoewel de meeste landen een belastingsysteem hebben dat min of 
meer aansluit bij wat internationaal gebruikelijk is, kent ieder land 
zijn eigen specifieke afwijkingen. vanzelfsprekend ook uit concur-
rentieoverwegingen, Omdat het Besluit 2001 werkt voor een aantal 
landen kan het noodzakelijkerwijs geen rekening houden met de spe-
cifieke afwijkingen van verschillende landen. Deze eenzijdige rege-
ling is dan ook lang niet altijd toereikend om dubbele heffing (ge-
heel) te voorkomen. 
 
Naast het Besluit 2001 voorzien ook belastingverdragen in de voor-
koming van dubbele belasting. Het grote voordeel van een belasting-
verdrag is dat het rekening kan houden met de belastingstelsels van 
de landen die het verdrag hebben gesloten. Ook doet het meer recht 
doen aan de onderlinge verhoudingen tussen de verdragsluitende lan-
den. Een goed voorbeeld hiervan is bijv. het nieuwe belastingverdrag 
met Duitsland uit 2012 waarin een aparte regeling is opgenomen voor 
grensoverschrijdende bedrijventerreinen. 
Nederland heeft een uitgebreid fiscaal verdragennet. Zo is met alle 
lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van Cyprus) en de 
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OESO een verdrag gesloten en met vele andere landen zoals Brazilië, 
China, India en Rusland. Gezien de bijzondere relatie met de Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en de zogeheten BES-eilanden (Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba) zijn de fiscale verhoudingen met deze gebieden in 
het Caribisch gebied vastgelegd in de Belastingregeling voor het Ko-
ninkrijk (deze Rijkswet geldt uitsluitend nog in de verhouding tot 
Aruba), de Belastingregeling Nederland Curaçao, de Belastingrege-
ling Nederland Sint Maarten en de Belastingregeling voor het land 
Nederland (deze regeling geldt in de verhouding tot de BES-
eilanden). 
 
 
3.2  Uitgangspunten belastingverdrag 
 
Hieronder behandelen we de belangrijkste uitgangspunten bij het 
sluiten van een belastingverdrag. 
 
Modelverdrag  Ieder land zal proberen een verdrag te sluiten dat zo 
goed mogelijk aansluit bij de eigen nationale belastingwetgeving en 
belangen. Een te grote afwijking echter van wat internationaal ge-
bruikelijk is, staat een verdrag in de weg omdat de verdragspartner 
dan vermoedelijk zelf teveel moet inleveren. Bovendien kan het de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven bemoeilijken. De meeste 
verdragen volgen daarom in grote lijnen hetzelfde patroon. De OESO 
heeft een zogenaamd modelverdrag ontwikkeld dat in ieder geval 
door de OESO-lidstaten maar ook door andere landen grotendeels als 
basis bij de verdragsonderhandelingen wordt gehanteerd. Naast het 
OESO-model bestaat er ook het VN-model dat meer oog heeft voor 
de belangen van ontwikkelingslanden dan het OESO-model. Het VN-
model kent meer heffingsrechten toe aan de bronstaat dan het OESO-
model.  
 
Afwijkingen van deze beide modellen komen vanzelfsprekend in ie-
der verdrag voor afhankelijk van de specifieke bepalingen in de nati-
onale wetten. Het Nederlandse standaardverdrag dat de uitgangspun-
ten van Nederland in de verdragsonderhandelingen weergeeft volgt in 
grote lijnen het OESO-model maar bevat in afwijking van het OESO-
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model bijvoorbeeld een bepaling op het gebied van de aanmerkelijk 
belangheffing (vele andere landen kennen een dergelijke heffing 
niet). In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 heeft de staatssecre-
taris van Financiёn aangegeven dat Nederland niet langer één eigen 
standaardverdrag gebruikt. De Nederlandse inzet tijdens de onder-
handelingen is afhankelijk van het belastingstelsel en het verdragen-
net van de beoogde verdragspartner. 
 
 
Totstandkoming De meeste verdragen zijn gesloten tussen twee lan-
den1. Deze bilaterale verdragen zijn de uitkomst van onderhandelin-
gen die ambtelijke vertegenwoordigers van beide landen hebben ge-
voerd. Dat dergelijke onderhandelingen soms lang kunnen duren, 
blijkt uit het verdrag met Portugal dat in het najaar van 1999 is on-
dertekend na ruim dertig jaren onderhandelen. 
 
Als een verdrag is ondertekend dan betekent dit nog niet dat het on-
middellijk kan worden toegepast. Een verdrag kan pas in werking 
treden als het door beide landen is geratificeerd, dat wil zeggen dat in 
beide staten de formele goedkeuringsprocedure is afgerond. Wanneer 
een verdrag door beide landen is ondertekend, wordt de tekst gepu-
bliceerd in het Tractatenblad. De Raad van State brengt vervolgens 
een advies uit waarna parlementaire goedkeuring moet worden ver-
kregen. Nadat deze is verkregen moet het verdrag worden geratifi-
ceerd door de Koning waarna het verdrag formeel in werking treedt. 
In alle verdragen is echter ook een bepaling opgenomen wanneer het 
verdrag kan worden toegepast, hetgeen voor de praktijk natuurlijk 
veel belangrijker is dan de formele inwerkingtreding. Meestal luidt 
de bepaling zo dat het verdrag kan worden toegepast vanaf de eerste 
dag van het kalenderjaar volgend op dat waarin het verdrag in beide 
landen formeel in werking is getreden.  
Reikwijdte Verdrag Net als bij het Besluit 2001 het geval is, kunnen 
alleen personen die inwoner zijn van één van de staten (of van beide 
staten) een beroep op het verdrag doen. In vrijwel alle verdragen is 
een bepaling met die strekking opgenomen. Stel bijv. dat een inwoner 

                     
 1Met name vanuit de EU worden multilaterale bepalingen wel steeds belangrijker. Een aantal 
richtlijnen is al van kracht en enkele multilaterale verdragen zijn getekend. 
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van Frankrijk activiteiten in Nederland en in Duitsland ontplooit en 
dat zowel Nederland als Duitsland de totale winst op die activiteiten 
belasten. Om dubbele heffing ongedaan te maken kan de Fransman 
geen beroep doen op het verdrag tussen Nederland en Duitsland want 
hij is geen inwoner van Nederland of Duitsland. Het verdrag tussen 
Frankrijk en Nederland en dat tussen Frankrijk en Duitsland kunnen 
eventueel wel uitkomst bieden. 

De meeste verdragen hebben als doel het vermijden van dubbele be-
lasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrek-
king tot belastingen naar het inkomen1. In de verdragen wordt be-
paald welk land het recht heeft over een bepaald inkomensbestand-
deel belasting te heffen. De werking van de woonplaats-, situs- en na-
tionaliteitsbeginselen die aan de heffing in de nationale wetten ten 
grondslag liggen, wordt door de toewijzingsregels van het verdrag 
dus beperkt. 
 
Voorbeeld 
De heer Rijk woont in Nederland, werkt hier ook en bezit een vakantiewoning in de 
Belgische Ardennen die hij het grootste gedeelte van het jaar verhuurt. Als binnen-
landse belastingplichtige moet hij over zijn wereldinkomen, dus inclusief de ver-
huuropbrengsten berekend volgens box 3 van de Wet IB 2001, in Nederland belas-
ting betalen (woonplaatsbeginsel). België zou echter eveneens over de verhuur be-
lasting kunnen heffen volgens het situsbeginsel. Het belastingverdrag brengt hier 
uitkomst omdat art. 6 van verdrag de belastingheffing over inkomsten uit onroerend 
goed toewijst aan de Staat waar het onroerend goed is gelegen, i.c. België. Neder-
land treedt voor de belastingheffing over de verhuur terug. 
 
De wijze waarop dubbele belastingheffing in verdragen wordt voor-
komen is op verschillende manieren in de diverse verdragen geformu-
leerd. Vrijwel alle verdragen hebben echter de voorkomingsmetho-
dieken van het Besluit 2001 tot uitgangspunt (vrijstellingsmethode en 
verrekeningsmethode). In het hiervoor gegeven voorbeeld moet de 
verhuuropbrengst dan ook wel in het wereldinkomen worden opge-
nomen ter berekening van de aftrek. Deze vermindering wordt vol-
gens de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud vastgesteld. 

                     
1
Zoals al vermeld in hoofdstuk 2 heeft Nederland relatief weinig verdragen die zien op het vermij-

den van dubbele heffing van successierechten. 
  



      Belastingverdragen IBR 3-5 

Handl. Bel.recht, januari 2019 belastingverdragen 

Aangezien de meeste verdragen voor de toepassing van de vrijstel-
lingsmethode verwijzen naar het Besluit 2001, is ook onder de ver-
dragen de afzonderlijke methode van toepassing, bij toepassing van 
de vrijstellingsmethode. Een beperkt aantal (oudere) belastingverdra-
gen verwijst voor wat betreft de wijze van voorkoming van dubbele 
belasting niet naar het Besluit 2001, maar bevat eigen voorschriften 
voor de bepaling van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. 
 
In tegenstelling tot het Besluit 2001 is in verdragen in het algemeen 
niet vereist dat het buitenlandse inkomen daar aan belasting is on-
derworpen. Toegepast op bovenstaand voorbeeld maakt het niet uit 
of België daadwerkelijk zou heffen over de opbrengsten uit de ver-
huur van de onroerende zaak1. 
Ieder land heeft zijn eigen wetten en hoewel men gelijkluidende fis-
cale begrippen kan gebruiken, hoeft de inhoud daarvan niet overeen 
te stemmen. Omwille van de duidelijkheid bevat ieder verdrag dan 
ook een aantal definities van begrippen die in het verdrag worden ge-
bruikt. Vaste inrichting is vrijwel altijd gedefinieerd evenals onroe-
rende zaak, dividend, interest en royalty’s. Deze definities kunnen 
overigens per verdrag verschillen. Een oplossing voor de dubbele 
woonplaats wordt eveneens gegeven. 
 
Voorbeeld 
Een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap heeft al haar activiteiten in 
Frankrijk. Ingevolge art. 2, lid 4 Vpb. is deze vennootschap binnenlands belasting-
plichtig. Frankrijk zal deze vennootschap waarschijnlijk ook als inwoner van dat 
land kunnen aanmerken omdat de plaats van de werkelijke leiding vermoedelijk zich 
in Frankrijk bevindt. Het probleem van deze dubbele woonplaats wordt in art. 4 van 
het Verdrag opgelost: een vennootschap is inwoner van de staat waar haar werke-
lijke leiding is gevestigd. 
 
Van groot belang is dat een verdrag geen belastingplicht kan creëren 
die er in de nationale wet niet is. Een verdrag verdeelt de heffingsbe-
voegdheid maar creëert deze niet. 

