Notitie Fiscaal Verdragsbeleid (2011)

Theorie en praktijk van de Nederlandse
belastingverdragen met ontwikkelingslanden
SOMO Paper | augustus 2020

Nederland heeft zijn algemene beleid met betrekking
tot belastingverdragen vastgelegd in de Notitie Fiscaal
Verdragsbeleid (NFV). Deze notitie is voor het laatst
gewijzigd in 2011.1 Nederland heeft met ongeveer
100 landen een bilateraal belastingverdrag afgesloten.
Daarvan is ongeveer een kwart2 afgesloten met ontwikkelingslanden.3 In dit paper onderzoekt SOMO of Neder
land meer mogelijkheden heeft gegeven aan ontwikkelingslanden om belasting te heffen op internationale
investeringen, zoals gesteld in de NFV 2011.
De vraag of de uitgangspunten uit de NFV worden nageleefd
daar waar het gaat om ontwikkelingslanden staat centraal
in dit paper. In dit onderzoek gaat het om de belasting
verdragen die sinds 2011 zijn afgesloten, dan wel heronderhandeld. In de NFV worden deze landen als aparte
categorie erkend: (…) “het Nederlandse fiscale verdrags
beleid houdt rekening met de specifieke belangen van
ontwikkelingslanden door hen de mogelijkheid te geven
in eigen middelen te voorzien”.4 De vóór 2011 afgesloten
belastingverdragen met ontwikkelingslanden die na 2011
niet meer zijn gewijzigd vallen buiten het kader van
dit paper.

Concreet gaat het in dit onderzoek om de belastingver
dragen met: Indonesië5, Kenia6, Zambia7, Malawi8, Ethiopië9
en Oekraïne10. Een aantal belastingverdragen is sinds 2011
slechts op een beperkt aantal vlakken gewijzigd. Dit geldt
voor het belastingverdrag met Oezbekistan11, India12 en
Ghana13. Deze verdragen zijn onder meer aangepast (1) op
basis van nieuwe OESO-richtlijnen, (2) om het verdrag ook
van toepassing te laten zijn voor Nederlandse territoria
buiten de EU en (3) om het belastingverdrag in lijn te
brengen met relevante wijzigingingen van nationale wet- en
regelgeving.14 In de toelichtende nota van het protocol tot
verdragswijziging15 staat voor deze drie landen beschreven
dat de verdragswijzigingen in overeenstemming zijn met
het Nederlandse verdragsbeleid zoals gesteld in de NFV
2011. Op basis van de NFV 2011 is het onduidelijk of het
gehele verdrag in lijn dient te zijn met het verdragsbeleid,
of louter de gewijzigde artikelen. Om deze reden worden
deze drie verdragen wel in dit onderzoek meegenomen,
maar apart behandeld in de conclusie.
De resultaten van dit onderzoek zijn voor publicatie ter
review aan het Ministerie van Financiën voorgelegd.
Het ontvangen commentaar is, waar relevant, verwerkt
in deze paper.
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Belastingverdragen
Landen maken onderling afspraken in zogenoemde
belastingverdragen over het belasten van personen en
bedrijven die grensoverschrijdend investeren en activiteiten
ontplooien. Deze verdragen dienen om vast te leggen
welke overheid waar en op welk moment belasting heft,
maar ook om dubbele heffingen te voorkomen en informatie
tussen overheden uit te wisselen.16
Landen sluiten om meerdere redenen belastingverdragen af.
Een veelgenoemde reden voor het afsluiten van belastingverdragen is de beoogde toename van investeringen
tussen beide landen.17 Belastingverdragen zouden deze
investeringen stimuleren door ‘belemmeringen’ op econo
misch verkeer tussen beide landen aan restricties te onderwerpen, zoals de heffing van bronbelastingen. Echter, de
verlaging van bronbelastingen resulteert ook in minder
directe belastinginkomsten voor de verdragslanden.
Hoe dit negatieve budgettaire effect (in verband met de
verlaging van de bronbelastingen) door beide landen wordt
opgevangen hangt onder meer af van de netto investeringspositie van beide landen. Het negatieve budgettaire effect
van bijvoorbeeld verlaagde bronbelastingtarieven zal
sterker zijn voor het land dat netto meer kapitaal importeert
dan voor het andere land.18 Het zijn met name ontwikkelingslanden die in veel gevallen netto meer kapitaal importeren.
Om deze reden slaat het negatieve budgettaire effect van
verlaagde bronbelastingtarieven in veel gevallen sterker uit
naar ontwikkelingslanden. Zij zullen dus minder belasting
inkomsten innen als gevolg van het afsluiten van het
belastingverdrag. Daarbij zal de potentieel verhoogde
economische groei door de afsluiting van het belasting
verdrag in veel gevallen het negatieve budgettaire effect
niet kunnen opvangen. Ook heeft veelvuldig onderzoek
uitgewezen dat de invloed die het afsluiten van een
belastingverdrag op economische groei heeft van meerdere
factoren afhangt. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een
koloniaal verleden, de grootte van de economie en de
geografie.19 Wetenschappelijke onderzoeken, die het effect
van het afsluiten van belastingverdragen op investeringen
en economische groei meten, laten een gemengd beeld
zien. Er is dan ook niet eenduidig vast te stellen dat het
afsluiten van belastingverdragen leidt tot een toename aan
investeringen en economische groei20, en voor ontwikke
lingslanden is het risico juist groot dat dit leidt tot minder
belastinginkomsten.

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011
De Notitie Fiscaal Verdragsbeleid is voor het laatst gewijzigd
in 2011. De eerste notitie verscheen in 1987 en is aangepast
in 1996 en 1998.21 Een nieuwe Notitie Fiscaal Verdragsbeleid
is reeds in 2018 aangekondigd en in juni 2020 naar de

Tweede Kamer gestuurd.22 In de NFV van 2011 staat,
naast het algemene beleid, een aparte behandeling van
ontwikkelingslanden ten aanzien van belastingverdragen
beschreven. Er wordt gesteld dat “het Nederlandse fiscale
verdragsbeleid rekening houdt met de specifieke belangen
van ontwikkelingslanden door hen de mogelijkheid te
geven in eigen middelen te voorzien”.23 Er wordt dan ook
gesteld dat “Nederland ook in de komende jaren in relatie
tot ontwikkelingslanden, meer dan bij andere verdragspartners, begrip [zal] blijven tonen voor bijvoorbeeld verzoeken
om uitbreiding van het begrip ‘vaste inrichting’ of om
relatief hoge bronbelastingen”. Dit wordt in een Kamerdebat24 nader toegelicht: “Nederland is in lijn met het
verdragsbeleid ten aanzien van ontwikkelingslanden bereid
akkoord te gaan met hogere bronheffingen dan in relatie
met meer ontwikkelde landen, met dien verstande dat
Nederland een min of meer gelijkwaardig resultaat wil als
in de verdragen van dat ontwikkelingsland met vergelijkbare meer ontwikkelde landen.”25

Opzet onderzoek
Zoals hierboven gesteld wordt er op twee vlakken rekening
gehouden met de belangen van o
 ntwikkelingslanden:
Zowel ten aanzien van het begrip ‘vaste inrichting’26 als
ten aanzien van de ‘hoogte van de bronbelastingen’. Voor
dit onderzoek is gekeken naar de bronbelastingen, in het
bijzonder naar dividenden, interest en royalty’s.27 Deze
bronbelastingen zijn afgezet tegen de bronbelasting die
de verdragspartner is overeengekomen met andere
OESO-landen.28 Ten aanzien van bronbelastingen is er
sprake van verschillen in de definitiebepaling tussen de
verschillende b
 elastingverdragen. De hierin gemaakte
keuzes worden hieronder toegelicht.