                     
    1Deze onderworpenheid dient niet te worden verward met die in de definitie van inwoner van een 
staat zoals in veel verdragen opgenomen: een persoon die ingevolge de wetgeving van die staat 
aldaar aan belasting is onderworpen. Subjectief vrijgestelden zouden op grond van deze definitie 
dus geen beroep op het verdrag kunnen doen.  
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Een natuurlijke persoon die inwoner is van Nederland en geen onder-
nemer, die huur uit onroerende zaak ontvangt, wordt daarvoor in de 
inkomstenbelasting betrokken. Wanneer hij het huis verkoopt, dan is 
de eventuele verkoopwinst onder de IB onbelast. Als een verdrag nu 
dergelijke verkoopwinsten aan Nederland zou toewijzen kan Neder-
land dit heffingsrecht niet effectueren omdat de nationale wet deze 
mogelijkheid niet kent. 
Buitenlandse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen slechts 
in de Nederlandse heffing worden betrokken als het Nederlands in-
komen betreft in de zin van art. 7.1 IB. Een verdrag wijst de heffing 
over winst uit een vaste inrichting toe aan de staat waar de vaste in-
richting ligt. Van een dergelijk heffingsrecht kan Nederland wel ge-
bruik maken omdat het in de nationale wet is opgenomen. 
In de laatste decennia is de rol van belastingverdragen vergroot. Te-
genwoordig worden belastingverdragen ook gesloten teneinde belas-
tingfraude en belastingontwijking tegen te gaan. 



Verdragsbepalingen IBR 4-1 

Handl. Bel.recht, januari 2019 verdragsbepalingen 

Hoofdstuk 4 
 

Verdragsbepalingen 
 

4.1  Algemeen 
4.2  Winst uit onderneming 
4.3  Bronheffingen 
4.4  Inkomsten uit dienstbetrekking 
4.5  Diverse bepalingen 
 
 
4.1  Algemeen 
 

Belastingverdragen volgen alle min of meer hetzelfde patroon, met 
name ook omdat veel belastingverdragen zijn gebaseerd op het 
OESO-modelverdrag of het daarvan afgeleide modelverdrag van de 
Verenigde Naties (VN-modelverdrag). Ieder belastingverdrag bevat 
o.a. bepalingen met betrekking tot de toedeling van heffingsrechten 
voor winst uit onderneming, inkomsten uit onroerende zaken en uit 
dienstbetrekking en de bronheffingen op bijvoorbeeld dividenden, in-
terest en royalty’s. Deze overeenkomsten zijn niet zo vreemd omdat 
ook in een verdrag Nederland pas bereid zal zijn af te zien van belas-
tingheffing op grond van de nationale wetgeving indien inkomsten 
een objectieve band, dat wil zeggen een bepaalde relatie met het 
grondgebied van de andere staat hebben (situsbeginsel). Deze objec-
tieve band is bij genoemde inkomensbestanddelen vaak aanwezig. 
Vanzelfsprekend bevat ook ieder verdrag bepalingen over de wijze 
waarop de woonstaat voorziet in de voorkoming van dubbele belas-
ting, zoals vrijstellings- en verrekeningsmethode. 
 
 
4.2  Winst uit onderneming 
 

Hieronder behandelen we enkele aspecten van de voorkoming van 
dubbele belasting voor winst uit onderneming. Sinds 1 januari 2012 
is in de Vpb overigens een objectvrijstelling opgenomen voor winst 
uit onderneming van binnenlandse belastingplichtige lichamen die is 
toe te rekenen aan een vaste inrichting buiten Nederland. 
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Buitenlandse rechtspersonen 
 

Indien een ondernemer zijn activiteiten tot over de grens wil gaan 
uitbreiden, kan hij dat op verschillende manieren doen. In de eerste 
plaats kan hij in het andere land een aparte rechtspersoon oprichten 
waarin de activiteiten uitgevoerd zullen gaan worden. Deze rechts-
persoon is een zelfstandige entiteit die als zodanig in de buitenlandse 
belastingheffing zal worden betrokken1.  De Nederlandse fiscus komt 
in beeld als die buitenlandse rechtspersoon ofwel in Nederland geacht 
moet worden te zijn gevestigd, bijv. doordat de plaats van de werke-
lijke leiding van de buitenlandse dochtervennootschap in Nederland 
is gelegen, ofwel  winsten gaat overmaken aan haar aandeelhouder in 
Nederland. Voor de ontvanger/natuurlijk persoon vormt dat dividend 
afhankelijk van de situatie box 1-, box 2- of box 3-inkomen. Is de 
ontvanger een rechtspersoon en is de deelnemingsvrijstelling van 
toepassing dan is als het ware meteen de aftrek ter voorkoming van 
dubbele belasting verleend. De oprichting van een dochtermaat-
schappij in verband met toepassing van de deelnemingsvrijstelling is 
echter alleen maar gunstig als door de dochtermaatschappij  winsten 
worden gerealiseerd die kunnen worden overgemaakt.  
 

Vaste inrichting/vertegenwoordiger 
 

De tweede manier om een onderneming over de grens te starten, is 
door middel van een vaste inrichting dan wel vaste vertegenwoor-
diger. Hiervan maakte men bijvoorbeeld gebruik als men verwacht 
dat de nieuwe onderneming de eerste jaren vanwege aanlooppro-
blemen verliesgevend zal zijn. In dat geval heeft men namelijk niets 
aan de deelnemingsvrijstelling, terwijl verliezen van een vaste inrich-
ting direct ten laste van het resultaat van het hoofdhuis konden wor-
den gebracht. De sinds 1 januari 2012  in de Vpb opgenomen object-
vrijstelling voor winst uit onderneming van binnenlandse belasting-
plichtige lichamen die is toe te rekenen aan een vaste inrichting bui-
ten Nederland, leidt er overigens toe dat buitenlandse v.i.-verliezen 

                     
    1In de spiegelbeeldsituatie richt bijvoorbeeld een Belgische ondernemer in Nederland een BV op. 
Deze vennootschap is volgens de normale regels in Nederland binnenlands belastinglichtig en 
wordt als zelfstandig subject belast. 
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niet langer ten laste van het resultaat van het hoofdhuis kunnen wor-
den gebracht. Voor IB-ondernemingen geldt deze objectvrijstelling 
niet, waardoor in die gevallen de buitenlandse verliezen nog wel ten 
laste van het resultaat van het hoofdhuis kunnen worden gebracht. 
Ook niet-fiscale redenen kunnen pleiten voor een vaste inrichting zo-
als de moeilijkheid dan wel de onmogelijkheid in bepaalde landen 
voor een niet-inwoner om een rechtspersoon op te richten. 
 

De begrippen vaste inrichting/vertegenwoordiger geven aan wanneer 
het ene land voldoende aanknopingspunten heeft om de winst te be-
lasten en het andere land voldoende redenen heeft om de belas-
tingheffing aan dat ene land over te laten.  Heeft een inwoner van 
Nederland een vaste inrichting in een ander land, dan kan voor de 
winst uit die vaste inrichting in Nederland voorkoming van dubbele 
belasting worden verkregen. Deze winst maakt echter voor natuurlij-
ke personen wel deel uit van het wereldinkomen dat in Nederland 
moet worden aangegeven (dit wordt vrijstelling met progressie-
voorbehoud genoemd). Er is namelijk geen sprake van een zelfstan-
dig juridisch lichaam. In een verliesgevende situatie vermindert het 
buitenlandse verlies rechtstreeks het belastbaar inkomen van de na-
tuurlijke persoon. Sinds 1 januari 2012 geldt in de Vpb een object-
vrijstelling voor winsten die zijn toe te rekenen aan een vaste inrich-
ting in een ander land. De objectvrijstelling geldt uiteraard niet alleen 
voor buitenlandse winsten maar ook voor buitenlandse verliezen. 
 
Voorbeeld 
Een meubelmaker in Nederland heeft een filiaal geopend in België. De fiscus merkt 
het filiaal aan als een vaste inrichting. Vanwege de nog geringe naamsbekendheid 
lijdt het filiaal het eerste jaar een verlies van € 10.000. In Nederland wordt een winst 
van € 50.000 gemaakt. In het belastbaar inkomen geeft de meubelmaker winst uit 
onderneming op ter grootte van € 40.000. Wordt het jaar daarop € 15.000 winst ge-
maakt in het filiaal, dan moet voor de aftrek het verlies van het eerste jaar van € 
10.000 daarop eerst in mindering worden gebracht. Men kan het tweede jaar dus een 
vermindering van dubbele belasting ontvangen voor  
€ 5.000 winst uit vaste inrichting. Hoe België het resultaat van het filiaal belast doet 
niet ter zake. 
 
Een niet-inwoner die in Nederland een vaste inrichting heeft, wordt 
voor de winst uit die vaste inrichting in Nederland belast: de band 
met het Nederlandse grondgebied is in dat geval sterk genoeg (artikel 
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7.2, lid 2 IB). Op welke manier het buitenland voor de Nederlandse 
belasting een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting 
geeft, is irrelevant. Vermindering ter voorkoming van dubbele belas-
ting is een zaak van de inwonerstaat. 
 

Voorbeeld 
Een inwoner van Duitsland heeft daar een boekhandel en een magazijnruimte. Als 
hij een erg grote voorraad heeft, laadt hij zijn boeken in een busje en probeert aan 
boekhandels in Nederland zijn boeken te verkopen. 's Avonds gaat hij weer terug 
naar Duitsland. Ervan uitgaande dat hier in Nederland geen vaste inrichting is, kan 
de winst op de op deze manier verkochte boeken hier niet worden belast. 
 

Omgekeerd geeft Nederland geen aftrek voor in het buitenland be-
haalde winst als er naar de mening van de Nederlandse fiscus aldaar 
geen vaste inrichting is in de zin van het verdrag.  
 

Vaste inrichting  Het OESO-modelverdrag bevat een definitie van 
het begrip vaste inrichting (Art. 5 lid 1 OESO-modelverdrag). Deze 
definitie komt voor een belangrijk deel overeen met de definitie van 
het begrip vaste inrichting in het Besluit 2001 (zie hieronder). Verder 
bevat het OESO-modelverdrag in art. 5 lid 2 voorbeelden die in be-
ginsel onder de reikwijdte van het begrip vaste inrichting vallen zoals 
een kantoor, een fabriek, een plaats waar natuurlijke rijkdommen 
worden gewonnen bijv. een mijn en een plaats waar leiding wordt 
gegeven. Volgens het commentaar bij het OESO-modelverdrag moet 
wel aan de vereisten van de definitie van art. 5 lid 1 OESO-
modelverdrag worden voldaan en vormen de in art. 5, lid 2, OESO-
modelverdrag gegeven voorbeelden niet automatisch een vaste in-
richting. Tevens is in art. 5 lid 4 OESO-modelverdrag een aantal uit-
zonderingen op het begrip vaste inrichting gegeven. Zo wordt het 
hebben van een magazijn uitsluitend gebruikt om eigen voorraden 
aan te houden onder het OESO-modelverdrag niet als een vaste in-
richting aangemerkt. 
 