Dividend
Het belangrijkste onderscheid dat in de meeste belasting
verdragen gemaakt wordt ten aanzien van dividenden
is ‘portfolio’ en ‘deelneming’. Van portfolio-investeringen
is over het algemeen sprake wanneer er beperkt in het
aandelenkapitaal van een onderneming wordt geïnvesteerd.
Binnen de EU wordt het onderscheid tussen portfolio- en
deelnemingsdividend gemaakt bij een investering van 5%
in het aandelenkapitaal van een bedrijf. Wanneer een
investeerder minder dan 5% van de aandelen bezit wordt
zijn dividend als portfolio gezien, bij een percentage boven
de 5% wordt het gezien als deelnemingsdividend.29 Omdat
de definities voor portfoliodividend sterk verschillen tussen
landen en tussen de afgesloten belastingverdragen, is in
dit onderzoek geen vergelijkend onderzoek gedaan naar
portfoliodividenden. Voor dit onderzoek wordt dan ook
alleen gekeken naar deelnemingsdividend, onafhankelijk
van het deelnemingspercentage.30
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Anti-misbruikbepalingen
Hoewel bilaterale belastingverdragen van toepassing zijn op de inwoners van beide landen, kunnen deze belasting
verdragen ook worden gebruikt door personen en bedrijven uit derde landen. Het gevaar van dit oneigenlijk
gebruik, ‘treaty shopping’ genoemd, wordt in het VN-verdragsmodel (artikel 1)31 als volgt beschreven:
“Treaty shopping is a form of improper use of tax treaties that refers to arrangements through which persons
who are not entitled to the benefits of a tax treaty use other persons who are entitled to such benefits in order
to indirectly access the benefits.”
In 2013 heeft het IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) een onderzoek uitgevoerd in opdracht van
de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Financiën.32 Doel
van het onderzoek was het risico op onbedoeld gebruik van Nederlandse belastingverdragen met ontwikkelings
landen in kaart te brengen. In dit kader33 zijn de belastingverdragen tussen Nederland en Bangladesh, de Filipijnen,
Ghana, Oeganda en Zambia (en tot op zekere hoogte Kenia) vergeleken met de belastingverdragen tussen deze
landen en de referentielanden België, China, Duitsland, Frankrijk, Ierland, India, Mauritius, Verenigd Koninkrijk en
Zwitserland. Op basis van deze selectie bleek dat de vijf Nederlandse verdragen met de armste ontwikkelings
landen weinig afwijken van de verdragen die deze ontwikkelingslanden met de referentielanden hebben gesloten.
Ondermeer op basis van dit IBFD-onderzoek zegde de Nederlandse overheid in 2013 toe om verdragsmisbruik tegen
te gaan: alle lopende en nieuwe verdragen met ontwikkelingslanden kregen een anti-misbruikbepaling aangeboden.34

Interest
In de meeste belastingverdragen bestaat er een algemeen
geldende bronbelasting ten aanzien van interest. Wel
kennen veel belastingverdragen een uitzondering op dit
interestpercentage, afhankelijk van de onderliggende
‘assets’35 of van de ontvangende partij36. Voor de bepaling
van de bronbelasting op interest is voor dit onderzoek de
algemeen geldende bronbelasting op interest gekozen.

Royalty’s
Ook voor royalty’s kennen vele belastingverdragen
uitzonderingen. Vaak zijn deze uitzonderingen gebaseerd
op het type ‘assets’ waarover de royalty wordt betaald.37
Voor de bepaling van de bronbelasting op royalty’s is voor
dit onderzoek de algemeen geldende bronbelasting op
royalty’s gekozen.

Technische diensten
Een belangrijke bronheffing, die met name voor ontwikke
lingslanden een belangrijke rol speelt, is de bronheffing op
technische diensten. Voor deze bronheffing wordt er in de
meeste verdragen geen aparte clausule opgenomen die dit
specificeert. In een aantal gevallen wordt deze lacune
opgevangen door technische diensten onderdeel te maken
van de definitiebepaling van royalty’s, maar in de meeste
belastingverdragen blijft een dergelijke bronheffing buiten

beschouwing.38 Omdat technische diensten in het huidige
economische model een steeds belangrijkere rol gaan
spelen, is er een sterke roep vanuit ontwikkelingslanden
om een bronheffing hierop binnen belastingverdragen te
effectueren. Om deze reden kent het VN-verdragsmodel
sinds 2017 een specifieke artikeltoevoeging (Artikel 12A)
ten aanzien van technische diensten.39 Aangezien een
bronheffing op technische diensten geen onderdeel
uitmaakt van de NFV 2011 is deze, ondanks haar grote
relevantie voor ontwikkelingslanden, niet meegenomen
in dit onderzoek.

Most-Favored-Nation clausule
Een belangrijke bepaling, die soms in belastingverdragen
opgenomen wordt, is de Most-Favored-Nation (MFN)
clausule. Opname van deze bepaling maakt dat het
(bilateraal) overeengekomen bronbelastingtarief verlaagd
wordt met het laagste bronbelastingtarief dat dit land kent
in haar belastingverdragen met andere landen. Dit kan voor
een of meerdere inkomenscategorieën gelden. Ook kan
deze clausule alleen van toepassing zijn op een bepaalde
groep landen (bijvoorbeeld OESO-lidstaten).40 In dit
onderzoek komt de MFN-clausule in een aantal gevallen
terug. Landen die een MFN-clausule hebben, staan vetgedrukt vermeld in de voetnoten bij de tabellen 3 t/m 11.41
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 Indonesië kent een MFN-clausule in haar belasting








verdragen met de volgende OESO-landen: Frankrijk
en Verenigd Koningkrijk.
Zambia kent een MFN-clausule in haar belasting
verdrag met het volgende OESO-land: Frankrijk.
Ethiopië kent een MFN-clausule in haar belasting
verdragen met de volgende OESO-landen: Frankrijk
en Italië.
India kent een MFN-clausule in haar belasting
verdragen met de volgende OESO-landen: België,
Finland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Spanje,
Zweden en Zwitserland.
Kenia kent een MFN-clausule in haar belastingverdrag
met Frankrijk.

Voor de bepaling van het bronbelastingtarief binnen een
belastingverdrag dat een MFN-clausule kent wordt het op
dit moment geëffectueerde bronbelastingtarief (in overeen
stemming met MFN-clausule) gekozen.

Inzet onderhandelingen verdragspartners
In de NFV 2011 wordt duidelijk gesteld dat van Nederlandse
zijde hogere bronbelastingen zullen worden geaccepteerd
ten aanzien van ontwikkelingslanden. In dit onderzoek
wordt gekeken of de sinds 2011 gewijzigde of nieuwe
belastingverdragen met ontwikkelingslanden, daadwerkelijk
hogere bronbelastingtarieven kennen. Hierbij is het van
belang in acht te nemen dat een bilateraal belasting
verdrag een uitkomst van een onderhandeling tussen twee
landen is. Wanneer het overeengekomen bronbelasting
tarief lager is dan het OESO-gemiddelde kan dit (ook)
gebaseerd zijn op de voorkeuren van het onderhandelings
team van het ontwikkelingsland. Dit werd ook door de
Staatssecretaris van Financiën opgemerkt (2019):42 “Het is
de ervaring bij onderhandelingen met ontwikkelingslanden
dat ook deze landen bereid zijn tot een wederkerige
verlaging van de gehanteerde bronheffingen; ook
ontwikkelingslanden erkennen over het algemeen dat hoge
bronheffingen een belemmering kunnen vormen voor het
aantrekken van investeringen.”
Aangezien onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden en de inhoud van de onderhandelingsinzet niet
publiekelijk bekend wordt gemaakt, blijft het onmogelijk
te achterhalen hoe de bronbelastingtarieven tot stand zijn
gekomen. Gedeeltelijk kan de positie van Nederland en het
desbetreffende ontwikkelingsland worden afgeleid uit de
‘Memorie van Toelichting’ tijdens de aanbieding van het
desbetreffende belastingverdrag aan het parlement en/of
bij de vragen en antwoorden van de parlementsbehandeling.
Zie de Annex voor een uitgebreide analyse van de onder
handelingspositie van de verdragspartners voor de in dit
onderzoek onderzochte belastingverdragen.