In het Besluit 2001 is ook een definitie opgenomen van het begrip 
vaste inrichting: het moet een duurzame inrichting van een onder-
neming zijn met behulp waarvan de werkzaamheden van die onder-
neming geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd (art. 2, lid 1 Besluit 
2001). De zetel van de leiding van de onderneming is steeds een vas-
te inrichting, evenals de uitvoering van werken wanneer die langer 
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dan 12 maanden duurt (hierbij kan men bijv. aan een bouwwerk den-
ken). 
 

De definities in de verdragen zijn weliswaar belangrijk bij de invul-
ling van het begrip vaste inrichting maar de feiten spelen een door-
slaggevende rol. Het hoeft geen betoog dat er over dit begrip nogal 
wat geschilpunten kunnen optreden tussen fiscus en belastingplichti-
ge. De jurisprudentie op dit terrein hangt daarom nauw samen met de 
feiten van de specifieke casus. Hetzelfde geldt overigens voor het be-
grip vaste vertegenwoordiger. Niettemin is het begrip vaste inrichting 
toch wat nader uitgekristalliseerd in de jurisprudentie. Sleutelwoor-
den daarbij zijn vast en duurzaam. 
 

Vast in dit verband wil niet zeggen ‘aard- en nagelvast’, het hoeft niet 
stevig in de grond te zitten, maar er moet een fysieke constructie zijn. 
Een marktkraam of jaarlijks een stand op dezelfde beurs kan leiden 
tot de aanwezigheid van een vaste inrichting. 
 
Jurisprudentie 
HR BNB 1954/336. Een circustent diende geregeld als middelpunt van het door de 
werkgever uitgeoefende bedrijf. Dat de tent verplaatsbaar was, was geen belemme-
ring om het in dit geval als een vaste inrichting te beschouwen. 
 

Duurzaam wil zeggen dat de ondernemersactiviteiten een zekere ma-
te van duurzaamheid moeten vertonen. Ook een ruimte moet duur-
zaam ter beschikking staan en ingericht zijn voor onderne-
mingsactiviteiten. 
 
Jurisprudentie 
1. HR BNB 1955/277. Gedurende korte tijd in verschillende plaatsen hield een le-

verancier van kunstogen zitting in hotelkamers. De gehuurde lokaliteiten waren 
niet ingericht voor het bedrijf. Bovendien ontbrak de duurzaamheid. De activiteit 
werd dan ook niet als een vaste inrichting aangemerkt. 

 
2. HR BNB 1975/66. Een werkschip bleef zes maanden op dezelfde plaats liggen. 

In dit geval was de tijdsduur te kort om als vaste inrichting te worden aange-
merkt. 

 

Vaste vertegenwoordiger  In art. 5 lid 5 OESO-modelverdrag zoals 
dit luidde tot aan de publicatie van de 2017-versie daarvan, werd een 
vaste vertegenwoordiger (ook wel als afhankelijke agent aangeduid) 
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iemand die  
 

- gemachtigd is om namens de onderneming contracten af te slui-
ten, 

- van deze bevoegdheid regelmatig gebruik maakt en 
- een zekere mate van afhankelijkheid heeft ten opzichte van zijn 

opdrachtgever. 
 

In de jongste versie van art. 5, lid 5, OESO-modelverdrag wordt een 
vaste vertegenwoordiger ook aanwezig geacht als als iemand de 
voornaamste rol speelt die leidt tot het sluiten van overeenkomsten 
die stelselmatig zonder materiële wijziging door de onderneming 
worden gesloten. Deze toevoeging die zal leiden tot een toename van 
het aantal vaste vertegenwoordigers, is op dit moment nog niet in 
door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen. Gelet op de 
Nederlandse posities bij het Multilaterale verdrag ter implementatie 
van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming 
van grondslaguitholling en winstverschuiving (het zogeheten multila-
terale instrument of MLI) dat als gevolg van het BEPS-project door 
de OESO en de G20 is ontwikkeld, zal deze gewijzigde definitie van 
het begrip ‘vaste vertegenwoordiger’ van toepassing worden in de re-
latie tot een aantal landen waarmee Nederland een belastingverdrag 
heeft gesloten. 
 
Een volkomen onafhankelijke vertegenwoordiger of onafhankelijke 
agent die handelt in de normale uitoefening van zijn beroep is geen 
vaste vertegenwoordiger. Hierbij kan men bijv. denken aan een ma-
kelaar die wèl cliënten vertegenwoordigt maar dat in de normale uit-
oefening van zijn beroep doet. Een onafhankelijke agent dient juri-
disch en economisch onafhankelijk te zijn. 
 
Ook het begrip ‘onafhankelijke vertegenwoordiger’ is in de meest re-
cente versie van het OESO-modelverdrag gewijzigd. Onder de nieu-
we definitie van deze uitdrukking wordt een vertegenwoordiger die 
in beginsel onafhankelijk is, niet langer als onafhankelijke vertegen-
woordiger beschouwd wanneer deze persoon uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend optreedt voor één of meer ondernemingen waarmee hij 
nauw verbonden is. Ook hier geldt dat deze nieuwe definitie op dit 
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moment nog niet in door Nederland gesloten belastingverdragen is 
opgenomen. Het van toepassing worden van de bepalingen van het 
MLI zal er echter toe leiden dat de nieuwe definitie onder een aantal 
bestaande verdragsrelaties zal gaan gelden. 
 

In het Besluit 2001 wordt het begrip slechts in ontkennende zin inge-
vuld. Iemand wordt niet als vaste vertegenwoordiger aangemerkt: 
 

- indien hij volkomen onafhankelijk is; 
- niet tot het afsluiten van transacties bevoegd is. 
 

Het commentaar bij art. 5 van het OESO-modelverdrag bevat uitleg 
wat onder de begrippen vaste vertegenwoordiger en onafhankelijke 
agent moet worden verstaan. 
 

Opgemerkt zij nog dat een vaste vertegenwoordiger zowel een na-
tuurlijke persoon als een rechtspersoon kan zijn. 
 

Op 5 oktober 2015 heeft de OESO een vijtiental rapporten gepubli-
ceerd in het kader van het zogeheten BEPS-project dat gericht is om 
internationale uitholling van de heffingsgrondslag (ook wel base ero-
sion genoemd) en internationale winstverschuiving (ook wel bekend 
onder de uitdrukking profit shifting) tegen te gaan. Een van deze 
BEPS-rapporten heeft betrekking op het tegengaan van belastingcon-
structies die erop zijn gericht om in een ander land de aanwezigheid 
van een vaste inrichting te voorkomen. In dit rapport zijn voorstellen 
opgenomen voor nieuwe bepalingen voor afhankelijke en onafhanke-
lijke agenten. Deze voorstellen moeten er toe leiden dat vaker sprake 
zal zijn van een afhankelijke vertegenwoordiger en minder vaak van 
een onafhankelijke agent. Het hiervoor reeds genoemde MLI is het 
sluitstuk van het BEPS-project. 
 
Jurisprudentie 
1. HR BNB 1971/43. Een verzekeringsmaatschappij in de VS had een overeen-

komst gesloten met een assurantiemakelaar in Nederland. Deze makelaar werd 
gemachtigd om namens de maatschappij in de VS op Schiphol standaard reisver-
zekeringen af te sluiten. De verkoop moest wel geschieden met voorgeschreven 
oogopslag, stemgeluid en gelaatsuitdrukking. Deze makelaar werd als vaste ver-
tegenwoordiger aangemerkt. 
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2. HR BNB 1971/110. Een Nederlandse makelaar beheerde een flatgebouw voor 
een Duitse AG. Hij inde de huren, liet reparaties uitvoeren, zocht huurders, ver-
leende opdrachten aan advocaten etc. en ontving daarvoor een percentage van de 
huuropbrengst. Geconcludeerd werd dat hij niet handelde als een onafhankelijk -
tussenpersoon, dus niet zoals een makelaar normaal de belangen van cliënten 
behartigt. Hij werd als een afhankelijke vertegenwoordiger van de Duitse maat-
schappij aangemerkt, dus als vaste vertegenwoordiger in de zin van het verdrag. 

 
3. HR BNB 1988/258. Een in Nederland gevestigde cargadoor treedt op voor een 

in Singapore gevestigde scheepvaartonderneming alsmede voor 15 andere be-
drijven. De cargadoor sluit overeenkomsten op naam en voor rekening van de 
scheepvaartonderneming uit Singapore. De Hoge Raad concludeerde dat de ver-
houding tussen de cargadoor en de scheepvaartonderneming zodanig was dat de 
cargadoor de werkzaamheden uitoefende in het kader van de eigen onderneming 
en daarom voldeed aan de voorwaarden voor het zijn van onafhankelijk verte-
genwoordiger van de scheepvaartonderneming. De cargadoor werd niet gezien 
als vaste vertegenwoordiger. 

 

Evenals in het Besluit 2001 verleent Nederland onder de verdragen 
voor de winst uit vaste inrichting een aftrek volgens de vrijstel-
lingsmethode met progressievoorbehoud. Aangezien sinds 1 januari 
2012 in de Vpb een objectvrijstelling is opgenomen voor winst uit 
onderneming die kan worden toegerekend aan een vaste inrichting in 
een ander land, heeft de voorkomingsbepaling uit het verdrag voor li-
chamen geen effect aangezien deze winst die kan worden toegere-
kend aan de vaste inrichting in een ander land geen deel uitmaakt van 
de heffingsgrondslag. 
 
Winsttoedeling 
 
A. Vaste inrichting  Als er sprake is van een vaste inrichting in het 
buitenland, moeten binnenlandse belastingplichtige natuurlijke per-
sonen weliswaar hun gehele wereldwinst in Nederland aangegeven, 
maar voor de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele 
belasting is van belang welk gedeelte van de winst aan de vaste in-
richting kan worden toegerekend. Ook voor de objectvrijstelling van 
de Vpb moet worden bepaald welk gedeelte van de totale winst kan 
worden toegerekend aan de vaste inrichting in het andere land. Van-
zelfsprekend zullen de onderneming in Nederland, het zogeheten 
hoofdkantoor, en het filiaal elders, de vaste inrichting, onderlinge 
transacties kennen. Het is mogelijk dat het filiaal grondstoffen aan 
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het hoofdkantoor levert of dat bijv. het hoofdkantoor een machine ter 
beschikking stelt aan het filiaal, enz.. De hoofdregel in verdragen 
voor de winstverdeling is dat er gehandeld moet worden als waren 
het onafhankelijke derden: aan de vaste inrichting worden voordelen 
toegerekend die zij geacht wordt te kunnen behalen indien zij een 
zelfstandige onderneming zou zijn die soortgelijke werkzaamheden 
zou uitoefenen onder soortgelijke omstandigheden en die geheel on-
afhankelijk transacties zou aangaan met de onderneming waarvan zij 
een vaste inrichting is. 
 