Op basis van deze analyse kan gesteld worden dat alleen
in het geval van Ethiopië er vanuit de verdragspartner de
nadrukkelijke wens bestond om relatief lage bronbelastingen
overeen te komen. In de meeste toelichtingen bij de
belastingverdragen staat beschreven dat Nederland de
nadrukkelijke wens had lagere bronbelastingtarieven af te
sluiten.43 Voor een aantal verdragspartners kunnen er geen
eenduidige conclusies worden getrokken aangaande de
positie van de ontwikkelingslanden over de hoogte van de
bronbelastingen.44 Alvorens over te gaan tot de uitkomsten
van het onderzoek worden hieronder de bronbelastingta
rieven beschreven die in de belastingverdragen met
ontwikkelingslanden, die sinds 2011 gewijzigd dan wel
afgesloten zijn, tot uitdrukking zijn gekomen. Zie tabel 1.
Voor een aantal belastingverdragen met ontwikkelings
landen geldt dat deze, sinds 2011, maar op een beperkt
aantal vlakken zijn gewijzigd. Dit geldt ten aanzien van het
belastingverdrag met Oezbekistan45, India46 en Ghana47.
Het is dan ook om die reden dat deze verdragen wel in dit
onderzoek zullen worden meegenomen, maar apart worden
behandeld in de conclusie. Zie tabel 2.
In de tabellen 3 t/m 11 op de hierna volgende pagina‘s
staat, per belastingverdrag, beschreven hoe de bronbelastingtarieven in het belastingverdrag met Nederland
zich verhouden tot de bronbelastingtarieven zoals overeen
gekomen in de belastingverdragen tussen de verdrags
partner en andere OESO-landen.
Per verdragspartner is het aantal OESO-landen aangegeven
dat een bronbelastingtarief heeft dat hoger, lager of gelijk is
aan het belastingverdrag met Nederland. Ook is er een
gemiddelde bronheffing berekend, op basis van de
belastingverdragen tussen de overige OESO-landen en de
verdragspartner.
Ook staat het nationale bronbelastingtarief in de tabellen
vermeld. Dit is het tarief dat van toepassing is wanneer
geen aanspraak kan worden gemaakt op (een lagere
bronheffing van) een belastingverdrag. De meeste landen
kennen ten aanzien van transacties op passieve inkomsten
een onderscheid tussen ‘resident en non-resident’
individuen en bedrijven. Aangezien dit onderzoek op
transacties tussen landen toeziet wordt er gekozen om het
tarief dat geldend is voor ‘non-residents’ op te nemen.
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Tabel 1
Land

Heronderhandeling

Dividend (%)

Interest (%)

Oekraïne (2018)

X

5

10

5/1048

Indonesië (2015)

X

5

10

10

0

10

10

Kenia (2015)49

Royalty’s (%)

Zambia (2015)

X

5

10

7,5

Malawi (2015)50

X

5

10

5

5

5

5

Heronderhandeling

Dividend (%)

Interest (%)

Royalty’s (%)

Ghana (2018)

X

5

8

8

Oezbekistan (2018)

X

India (2012)

X

Ethiopië (2012/2014)

Tabel 2
Land

0

51

0

5

54

10

053

52

10

Tabel 3 Belastingverdrag Nederland - Oekraine 2018I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

Dividend – deelneming

5

15IV

Interest – algemeen (%)

10II

15

Royalty’s (%)

10III

15

Aantal OESO-landen
hoger

Aantal OESO-landen
gelijk

Aantal OESO-landen
lager

Gemiddeld
OESO-landen

Dividend – deelneming

4V

24VI

3VII

5,6%

Interest – algemeen

0

22

IX

9

8,2%

Royalty’s

0

24X

7XI

9,1%

I

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

V

Japan (15%), Portugal (10%), Spanje (18%), Turkije (10%).

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database;

VI

Oostenrijk, België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Estland, Duitsland,

PriceWaterhouseCooper, 2020, Ukraine - Corporate - Withholding taxes,

Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg,

Worldwide Tax Summaries, http://taxsummaries.pwc.com/ID/Ukraine-

Letland, Litouwen, Mexico, Noorwegen, Polen, Slovenië, Zwitserland,
VK, VS, Zuid-Korea.

Corporate-Withholding-taxes
II
III

Zowel voor interest als royalty’s is er een bronbelasting van 5%

VII

Finland (0%), Frankrijk (0%), Zweden (0%).

beschikbaar, onder bepaalde voorwaarden.

VIII

België, Canada, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Japan, Litouwen, Letland,

Er is geen algemeen geldende bronbelasting op royalty’s. Er wordt een

Luxemburg, Mexico, Noorwegen, Polen, Portugal, Zweden, Turkije.

bronbelasting van 10% geheven op royalty’s voor het gebruik van, of voor
het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied

IX

geluidsbanden voor radio of televisie-uitzendingen). Een bronbelasting

Oostenrijk (5%), Duitsland (5%), Zuid-Korea (5%), Slovenië (5%)
Spanje (0%), Tsjechië (5%), Zwitserland (5%), VK (5%), VS (0%).

van letterkunde of kunst (waaronder begrepen bioscoopfilms en films of
X

België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Finland, Estland, Frankrijk,

van 5% geldt voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een

Griekenland, IJsland, Ierland, Israël, Japan, Letland, Litouwen,

auteursrecht op een werk op het gebied van wetenschap, een octrooi,

Luxemburg, Mexico, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, VS, Zweden,
Turkije.

een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een
geheim recept of een geheime werkwijze, of voor inlichtingen omtrent
ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.
IV

VIII

XI

Oostenrijk (5%), Duitsland (5%), Hongarije (5%), Italië (7%), Zuid-Korea
(5%), Spanje (5%), VK (5%), Zwitserland (5%).

Transacties met niet-residentiële bedrijven. Voor transacties met
niet-residentiële individuen geldt een tarief van 5, 9 of 18% (afhankelijk
van de situatie).
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Tabel 4 Belastingverdrag Nederland - Indonesië 2015I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

5

Dividend – deelneming

20

Interest – algemeen (%)

10

20

Royalty’s (%)

10

20

Aantal OESO-landen
hoger

Aantal OESO-landen
gelijk

Aantal OESO-landen
lager

Gemiddeld
OESO-landen

25II

0

0

10,8%

Interest – algemeen
Royalty’s

Dividend – deelneming

I

3

22

IV

0

10,5%

7V

18VI

0

11,2%

III

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

III

Tsjechië (12,5%), Hongarije (15%), Frankrijk (15%).

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database;

IV

Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland,
Italië, Japan, Zuid-Korea, Luxemburg, Mexico, Nieuw-Zeeland,

PriceWaterhouseCooper, 2020, Indonesia - Corporate - Withholding

Noorwegen, Portugal, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, VK, VS

taxes, Worldwide Tax Summaries, https://taxsummaries.pwc.com/
V

indonesia/corporate/withholding-taxes
II

VI

(10%), Denemarken (10%), Finland (10%), Frankrijk (10%), Duitsland

Tsjechië (12,5%), Denemarken (15%), Hongarije (15%), Zuid-Korea (15%),
Luxemburg (12,5%), Nieuw-Zeeland (15%), Polen (15%).

Australië (15%), Oostenrijk (10%), België (10%), Canada (10%), Tsjechië

Australië, Oostenrijk, België, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië,

(10%), Italië (10%), Japan (10%), Hongarije (15%), Zuid-Korea (10%),

Japan, Mexico, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland,

Luxembourg (10%), Mexico (10%), Nieuw-Zeeland (15%), Noorwegen

Turkije, VK, VS.

(15%), Polen (10%), Portugal (10%), Spanje (10%), Zweden (10%),
Zwitserland (10%), Turkije (10%), VK (10%), US (10%).