Voorbeeld 
Het hoofdkantoor heeft een machine met boekwaarde € 20.000 aan haar filiaal gele-
verd om daar verder te worden gebruikt. De werkelijke waarde van de machine is op 
dat moment € 25.000 en de te verwachten levensduur nog 5 jaar. Uitgaande van een 
restwaarde van nihil moet in de winst van de vaste inrichting een afschrijving wor-
den opgenomen van € 5.000 en niet van € 4.000. Een derde zou voor die machine 
namelijk ook € 25.000 hebben moeten betalen. De winst van de vaste inrichting is 
kleiner dan dat men van de boekwaarde van het hoofdkantoor uit zou gaan. Omdat 
de winst kleiner is, is dus ook de vermindering wegens dubbele belasting kleiner. 
Wanneer de machine wordt verkocht, vindt vanzelf een correctie plaats omdat dan 
de boekwinst bij de vaste inrichting groter is. 
 
Deze methode van winsttoerekening wordt ondernemingssplitsing 
ofwel de directe methode genoemd.  
 
In de 2010 Update van het OESO-modelverdrag is een nieuw artikel 
opgenomen voor de verdeling van heffingsrechten bij winst uit on-
derneming. De hoofdregel dat gehandeld moet worden tussen hoofd-
huis en vaste inrichting als ware sprake van onafhankelijke derden is 
niet alleen gehandhaafd, maar is verder doorgevoerd. Op grond van 
dit nieuwe artikel moet allereerst gekeken worden naar de functies 
die door de vaste inrichting worden verricht. Vervolgens wordt geke-
ken naar de risico’s die door de vaste inrichting worden gelopen, naar 
de activa die de vaste inrichting nodig heeft en naar het zogeheten 
free capital (een fictief eigen vermogen van de vaste inrichting. Ter 
bepaling van de winst van de vaste inrichting moeten vervolgens de 
regels met betrekking tot transfer pricing zoveel mogelijk worden 
toegepast.  
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Soms wordt in een verdrag de winstsplitsingsmethode ofwel indirecte 
methode toegestaan, waarbij één onderneming het uitgangspunt is en 
de winst volgens een bepaalde verdeelsleutel aan het hoofdkantoor 
c.q. vaste inrichting wordt toegerekend. In het oude, per 1 januari 
2011 beёindigde verdrag met Zwitserland bijv. mochten verzeke-
ringsmaatschappijen hun winsten splitsen op basis van de ontvangen 
premies (de zogeheten premiebreukmethode). Andere verdeelsleutels 
die gehanteerd zouden kunnen worden zijn bijv. loonkosten of omzet. 
Benadrukt wordt dat deze wijze van winsttoerekening een uitzonde-
ring is en zeker in de modernere verdragen (vrijwel) niet meer voor-
komt. De huidige, per 2010 geldende versie van het OESO-
modelverdrag bevat een geheel gewijzigd artikel 7 ter zake van winst 
uit onderneming. Dit nieuwe art. 7 OESO-modelverdrag biedt niet 
langer de mogelijkheid om de winst van de vaste inrichting te bepa-
len aan de hand van de winstsplitsingsmethode of indirecte methode. 
 
B. Zelfstandige vennootschappen  Ook ingeval de buitenlandse ac-
tiviteiten niet in een vaste inrichting plaatsvinden maar in een rechts-
persoon zullen de gelieerde maatschappijen (vaak zijn dit moeder- en 
dochtervennootschappen, maar ook zustervennootschappen worden 
als gelieerde ondernemingen beschouwd) vele onderlinge transacties 
uitvoeren. Men komt hier op het terrein van de intercompany-pricing 
of transfer-pricing: welke prijzen brengen gelieerde maatschappijen 
elkaar in rekening voor diensten/goederen die zij elkaar hebben gele-
verd. Ook hier gaan de verdragen ervan uit dat gehandeld moet wor-
den alsof de ondernemingen onafhankelijke derden van elkaar zijn. 
De fiscale term die hiervoor wordt gebruikt, is dat de ondernemingen 
at arm's length moeten handelen. 
De verleiding om niet at arm's length te handelen is met name groot 
voor vennootschappen die een dochtervennootschap hebben in een 
land waar de winst tegen een veel lager tarief wordt belast, of die een 
dochtermaatschappij heeft die over te compenseren verliezen be-
schikt. Zij zullen graag zoveel mogelijk winst naar die dochter willen 
verschuiven. Dit kan onder andere door goederen veel te goedkoop 
aan die dochter te leveren. Bij doorverkoop door de dochter maakt 
die de grote winst. In zakelijke verhoudingen zal de ene partij niet 
meer winst aan de ander laten dan strikt noodzakelijk. De winsttoere-
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kening tussen gelieerde maatschappijen moet dan ook in overeen-
stemming met die werkelijkheid zijn. 
 
Binnen de OESO zijn richtlijnen ontwikkeld voor intercompany-
pricing: de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 
and Tax Administrations. Desondanks levert intercompany-pricing in 
de praktijk vaak grote problemen op. Op dit terrein worden dan ook 
vele compromissen gesloten. Een vergelijking met derden is namelijk 
lang niet altijd mogelijk omdat het bijv. om een uniek product gaat 
dat alleen door dat concern in die samenstelling wordt geleverd of 
omdat het om diensten gaat die uitsluitend binnen dat concern wor-
den verricht. In dergelijke gevallen kan men zijn toevlucht nemen tot 
enkele hulpmethodes zoals de cost plus methode waarbij een bepaald 
percentage van de kosten de winstopslag geacht wordt te zijn, of de 
resale price methode waarbij de verkoopprijs het uitgangspunt is. 
 
Een ander probleem bij intercompany-pricing is dat ingeval de fiscus 
van het ene land corrigeert, de fiscus van het andere land het daarmee 
eens zal moeten zijn, wil er geen (gedeeltelijk) dubbele heffing ont-
staan. Als bijv. de winst van BV 1 met 100 wordt opgehoogd omdat 
zij goederen te goedkoop zou hebben geleverd aan een vennootschap 
in staat 2, moet de fiscus in land 2 bereid zijn de correctie op de in-
koopprijs te accepteren en dus een lagere winst vast te stellen. Het is 
echter mogelijk dat de fiscus in land 2 de gerekende prijs wel juist 
vindt. Om dergelijke problemen op te lossen is binnen de EU multila-
teraal een regeling getroffen door ondertekening van het ‘Arbitrage-
verdrag’. Hiermee wordt beoogd in EG-lidstaten dubbele belasting-
heffing af te schaffen ingeval van winstcorrecties bij verbonden li-
chamen. Onder belastingverdragen zou de regeling voor onderling 
overleg uitkomst kunnen bieden. Onder een aantal, recente belasting-
verdragen kan arbitrage plaatsvinden als de landen in dat onderlinge 
overleg niet tot overeenstemming kunnen komen (art. 25 lid 5 OESO-
modelverdrag). 
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4.3  Bronheffingen 
 
Internationaal kennen we bronheffingen op dividend, op interest,  op 
royalty’s en op vergoedingen voor technische diensten. Hieronder 
bespreken we hoe Nederland hiermee omgaat. 
 
Dividend  In hoofdstuk 2 is al kort de dividendbelasting als bronhef-
fing ter sprake geweest. Deze belasting is verschuldigd door vennoot-
schappen over de winsten die zij uitkeren aan hun aandeelhouders. 
De belasting wordt geheven door inhouding op de opbrengst (er 
wordt geheven aan de bron). De hoofdregel is dat 15% wordt inge-
houden onafhankelijk van de vraag of de gerechtigde tot het dividend 
inwoner is van Nederland of van een ander land. In het eerste geval 
fungeert de dividendbelasting als voorheffing: verrekening is moge-
lijk ex art. 9.2. IB  en art. 25 Vpb. Ingeval de genieter in het buiten-
land woont, is de dividendbelasting eindheffing: in beginsel is geen 
teruggaaf van de Nederlandse fiscus mogelijk.  
 
In binnenlandse verhoudingen kan inhouding van dividendbelasting 
achterwege blijven als de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. 
Binnen de EU geldt dezelfde benadering voor situaties die onder de 
werking van de Moeder-dochterrichtlijn vallen. Keert een Nederland-
se dochtermaatschappij echter dividend uit aan haar 100% moeder 
die in een ander, niet EU-land is gevestigd, dient in beginsel 15% di-
videndbelasting te worden ingehouden. 
 
In belastingverdragen geldt de hoofdregel dat de belastingheffing van 
dividenden is toegewezen aan het land waarvan de ontvanger inwo-
ner is. Het land waar de uitkerende vennootschap is gevestigd heeft 
echter het recht een bronheffing in te houden. De percentages die 
hiervoor zijn afgesproken zijn in het algemeen lager dan de nationale 
tarieven. Voor beleggingsdividenden (dividenden die worden uitge-
keerd aan een buitenlandse particulier c.q. een vennootschap die geen 
deelneming heeft in het uitkerende lichaam) is veelal 15% in de ver-
dragen opgenomen. Het percentage voor deelnemingsdividenden is 
doorgaans nog lager en kan zelfs nihil bedragen. In veel verdragen is 
het – in navolging van het OESO-modelverdrag – gebruikelijk een 
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aandelenbezit van de moeder te eisen van minimaal 25% om van een 
deelnemingsdividend te kunnen spreken. Onder sommige verdragen 
gelden andere percentages. Ook wordt in sommige belastingverdra-
gen aangehaakt bij het stemrecht of geldt tevens een bepaald mini-
muminvesteringsbedrag. 
Het feit dat Nederland een uitgebreid fiscaal verdragennet heeft waar-
in lage bronheffingen zijn opgenomen, maakt Nederland tot een inte-
ressant land als vestigingsstaat van het hoofdkantoor of om buiten-
landse investeringen aan te trekken.  
 
Voorbeeld 
Een Canadese vennootschap richt een Nederlandse dochtermaatschappij op die 
winstgevend is. De dochter keert dividend uit van € 1.000 waarop 15% belasting in-
gehouden zou moeten worden. Onder het verdrag met Canada geldt echter voor 
deelnemingsdividenden een heffingsrecht voor de bronstaat van 5% zodat € 950 naar 
Canada kan worden overgemaakt. 
 
Een Nederlands concern wil activiteiten ontplooien in Afrika. Stel dat de dochter-
maatschappij 1.000 dividend wil uitkeren, het nationale bronheffingspercentage 30 is 
en er geen verdrag is gesloten. In dat geval kan slechts 700 worden overgemaakt 
naar de moedermaatschappij. Voor het ontvangen dividend geldt de deelnemings-
vrijstelling waardoor de 300 bronheffing kan niet worden verrekend. Wordt een land 
uitgekozen waarmee Nederland wel een verdrag heeft en de bronheffing is bijv. 15, 
dan kan 850 naar de moedermaatschappij worden overgemaakt. 

Dat internationaal groot belang wordt gehecht aan lage bronheffingen 
voor deelnemingsdividenden komt ook tot uiting in de EG Moeder-
dochterrichtlijn, die op 1 januari 1992 in werking is getreden. Deze 
richtlijn houdt in dat in deelnemingsverhoudingen tussen EU-
lidstaten dividenden belastingvrij kunnen worden uitgekeerd. Dit 
heeft zowel op de uitkerende als op de ontvangende vennootschap 
betrekking. Op dividend dat door een Belgische dochtermaatschappij 
wordt uitgekeerd aan een Franse moeder hoeft geen bronheffing te 
worden ingehouden en bij de Franse vennootschap mag het niet wor-
den belast. 
 