Tabel 5 Belastingverdrag Nederland - Kenia 2015I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

Dividend – deelneming

0

10

Interest – algemeen (%)

10

15

Royalty’s (%)

10

20

Aantal OESO-landen
hoger

Aantal OESO-landen
gelijk

Aantal OESO-landen
lager

Gemiddeld
OESO-landen

Dividend – deelneming

8II

0

0

14,1%

Interest – algemeen

8III

0

0

15,5%

Royalty’s

6IV

2V

0

15,6%

I

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

III

PriceWaterhouseCooper, 2020, Kenya - Corporate - Withholding taxes,

IV

II

Canada (15%), Denemarken (20%), Duitsland (15%), Noorwegen (20%),
Zweden (20%), VK (15%).

Worldwide Tax Summaries, http://taxsummaries.pwc.com/ID/kenyaCorporate-Withholding-taxes

Canada (15%), Denemarken (20%), Frankrijk (12%), Duitsland (15%),
Noorwegen (20%), Zuid-Korea (12%), Zweden (15%), VK (15%).

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database;

V

Frankrijk, Zuid-Korea.

Canada (15%), Denemarken (20%), Frankrijk (10%), Duitsland (15%),
Noorwegen (15%), Zuid-Korea (8%), Zweden (15%), VK (15%).
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Tabel 6 Belastingverdrag Nederland - Zambia 2015I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

5

Dividend – deelneming

20

Interest – algemeen (%)

10

20

Royalty’s (%)

7,5

20

Aantal OESO-landen
hoger

Aantal OESO-landen
gelijk

Aantal OESO-landen
lager

Dividend – deelneming

3II

6III

3IV

Interest – algemeen

V

2

9

1

Royalty’s

8VIII

0

I

VI

Gemiddeld
OESO-landen
6%

VII

10%

4IX

8,75%

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

V

Canada (15%), Finland (15%).

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database;

VI

Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Japan, Noorwegen, Zweden, VK,
Zwitserland (10%).

PriceWaterhouseCooper, 2020, Zambia - Corporate - Withholding taxes,
Worldwide Tax Summaries, http://taxsummaries.pwc.com/ID/zambia-

VII

Frankrijk (0%).

Corporate-Withholding-taxes

VIII

Canada (15%), Denemarken (15%), Duitsland (10%), Ierland (10%), Italië

II

Canada (15%), Denemarken (15%), Ierland (7,5%)

III

Finland, Duitsland, Italië, Noorwegen, Zweden, VK.

IV

Japan (0%), Zwitserland (5%), Frankrijk (0%).

(10%), Japan (10%), Noorwegen (10%), Zweden (10%).
IX

Finland (5%), VK (5%), Zwitserland (5%), Frankrijk (0%).

Tabel 7 Belastingverdrag Nederland - Malawi 2015I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

Dividend – deelneming

5

15

Interest – algemeen (%)

10

15

5

15

Royalty’s (%)

Aantal OESO-landen
lager

Gemiddeld
OESO-landen

Aantal OESO-landen
hoger

Aantal OESO-landen
gelijk

Dividend – deelneming

0

1II

4III

1%

Interest – algemeen

0

1IV

4V

2%

Royalty’s

0

1

4

1%

I

II

VI

VII

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

III

Frankrijk (0%), Zweden (0%), Zwitserland (0%), VK (0%).

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database;

IV

Noorwegen (10%).

PriceWaterhouseCooper, 2020, Malawi - Corporate - Withholding taxes,

V

Frankrijk (0%), Zweden (0%), Zwitserland (0%), VK (0%).

Worldwide Tax Summaries, http://taxsummaries.pwc.com/ID/malawi-

VI

Noorwegen (5%).

Corporate-Withholding-taxes

VII

Frankrijk (0%), Zweden (0%), Zwitzerland (0%), VK (0%).