Interest en royalty's  Nederland kent geen belastingheffing aan de 
bron op betaalde interest en royalty's. Veel andere landen hebben wel 
bronbelastingen op interest en royalty’s. Hierdoor bevatten veel door 
Nederland gesloten belastingverdragen ook een bronstaatheffing voor 
interest en royalty’s. Evenals bij dividenden geldt voor interest en 
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royalty's dat de belastingheffing is toegewezen aan het woonland. Het 
land waaruit de betalingen afkomstig zijn, heeft echter dan ook het 
recht een bepaalde bronheffing in te houden. Het verdrag beperkt 
echter het heffingsrecht voor de bronstaat. In dit verband is van be-
lang dat een belastingverdrag geen heffingsrecht kan scheppen.  
 
Voorbeeld 
Het verdrag met Canada kent een bronheffing op royalty's van 10%. Een Nederland-
se vennootschap die royalty's betaalt aan een inwoner van Canada hoeft echter geen 
10% belasting op die betaling in te houden omdat onze nationale wet niet in een der-
gelijke heffing voorziet. De Nederlandse fiscus kan haar recht in het verdrag dus niet 
effectueren. In de omgekeerde situatie echter ontvangt de inwoner van Nederland 
netto ‘slechts’ 90% van het overeengekomen bedrag. 
 
Vergoedingen voor technische diensten. Sommige door Nederland 
gesloten belastingverdragen (bijvoorbeeld de verdragen met Ghana, 
India en Maleisië) bevatten een bronstaatheffing voor vergoedingen 
voor technische diensten. Vergoedingen voor technische diensten zijn 
vergoedingen van welke aard ook aan personen, niet zijnde werkne-
mers van de persoon die de vergoedingen betaalt, ter zake van dien-
sten van leidinggevende, technische of adviserende aard. In de 
nieuwste versie van het VN-model is in Art. 12A overigens een apart 
artikel voor dergelijke vergoedingen opgenomen. 
 
Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting 
 
In het Besluit 2001 is een tegemoetkoming voor dubbele heffing in-
zake bronbelastingen gegeven indien het dividend, de interest of de 
royalty afkomstig is uit een ontwikkelingsland. De aftrek is geba-
seerd op de verrekeningsmethode. Ook in alle verdragen geldt voor 
dergelijke bronbelastingen de verrekeningsmethode. Voor de wijze 
waarop, wordt op een of andere wijze aangesloten bij de bereke-
ningsmethodiek in het Besluit 2001. 
 
Wat de hoogte van de bronbelastingen betreft, is er in de nationale 
wetgevingen een groot verschil tussen kapitaalexporterende en kapi-
taalimporterende landen. Ontwikkelingslanden bijv. trekken vaak ka-
pitaal aan uit het buitenland. Zij hanteren in het algemeen hogere 
bronheffingen om hun belastingheffing te kunnen laten aansluiten bij 
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bestaande geldstromen en op een eenvoudige manier belasting te 
kunnen heffen. Voor kapitaalexporterende landen is de noodzaak 
voor hoge bronbelastingen er niet omdat zij belasting kunnen heffen 
over de inkomsten. Hun inwoners ontvangen namelijk interest en di-
vidend op het ter beschikking gestelde kapitaal. 
 
In belastingverdragen zijn het dus met name ontwikkelingslanden die 
hun nationale bronheffingen naar beneden moeten brengen. Om bui-
tenlandse investeringen aan te trekken kan het echter ook zo zijn dat 
al in hun nationale wetgeving de percentages tijdelijk verlaagd of 
zelfs nihil zijn. Bij de verrekeningsmethode die Nederland toepast 
wordt slechts maximaal de belasting verrekend die daadwerkelijk in 
het buitenland is betaald. Het onverkort toepassen van deze verreke-
ningsmethode zou investeringsstimulerende maatregelen meteen te-
niet doen want de belasting die in het andere land minder wordt be-
taald, heft Nederland direct bij en wordt het effect van de investe-
ringsstimulerende maatregel van het andere land tenietgedaan. Om 
dit te voorkomen is in een beperkt aantal verdragen een tax sparing 
bepaling opgenomen. Dit houdt in dat Nederland verrekening van de 
bronbelasting toestaat tot het tarief dat in het verdrag is opgenomen, 
ook al is er feitelijk minder betaald. Veelal zijn dergelijke verdrags-
bepalingen slechts gedurende een beperkt aantal jaren na de inwer-
kingtreding van het desbetreffende belastingverdrag van toepassing. 
 
Voorbeeld 
G. BV in Nederland geeft aan haar dochtervennootschap in China een lening van 
100.000 tegen 8% rente per jaar. Op grond van het oude verdrag mocht China op de 
betaalde interest van 8.000 een bronbelasting van 10% inhouden (G. BV ontvangt 
7.200). Stel dat China wegens maatregelen om buitenlandse investeringen aan te 
trekken niets in houdt. Zonder nadere bepaling zou G BV worden belast voor 8.000 
interest en was er in Nederlands niets aan Chinese belasting te verrekenen. In het 
oude verdrag met China was echter een tax sparing bepaling opgenomen inhoudende 
dat in een dergelijk geval de betaalde belasting geacht werd 10% te zijn. G. BV 
mocht 800 (niet betaalde) bronbelasting verrekenen. De investeringsstimulerende 
maatregel bleef op deze manier wel zijn nut houden. Het huidige belastingverdrag 
tussen Nederland en China voorziet niet langer in dergelijke tax sparing credits.  
 
Indien er geen verdrag is gesloten en het dividend, de interest of de 
royalty is niet afkomstig uit een ontwikkelingsland is men voor de 
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verrekening van bronbelasting aangewezen op de kostenaftrek. Ove-
rigens kan deze kostenaftrek voordeliger zijn bijv. als verlies wordt 
geleden. Aan verrekening komt men dan niet toe. In het Besluit 2001 
is dan ook de mogelijkheid geboden te opteren voor kostenaftrek. In 
een resolutie is deze optie ook opgenomen ingeval er een verdrag van 
kracht is. 
 
 
4.4  Inkomsten uit dienstbetrekking 
 
Hieronder behandelen we de voorkoming van dubbele belasting bij 
inkomsten uit dienstbetrekking. 
 
Loon  Uitgangspunt is dat een natuurlijke persoon voor zijn loon, sa-
laris en soortgelijke betalingen is belast in het land waar hij woont 
(woonplaatsbeginsel). Wordt de dienstbetrekking echter in een ander 
land uitgeoefend, dan is in verdragen de regel dat de inkomsten in de 
werkstaat aan belasting zijn onderworpen (situsbeginsel). Het on-
voorwaardelijk toepassen van deze regel zou in de praktijk grote pro-
blemen opleveren indien het om een korte periode gaat en het salaris 
bovendien betaald blijft worden door het bedrijf in het woonland.  
 
Op de hoofdregel wordt dan ook inbreuk gemaakt in die zin dat het 
woonland blijft heffen als: 
 

- het verblijf in het andere land in een tijdvak van 12 maanden niet 
langer duurt dan 183 dagen en 

- de beloning wordt betaald door een werkgever die niet in het an-
dere land is gevestigd en 

- de beloning niet ten laste komt van een vaste inrichting die de 
werkgever in het andere land heeft. 

 

Hoewel in de afzonderlijke verdragen de bepaling wat anders kan 
zijn geredigeerd, komt het globaal gesproken op het hiervoor weer-
gegevene neer. Opgemerkt wordt dat de tijdslimiet van 183 dagen 
niet in het Besluit 2001 is opgenomen: iemand die voor drie maanden 
wordt uitgezonden naar een niet-verdragsland en wiens salaris aldaar 
aan belasting is onderworpen, kan aftrek ter voorkoming dubbele be-
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lasting claimen. Op grond van art. 38, tweede lid AWR wordt onder-
worpenheid aangenomen wanneer arbeid in dienst van een binnen het 
Rijk gevestigde werkgever gedurende ten minste drie aaneengesloten 
maanden wordt verricht binnen het gebied van een ander land (de fic-
tieve onderworpenheid).  
 
Jurisprudentie 
1. HR BNB2007/78 en 79. Voor het aanmerken van een persoon als werkgever is 

vereist dat de betrokken werknemer voor de uitoefening van zijn werkzaamhe-
den in de werkstaat in een gezagsverhouding tot die persoon staat. Hierin ligt 
besloten dat de werkzaamheden van de werknemer voor rekening en risico van 
deze persoon komen. 

 
2. HR BNB2008/29. De beloning komt ten laste van een vaste inrichting in het 

andere land als de beloning op grond van het verdragsartikel over winst uit on-
derneming toegerekend moet worden aan de vaste inrichting, dat wil zeggen 
aan de arbeid die ten behoeve van deze vaste inrichting is verricht. 

 
Voorbeeld 
Een werknemer van een Nederlands concern wordt voor vijf maanden uitgezonden 
naar Ierland. Zijn salaris wordt betaald door de vaste inrichting in Ierland. Op grond 
van het verdrag mag Ierland heffen en verleent Nederland een aftrek volgens de vrij-
stellingsmethode. De werknemer verblijft weliswaar korter dan 183 dagen in Ierland 
maar zijn salaris komt ten laste van de vaste inrichting aldaar. 
 
Uit dit voorbeeld blijkt ook dat de hierboven genoemde voorwaarden 
cumulatief zijn: wanneer men niet voldoet aan één van de drie, heeft 
het woonland geen heffingsrecht meer en blijft de werkstaat hef-
fingsbevoegd. 
 
Voorbeeld 
Een inwoner van Groot-Brittannië komt voor zijn werk een paar weken naar Neder-
land. Zijn salaris blijft ten laste komen van de werkgever in Groot-Brittannië. Op 
grond van art. 7.1 Wet IB 2001 zou Nederland belasting kunnen heffen over het sa-
laris gedurende de weken dat hij hier is. Omdat echter aan alle drie de voorwaarden 
genoemd in het verdrag wordt voldaan, treedt Nederland terug en blijft het salaris in 
het woonland belast. 
 
Onder een aantal verdragen gelden andere regels voor werkzaamhe-
den die in dienstbetrekking zijn verricht op het continentale plat. De-
ze bijzondere regels leiden ertoe dat de bronstaat bij op het continen-
tale plat verrichte arbeid in dienstbetrekking eerder gerechtigd is be-
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lasting te heffen over die arbeidsbeloning dan bij andere arbeidsbelo-
ningen. 
 
Pensioenen  Zoals we hierboven zagen wordt loon e.d. belast in het 
land waar de dienstbetrekking wordt uitgeoefend mits de band met 
dat land sterk genoeg is. Criteria hiervoor zijn de 183 dagen en het al 
dan niet aanwezig zijn van een werkgever of een vaste inrichting. Bij 
de belastingheffing over pensioenen in verdragen is de band met de 
dienstbetrekking losgelaten. Deze uitkeringen zijn onder veel verdra-
gen belast in het woonland. Het moet dan wel om periodieke uitke-
ringen gaan ter zake van een vroegere privaatrechtelijke dienstbe-
trekking (particuliere pensioenen). 
 
In enkele recente belastingverdragen (bijv. in de verdragen met Bel-
gië en Duitsland) geldt voor particuliere pensioenen en lijfrenten de 
volgende benadering. In beginsel komt het heffingsrecht over perio-
dieke pensioenen en termijnen van lijfrenten toe aan de staat waarin 
de pensioengenieter of ontvanger van de termijnen van lijfrente 
woonachtig is. Deze hoofdregel leidt uitzondering indien aan drie 
cumulatieve vereisten is voldaan: 
1. in de tijd dat het pensioenaanspraken of de aanspraken op lijfren-

te-uitkeringen zijn opgebouwd, is deze opbouw gefacilieerd in de 
bronstaat; dat wil zeggen de zelfbetaalde premies zijn in aftrek 
gebracht op het inkomen terwijl een eventueel werkgeversdeel 
niet als loon is belast. 

2. De pensioenuitkeringen of termijnen van lijfrenten worden in de 
woonstaat effectief lager belast dan 90 percent van de belasting op 
loon uit dienstbetrekking. Dit kan op twee verschillende manieren 
plaatsvinden. In de eerste plaats kan het toepasselijke belastingta-
rief in de woonstaat voor pensioenen en lijfrenten afwijken van 
dat voor inkomsten uit arbeid in dienstbetrekking. In de tweede 
plaats kan het zo zijn dat de belastinggrondslag voor pensioenuit-
keringen en termijnen van lijfrenten afwijkt en deze slechts ge-
deeltelijk worden belast. 

3. Het pensioen of de termijnen van lijfrenten bedragen jaarlijks 
meer dan een bepaald bedrag (het nieuwe verdrag met België han-
teert een bedrag van € 25.000). 
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In de Notitie fiscaal verdragsbeleid 2011 heeft de staatssecretaris van 
Financiёn aangegeven dat Nederland in de toekomst er naar streeft 
om voor particuliere pensioenen – in afwijking van art. 18 OESO-
modelverdrag – een heffingsrecht voor de bronstaat overeen te ko-
men. De in 2015 ondertekende belastingverdragen met Kenia, Mala-
wi en Zambia volgen deze nieuwe benadering. 
 
Voor overheidspensioenen geldt dat ze belast zijn in het land dat de 
pensioenen betaalt. Opgemerkt wordt dat onder overheidspensioenen 
wordt verstaan, uitkeringen die worden betaald ter zake van diensten 
bewezen aan die staat. Hieronder vallen met name de ambtenaren-
pensioenen. De AOW-uitkering valt hier niet onder. Dit is namelijk 
geen uitkering ter zake van bewezen diensten aan de betalende staat. 
 
Wat de afkoop van pensioenen betreft, hangt het van de formulering 
in het verdrag af welk land het heffingsrecht heeft. Een afkoop is na-
melijk niet zonder meer onder het begrip pensioen te brengen omdat 
het periodieke karakter ontbreekt. Indien het om periodieke betalin-
gen van pensioen gaat, is het internationaal gebruikelijk die in het 
woonland te belasten. Situaties echter dat Nederlanders naar het bui-
tenland vertrekken en daar hun pensioen afkopen tegen een aanmer-
kelijk lager tarief dan in Nederland zou gelden, acht men ongewenst. 
Vandaar ook dat in meer recente verdragen een aparte bepaling over 
afkoop van pensioen is opgenomen: het heffingsrecht wordt dan aan 
de staat gelaten waar de dienstbetrekking is uitgeoefend, en niet aan 
het woonland. In het verdrag met Frankrijk bijv. is het heffingsrecht 
aan het woonland toegewezen. Vertrekt een inwoner van Nederland 
naar Nieuw-Zeeland en koopt daar zijn pensioen af, dan mag Neder-
land de afkoopsom belasten omdat in het verdrag met Nieuw-Zeeland 
wel een aparte bepaling is opgenomen. 
 
Zoals al aangegeven is een AOW-uitkering niet aan te merken als een 
overheidspensioen. Hetzelfde geldt bijv. voor invaliditeitspensioenen 
en WAO/WIA-uitkeringen. Ook hier hangt het weer van de formule-
ringen in het verdrag af waar dergelijke uitkeringen zijn belast, met 
name of het verdrag een sociaal zekerheidsartikel bevat. Het verdrag 
met Frankrijk bijv. kent geen sociale zekerheidsbepaling. De hiervoor 
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genoemde AOW-, WAO/WIA-uitkeringen e.d. die worden ontvangen 
door inwoners van Frankrijk zijn belast in Frankrijk op grond van het 
zogeheten restartikel. 
 
30%-regeling voor uitgezonden deskundigen 
 
Met ingang van 1 januari 2001 is er in de Wet LB 1964 een speciale 
regeling ingevoerd voor personen die tijdelijk in het buitenland 
werkzaam zijn of tijdelijk vanuit het buitenland in Nederland werk-
zaam zijn. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat werkge-
vers voor deze uitzendingen 30% van het salaris dat toerekenbaar is 
aan de tijdelijke buitenlandse periode als een onbelaste kostenver-
goeding aan hun werknemers verstrekken. De regeling is uitsluitend 
van toepassing op tijdelijke uitzendingen. Van uitzending is sprake 
als de werknemer in een tijdvak van twaalf maanden ten minste 45 
dagen naar het buitenland wordt uitgezonden (of vanuit het buiten-
land naar Nederland wordt gezonden). Voor de berekening van deze 
45 dagen tellen alleen onafgebroken uitzendperioden van 15 dagen of 
meer mee. Voor werknemers die naar het buitenland worden uitge-
zonden geldt een aanvullende voorwaarde: de uitzending dient te ge-
schieden naar Azië, Afrika, Latijns-Amerika of een aantal landen in 
Oost-Europa.   
 
Grensarbeiders 
 
In de praktijk komt het regelmatig voor dat mensen die in de grens-
streek van het ene land wonen, werkzaam zijn in het andere land. 
Zowel in de relatie met Duitsland als in die tot België is geprobeerd 
hiervoor een praktische regeling te treffen die afwijkt van de ‘norma-
le’ regels voor inkomsten uit dienstbetrekking. Grensarbeiders zullen 
immers in het algemeen dagelijks op en neer reizen tussen hun woon-
plaats en de plaats waar zij werken. In dit opzicht wijkt hun situatie 
af van die waarbij inwoners van Nederland in niet-aangrenzende 
streken gaan werken. 
 
België  De grensarbeidersregeling in het oude verdrag met België  uit 
1970 kwam erop neer dat het land waarvan de grensarbeider inwoner 
is, ook het heffingsrecht houdt over de looninkomsten die worden 
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verkregen in het andere land waar de dienstbetrekking wordt uitgeoe-
fend. Dit is dus een principiële afwijking van de standaardverdrags-
tekst die de belastingheffing over inkomsten uit dienstbetrekking 
toewijst aan het werkland. Vanzelfsprekend moest aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan.  
 
Het huidige belastingverdrag tussen Nederland en België bevat met 
betrekking tot de grensarbeiders een andere regeling dan onder het 
oude verdrag. Door de grensarbeidersregeling uit het oude verdrag 
werd de belastingheffing over het arbeidsinkomen van grensarbeiders 
toegewezen aan de staat waar zij woonden. Daarentegen moesten de-
ze grensarbeiders premies voor sociale verzekeringen betalen in het 
land waar zij werkten. In het nieuwe belastingverdrag is geen speci-
fieke grensarbeidersregeling meer opgenomen. Hierdoor wordt de 
bestaande situatie een stuk overzichtelijker: grensarbeiders vallen 
alsdan onder de hoofdregel: belastingheffing over het arbeidsinko-
men in de staat waar gewerkt wordt. Hiermee wordt bij de uitbetaling 
van het salaris een zo groot mogelijke ‘gelijkheid op de werkvloer’ 
verkregen, hetgeen vanuit een oogpunt van gelijke arbeidsvoorwaar-
den van belang is. Het nieuwe verdrag met België vindt toepassing 
sinds 1 januari 2003. 
 
Duitsland  In het verdrag met Duitsland is geen aparte grensarbei-
dersbepaling opgenomen. Net als bij andere verdragen geldt in prin-
cipe dat bij een bepaalde duur van de werkzaamheden de werkstaat 
het recht heeft om over de inkomsten uit dienstbetrekking te heffen. 
Een inwoner van Nederland die het gehele jaar in Duitsland werkt 
moet in Nederland zijn gehele wereldinkomen aangeven, maar komt 
voor de inkomsten uit de Duitse dienstbetrekking in aanmerking voor 
een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Duitsland heft over 
die arbeidsinkomsten.  
 
 
4.5  Diverse bepalingen 
 
Tot slot wordt nog kort aandacht besteed aan enkele bepalingen die 
in (vrijwel) alle verdragen voorkomen. 
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Inkomsten uit onroerende zaken  Hiervoor geldt het situs- of bron-
beginsel: inkomsten uit onroerende zaken zijn belast in de staat waar 
de onroerende zaak ligt. Verdragen geven meestal een korte opsom-
ming van wat in ieder geval onder de term onroerende zaak valt. 
Voor de niet-genoemde categorieën dient men de wetgeving te raad-
plegen van de staat waar de onroerende zaak ligt. 
 
Opgemerkt wordt nog dat een aantal landen in hun nationale wetge-
ving in tegenstelling tot Nederland een vermogenswinstbelasting op 
onroerende zaken kennen. België bijv. kent geen vermogensbelasting 
maar heft onder bepaalde voorwaarden wel over de winst bij verkoop 
van onroerende zaken. Overigens valt in België de verkoopwinst op 
de eigen woning niet onder de vermogenswinstbelasting. 
 
Internationaal vervoer  Het zou niet erg praktisch zijn om de winst 
van internationale vervoersmaatschappijen volgens de regels van 
winst uit onderneming te belasten. Men zou dan in ieder land dat zij 
aandoen na moeten gaan of er in dat land een vaste inrichting dan wel 
vertegenwoordiger is en bovendien hoeveel winst daar aan toe te re-
kenen is. Om doelmatigheidsredenen is opgenomen dat de winst van 
dergelijke maatschappijen doorgaans belast is in het land waar hun 
feitelijke leiding is gevestigd. Onder sommige verdragen is de winst 
uit internationaal vervoer belast in de staat waarin de vervoersmaat-
schappij is gevestigd. 
Met landen waarmee geen algemeen verdrag is gesloten maar waarbij 
het internationale vervoer wel een rol speelt, wordt soms een afzon-
derlijk lucht- scheepvaartwinstverdrag gesloten. Daarnaast bevatten 
sommige, door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gesloten 
scheep- en luchtvaartverdragen soms fiscale bepalingen (bijv. in een 
verdrag dat primair ziet op landingsrechten). 
 
In onze nationale wet hebben we overigens ook een soortgelijke be-
paling. Art. 19 Vpb merkt activiteiten op het gebied van de internati-
onale lucht- en scheepvaart - op voorwaarde van overeenkomstige 
behandeling door het andere land - niet als een binnenlandse onder-
neming aan, tenzij de feitelijke leiding van de maatschappij binnen 
Nederland is gevestigd (zie ook art. 7.3 IB 2001). 
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Inlichtingenbepaling  Verdragen hebben als doel niet alleen het 
voorkomen van dubbele heffing maar vaak ook het voorkomen van 
de situatie dat er helemaal geen heffing plaatsvindt. In dit verband 
kan een inlichtingenbepaling zijn diensten bewijzen. Dergelijke bepa-
lingen zijn met veel waarborgen omkleed die bijv. op de geheimhou-
dingsplicht zien. 
 
Behalve de bilaterale belastingverdragen bewijst in dit opzicht ook de 
WIB, de Wet op de Internationale Bijstandsverlening bij de heffing 
van belastingen, zijn nut. Deze wet is voortgevloeid uit een EU- 
richtlijn en geeft niet alleen de mogelijkheid om aan verzoeken om 
inlichtingen van andere staten tegemoet te komen maar ook om spon-
taan inlichtingen te verstrekken. 
 
De laatste jaren heeft Nederland veel verdragen gesloten die uitslui-
tend zijn op de uitwisseling van inlichtingen.Verder biedt het Ver-
drag inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken (ook wel het 
WABB-verdrag genoemd) de mogelijkheid tot uitwisseling van in-
lichtingen.  
 
Onderling overleg  Als een inwoner van een van de verdragsluitende 
staten meent dat het verdrag niet goed wordt toegepast, kan hij om 
een onderlinge overlegprocedure verzoeken. Geschillen kunnen bijv. 
ontstaan als begrippen niet hetzelfde worden geïnterpreteerd, als 
winstcorrecties niet op dezelfde manier worden doorgevoerd of als 
beide staten een persoon als inwoner beschouwen etc. Een verzoek 
om onderling overleg moet – tenzij sprake is van vermeende discri-
minatie naar nationaliteit - worden gedaan bij de bevoegde autoritei-
ten van de staat waarvan hij inwoner is. Wanneer een inwoner van 
een van de verdragsluitende staten van mening is dat sprake is van 
discriminatie naar nationaliteit, dient hij zijn verzoek om onderling 
overleg in te dienen bij de verdragsluitende staat waarvan hij onder-
daan is. Veel recente belastingverdragen bevatten de mogelijkheid 
van arbitrage in gevallen waarin de overlegprocedure niet binnen be-
paalde tijd tot een oplossing heeft geleid. 
 
Binnen de EU is het zogeheten Arbitrageverdrag gesloten. Dit is een 
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multilaterale regeling voor geschillen die voortvloeien uit de inter-
company-pricing problematiek.  
 
Bijstand bij invordering Een aantal nieuwere Nederlandse belas-
tingverdragen voorzien in navolging van art. 27 OESO-modelverdrag 
in de bijstand bij invordering. Tevens bestaat binnen Benelux-
verband het Beneluxinvorderingsverdrag en bevat het multilaterale 
Verdrag inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken (het WABB-
verdrag) bepalingen die zien op bijstand bij invordering. Bijstand bij 
invordering is opgenomen om het ontgaan van belasting te voorko-
men. In het invorderingsartikel is veelal gedetailleerd aangegeven 
wanneer en op welke wijze bijstand bij de invordering moet worden 
verleend. Voorwaarde is dat de belasting waarvoor bijstand bij invor-
dering wordt gevraagd onherroepelijk vaststaat. Bijstand bij invorde-
ring is niet verplicht wanneer de staat die daarom verzoekt niet in ei-
gen land alle beschikbare middelen heeft aangewend. Ook het 
WABB-verdrag maakt bijstand bij invordering mogelijk. 
 
Anti-misbruikbepalingen Een aantal Nederlandse belastingverdra-
gen bevat anti-misbruikbepalingen die oneigenlijk gebruik van belas-
tingverdragen proberen te voorkomen. De belastingverdragen met 
bijvoorbeeld Ethiopië, Japan en de Verenigde Staten bevatten zoge-
heten limitation-on-benefitsbepalingen op grond waarvan zwaardere 
eisen worden gesteld aan het krijgen van verdragsvoordelen. Met an-
dere woorden, onder deze verdragen in het zijn van inwoner van een 
Verdragsluitende Staat niet voldoende. Sommige andere verdragen 
bevatten een zogeheten main-purposetestbepaling (MPT) op grond 
waarvan verdragsvoordelen kunnen worden geweigerd ald de stuc-
tuur voornamelijk in het leven is geroepen teneinde de verdragsvoor-
delen deelachtig te kunnen worden. Een dergelijke situatie doet zich 
bijvoorbeeld voor bij treaty shopping waarbij bijvoorbeeld een li-
chaam in Nederland wordt tussengeschoven om de voordelen van een 
belastingverdrag te krijgen die anders niet zouden kunnen worden 
verkregen. 
 
Op grond van art. 7 van het MLI en de door Nederland gemaakte 
keuzes wordt, nadat de bepalingen van het MLI van toepassing zijn 
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geworden aan veel Nederlandse belastingverdragen een zogeheten 
Principal Purpose Test (PPT) opgenomen. De tekst van de PPT lijkt 
sterk op die van de MPT. Echter de bewijslast voor de belastingdienst 
is bij een PPT aanzienlijk eenvoudiger dan bij een MPT.  
 
Onder een PPT kunnen verdragsvoordelen worden geweigerd als, re-
kening houdend met alle feiten en omstandigheden, redelijkerwijs 
kan worden geconcludeerd dat het verkrijgen van verdragsvoordelen 
een van de voornaamste doen van een constructie of transactie was. 
De PPT vindt geen toepassing als  het toekennen van het verdrags-
voordeel in de voorliggende omstandigheden in overeenstemming 
zou zijn met het doel en de strekking van de desbetreffende bepaling 
in het belastingverdrag. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in geval van 
reële en directe investeringen in het andere land. 
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Bijlage: Door Nederland gesloten belastingverdragen met betrekking tot belastingen naar het inkomen 
Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Albanië   22-07-2004  15-11-2005  01-01-2006 
Argentinië  27-12-1996  11-02-1998  01-01-1999 
Armenië   31-10-2001  22-11-2002  01-01-2003 
Australië1  17-03-1976  27-09-1976  01-01-1975 (Nederland) 
         01-07-1975 (Australië) 
Azerbeidzjan  22-09-2008  18-12-2009  01-01-2010 
Bahrein   16-04-2008  24-12-2009  01-01-2010 
Bangladesh  13-07-1993  08-06-1994  01-01-1995 (Nederland) 
         01-07-1995 (Bangladesh) 
Barbados2  28-11-2006  12-07-2007  01-01-2008 
Belarus   26-03-1996  31-12-1997  01-01-1998 
België3   05-06-2001  31-12-2002  01-01-2003 
Bermuda4  08-06-2009  01-02-2010  01-02-2010 

                                                 
1 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 30 juni 1986 en in werking getreden op 1 mei 1987. De 
bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden voor Nederland toepassing met ingang van 1 januari 1986 en voor 
Australië met ingang van 1 juli 1986. 
2 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 27 november 2009 en in werking getreden op 13 
november 2011. De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 13 december 2011. 
3 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 23 juni 2009 en in werking getreden op1 september 2013. 
De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 2008 en 1 januari 2010. 
4 Het verdrag is uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen. Daarnaast is op dezelfde datum ook een verdrag 
over transfer pricing ondertekend. Ook dit verdrag is per 1 februari 2010 in werking getreden en vindt vanaf die 
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Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Brazilië   08-03-1990  20-11-1991  01-01-1992 
Bulgarije  06-07-1990  11-05-1994  01-01-1995 
Canada5   27-05-1986  21-08-1987  01-01-1987 
China   31-05-2013  31-08-2014  01-01-2015 
Denemarken  01-07-1996  06-03-1998  01-01-1999 
Duitsland6  12-04-2012  01-12-2015  01-01-2016 
Egypte   21-04-1999  20-05-2000  01-01-2001 
Estland7   14-03-1997  08-11-1998  01-01-1999 
Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Ethiopië8  10-08-2012   01-09-2016  01-01-2017 (Nederland) 

                                                                                                                                                                                           
datum toepassing. 
5 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is op 4 maart 1993 ondertekend en op 30 juli 1994 in werking getreden. De 
bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 1993. Een tweede 
wijzigingsprotocol bij dit verdrag is op 25 augustus 1997 ondertekend en op 15 januari 1999 in werking getreden. 
De bepalingen van dit tweede wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 16 december 1998. 
6 Bij dit verdrag behoort een wijzigingsprotocol van 11 januari 2016. Het wijzigingsprotocol is op 31 december 
2016 in werking getreden en vindt toepassing met ingang van 1 januari 2017/ 
7 Bij dit verdrag behoren twee wijzigingsprotocollen. Het eerste wijzigingsprotocol is ondertekend op 14 juli 2005 
en in werking getreden op 21 mei 2006. Dit wijzigingsprotocol is van toepassing met ingang van 1 januari 2005. 
Het tweede wijzigingsprotocol is ondertekend op 26 juni 2008 en inwerking getreden op 22 mei 2009. De 
bepalingen van dit tweede wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 2010. 
8 Bij dit verdrag hoort een wijzigingsprotocol dat op 18 augustus 2014 is ondertekend, op 30 september 2016 in 
werking is getreden. Het wijzigingsprotocol is voor Nederland van toepassing met ingang van 1 januari 2017 en 
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         08-07-2017 (Ethiopia) 
Filippijnen  09-03-1989  20-08-1991  01-01-1992 
Finland   28-12-1995  20-12-1997  01-01-1998 
Frankrijk9  16-03-1973  29-03-1974  01-01-1974 
Georgië   21-03-2002  21-02-2003  01-01-2004 
Ghana   10-03-2008  12-11-2008  01-01-2009 
Griekenland10  16-07-1981  17-07-1984  01-01-1981 
Hongarije  05-06-1986  25-09-1987  01-01-1988 
Hongkong  22-03-2010  24-10-2011  01-01-2012 (Nederland) 
         01-04-2012 (Hongkong) 
Ierland   11-02-1969  12-05-1970  01-01-1965 (Nederland) 
         01-04-1965 (Ierland) 
IJsland    25-09-1997  27-12-1998  01-01-1999 
India11   30-07-1988  21-01-1989  01-01-1989 (Nederland) 
         01-04-1989 (India) 
Indonesië12  29-01-2002  31-12-2003  01-01-2004 

                                                                                                                                                                                           
voor Ethiopië met ingang van 8 juli 2017. 
9 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 7 april 2004 en in werking getreden op 24 juli 2005. De 
bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 april 2004. 
10 Een wijzigingsprotocol bij het verdrag is ondertekend op 18 januari 2006 en in werking getreden op 1 juli 2006. 
De bepalingen van het wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 juli 2006. 
11 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 10 mei 2012 en in werking getrden op 2 november 2012. 
De bepalingen van het wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 2 november 2012. 
12 Op 30 juli 2015 is een wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag met Indonesië ondertekend. Het 
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Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Israël13   02-07-1973  09-09-1974  01-01-1970 (Nederland) 
         01-04-1970 (Israël) 
Italië   08-05-1990  03-10-1993  01-01-1993 
Japan   25-08-2010  29-12-2011  01-01-2012 
Joegoslavië14  22-02-1982  06-02-1983  01-01-1984 
Jordanië   30-10-2006  16-08-2007  01-01-2008 
Kazachstan  24-04-1996  02-05-1997  01-01-1996 
Kenia15   22-07-2015 
Koeweit   29-05-2001  23-04-2002  01-01-2003 
Korea16   25-10-1978  17-11-1981  01-01-1982 
Kroatië   23-05-2000  06-04-2001  01-01-2002 
Letland   14-03-1994  29-01-1995  01-01-1996 
Litouwen  16-06-1999  31-08-2000  01-01-2001 
Luxemburg17  08-05-1968  20-10-1969  01-01-1967 

                                                                                                                                                                                           
wijzigingsprotocol is nog niet in werking getreden en de bepalingen ervan vinden da nook nog geen toepassing. 
13 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 16 januari 1996 en in werking getreden op 26 juli 1996. 
De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 1996. 
14 Dit verdrag vindt toepassing in de relaties tot Bosnië-Herzegowina, Kosovo, Montenegro en Servië. 
15 Dit verdrag is nog niet in werking getreden. 
16 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 6 april 1998 en in werking getreden op 2 april 1999. De 
bepaling van het wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 2000. 
17 Bij dit verdrag horen twee wijzigingsprotocollen. Het eerste wijzigingsprotocol is ondertekend op 16 oktober 
1990 en in werking getreden op 27 september 1992. De bepalingen van dit eerste wijzigingsprotocol vinden 
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Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Macedonië  11-09-1998  21-04-1999  01-01-2000 
Malawi18  19-04-2015 
Maleisië19  07-03-1988  02-02-1989  01-01-1985 
Malta20   18-05-1977  09-11-1977  01-01-1976 
Marokko  12-08-1977  10-06-1987  01-01-1987 
Mexico21  27-09-1983  13-10-1994  01-01-1995 
Moldavië  03-07-2000  01-06-2001  01-01-2002 
Nieuw-Zeeland22  15-10-1980  18-03-1981  01-01-1979 (Nederland) 

                                                                                                                                                                                           
toepassing met ingang van 1 januari 1993. Het tweede wijzigingsprotocol is ondertekend op 29 mei 2009 en in 
werking getreden op 1 juli 2010. De bepalingen van dit tweede wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang 
van 1 januari 2011. 
18 Dit verdrag is nog niet in werking getreden. 
19 Bij dit verdrag horen twee wijzigingsprotocollen. Het eerste wijzigingsprotocol is ondertekend op 4 december 
1996 en in werking getreden op 5 februari 1999. De bepalingen van dit eerste wijzigingsprotocol vinden toepassing 
met ingang van 1 januari 2000 voor Nederland en1 januari 2001 voor Maleisië. Het tweede wijzigingsprotocol is 
ondertekend op 4 december 2009 en in werking getreden op 19 oktober  2010. De bepalingen van dit tweede 
wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 2010. 
20 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 18 juli 1995 en in werking getreden op 28 maart 1999. 
De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 1994. 
21 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 11 december 2008 en in werking getreden op 31 
december 2009. De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 2010. 
22 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 20 december 2001 en in werking getreden op 22 
augustus 2004. De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing in Nederland met ingang van 1 januari 
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         01-04-1979 (Nieuw-Zeeland) 
Nigeria   11-12-1991  09-12-1992  01-01-1993 
Noorwegen23  12-01-1990  31-12-1990  01-01-1991 
Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Oeganda   31-08-2004  10-09-2006  01-01-2007 (Nederland) 
         01-07-2007 (Oeganda) 
Oekraïne  24-10-1995  02-11-1996  01-01-1997 
Oezbekistan  18-10-2001  27-05-2002  01-01-2003 
Oman   05-10-2009  28-12-2011  01-01-2012 
Oostenrijk24  01-09-1970  21-04-1971  01-01-1969 
Pakistan   24-03-1982  04-10-1982  01-01-1982 
Panama   06-10-2010  01-12-2011  01-01-2012 
Polen   13-02-2002  18-03-2003  01-01-2004 
Portugal   20-09-1999  11-08-2000  01-01-2001 
Qatar   24-04-2008  25-12-2009  01-01-2010 
Roemenië  05-03-1998  29-07-1999  01-01-2000 
Rusland   16-12-1996  27-08-1998  01-01-1999 
Saoedi-Arabië  13-10-2008  01-12-2010  01-01-2011 

                                                                                                                                                                                           
2005 en in Nieuw Zeeland op 1 april 2005. 
23 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 23 april 2013 en in werking getreden op 30 november 
2013. De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 2014.  
24 Bij het verdrag met Oostenrijk horen vier wijzigingsprotocollen. Het jongste wijzigingsprotocol is ondertekend 
op 8 september 2009 en is op 1 juli 2010 in werking getreden. De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden 
toepassing met ingang van 1 januari 2010. 
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Singapore25  19-02-1971  31-08-1971  01-01-1968 
Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Slovenië   30-06-2004  31-12-2005  01-01-2006 
Slowakije26  04-03-1974  05-11-1974  01-01-1972 
Spanje   16-06-1971  20-09-1972  01-01-1973 
Sri Lanka  17-11-1982  24-01-1984  01-01-1979 (Nederland) 
         01-04-1979 (Sri Lanka) 
Suriname  25-11-1975  13-04-1977  25-11-1975 
Taiwan27  27-02-2001  16-05-2001  01-01-2002 
Thailand   11-09-1975  09-06-1976  01-01-1976 
Tsjechië28  04-03-1974  05-11-1974  01-01-1972 

                                                 
25 Bij dit verdrag horen twee wijzigingsprotocollen. Het eerste wijzigingsprotocol is ondertekend op 28 februari 
1994 en in werking getreden op 9 december 1994. De bepalingen van dit eerste wijzigingsprotocol vinden 
toepassing met ingang van 1 januari 1994 voor Nederland en 1 januari 1995 voor Singapore. Het tweede 
wijzigingsprotocol is ondertekend op 25 augustus 2009 en in werking getreden op 1 mei 2010. De bepalingen van 
dit tweede wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 mei 2010. 
26 In de relatie met Slowakije geldt het belastingverdrag tussen Nederland en Tsjechoslowakije. In de relatie met 
Slowakije horen bij dit verdrag twee wijzigingsprotocollen. Het eerste wijzigingsprotocol is ondertekend op 16 
februari 1996 en in werking getreden op 19 december 1996. De bepalingen van dit eerste wijzigingsprotocol vinden 
toepassing met ingang van 1 januari 1997. Het tweede wijzigingsprotocol is ondertekend op 7 juni 2010 en in 
werking getreden op 1 december 2010. De bepalingen van dit tweede wijzigingsprotocol vinden toepassing met 
ingang van 1 januari 2011. 
27 Officieel is dit geen verdrag maar een overeenkomst tussen de Nederlandse handelsmissie in Taiwan en die van 
Taiwan in Nederland die door Nederland op voorwaarde van wederkerigheid wordt toegepast. 
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Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Tunesië   16-05-1995  15-12-1995  01-01-1996 
Turkije   27-03-1986  30-09-1988  01-01-1989 
Venezuela29  29-05-1991  11-12-1997  01-01-1998 
Verenigd Koninkrijk30 26-09-2008  25-12-2010  01-01-2011 (Nederland) 
(VK)         01/06-04-2011 (VK) 
Verenigde Arabische 08-05-2007  02-06-2010  01-01-2011 
Emiraten (VAE)  
Verenigde Staten31 18-12-1992  31-12-1993  01-01-1994 

                                                                                                                                                                                           
28 In de relatie met Tsjechië geldt het belastingverdrag tussen Nederland en Tsjechoslowakije. In de relatie met 
Tsjechië horen bij dit verdrag twee wijzigingsprotocollen. Het eerste wijzigingsprotocol is ondertekend op 26 juni 
1996 en in werking getreden op 11 april 1997. De bepalingen van dit eerste wijzigingsprotocol vinden toepassing 
met ingang van 1 januari 1998. Het tweede wijzigingsprotocol is ondertekend op 15 december 2012 en in werking 
getreden op 31 mei 2013. De bepalingen van dit tweede wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 
januari 2014. 
29 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 21 september 1995 en in werking getreden op 11 
december 1997. De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 1998. 
30 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 12 juni 2013 en in werking getreden op 13 december 
2013. De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 2014 voor Nederland 
en met ingang van 1 april 2014 (lichamen) dan wel 6 april 2014 (natuurlijke personen) voor het Verenigd 
Koninkrijk. Verder is er met het Verenigd Koninkrijk op 12 juni 2013 een belastingverdrag gesloten dat ziet op de 
bankenbelasting. Dit verdrag is op 30 april 2015 in werking getreden en de bepalingen van dat verdrag vinden 
toepassing met ingang van 1 januari 2011. 
31 Bij dit verdrag horen twee wijzigingsprotocollen. Het eerste wijzigingsprotocol is ondertekend op 13 oktober 
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Vietnam   24-01-1995  25-10-1995  01-01-1996 
Zambia32  19-12-1977  09-11-1982  01-01-1983 (Nederland) 
         01-04-1983 (Zambia) 
 
Verdragspartner: Ondertekening:  Inwerkingtreding: Van toepassing vanaf: 
Zimbabwe  18-05-1989  01-04-1991  01-01-1992 (Nederland) 
         01-04-1992 (Zimbabwe) 
Zuid-Afrika33  10-10-2005  28-12-2008  01-01-2009 
Zweden   18-06-1991  12-08-1992  01-01-1993 
Zwitserland  26-02-2010  09-11-2011  01-01-2012 
   
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
1993 en in werking getreden op 30 december 1993. De bepalingen van dit eerste wijzigingsprotocol vinden 
toepassing met ingang van 1 januari 1994. Het tweede wijzigingsprotocol is ondertekend op 8 maart 2004 en in 
werking getreden op 28 december 2004. De bepalingen van dit tweede wijzigingsprotocol vinden toepassing met 
ingang van 1 januari 2005. 
32 Op 15 juli 2015 is een nieuw belastingverdrag met Zambia ondertekend. Dit nieuwe verdrag is nog niet in 
werking getreden en de bepalingen van dat nieuwe verdrag vinden dan ook nog geen toepassing. 
33 Een wijzigingsprotocol bij dit verdrag is ondertekend op 8 juli 2008 en in werking getreden op 28 december 
2008. De bepalingen van dit wijzigingsprotocol vinden toepassing met ingang van 1 januari 2009. 
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