Noorwegen (5%)
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Tabel 8 Belastingverdrag Nederland - Ethiopië 2012I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

5

10

Interest – algemeen (%)

5

10

Royalty’s (%)

5

5

Dividend – deelneming

Aantal OESO-landen
hoger

Aantal OESO-landen
gelijk

Aantal OESO-landen
lager

Gemiddeld
OESO-landen

Dividend – deelneming

5II

5III

0

7,5%

Interest – algemeen

7

3

V

0

8,25%

Royalty’s

4VI

6VII

0

6,75%

IV

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

V

Frankrijk (5%), Ierland (5%), VK (5%).

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database

VI

Tsjechië (10%), Polen (10%), Turkije (10%), VK (7,5%).

II

Tsjechië (10%), Italië (10%), Polen (10%), Turkije (10%). VK (10%).

VII

Frankrijk (5%), Ierland (5%), Israël (5%), Italië (5%), Zuid-Korea (5%),

III

Frankrijk (5%), Ierland (5%), Israël (5%), Zuid-Korea (5%), Portugal (5%).

IV

Tsjechië (10%), Israël (10%), Italië (10%), Polen (10%), Portugal (10%),

I

Portugal (5%).

Turkije (10%), Zuid-Korea (7,5%).

Tabel 9 Belastingverdrag Nederland - India 2012I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

5II

Dividend – deelneming

10

Interest – algemeen (%)

10

20

Royalty’s (%)

10

10

Aantal OESO-landen
hoger
Dividend – deelneming

Aantal OESO-landen
gelijk

29III

Aantal OESO-landen
lager

Gemiddeld
OESO-landen

0

11,1%

3IV

Interest – algemeen

9

23

0

11,4%

Royalty’s

8VII

24VIII

0

11,6%

I

V

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

VI

V

PriceWaterhouseCooper, 2020, India - Corporate - Withholding taxes,

II

VI

(10%), Duitsland (10%), Hongarije (10%), IJsland (10%), Ierland (10%),

Corporate-Withholding-taxes

Israël (10%), Japan (10%), Zuid-Korea (10%), Letland (10%), Luxemburg

Er is sprake van een Most-Favored-Nation clausule voor alle passieve

(10%), Mexico (10%), Noorwegen (10%), Polen (10%), Portugal (10%),

inkomsten. Aangezien het OESO-land Slovenië een bronbelasting van 5%

Slovenië (10%), Zweden (10%), Zwitserland (10%) Litouwen (10%),

basis van de MFN-clausule ook naar 5% verlaagd worden.

Nieuw-Zeeland (10%).
VII

Australië (15%), Canada (15%), Denemarken (20%), Italië (20%), Polen
(15%), Turkije (15%), VK (15%), VS (15%).

Australië (15%), België (15%), Canada (15%), Denemarken (15%), Italië
(15%), Zuid-Korea (15%), Nieuw-Zeeland (15%), Spanje (15%), Turkije

IV

Oostenrijk (10%), Tsjechië (10%), Estland (10%), Finland (10%), Frankrijk

Worldwide Tax Summaries, http://taxsummaries.pwc.com/ID/India-

heeft op deelnemingsdividenden zal de Nederlandse bronbelasting op
III

Australië (15%), België (15%), Canada (15%), Italië (15%), Spanje (15%),
Turkije (15%), VS (15%), VK (15%), Denemarken (15%).

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database;

VIII

Oostenrijk (10%), België (10%), Tsjechië (10%), Estland (10%), Finland

(15%), Oostenrijk (10%), Tsjechië (10%), Estland (10%), Finland (10%),

(10%), Duitsland (10%), Hongarije (10%), IJsland (10%), Ierland (10%),

Duitsland (10%), Hongarije (10%), IJsland (10%), Ierland (10%), Israël

Israël (10%), Japan (10%), Letland (10%), Litouwen (10%), Luxemburg

(10%), Japan (10%), Letland (10%), Luxemburg (10%), Mexico (10%),

(10%), Mexico (10%), Nieuw Zeeland (10%), Noorwegen (10%), Portugal

Noorwegen (10%), Polen (10%), Portugal (10%), Zweden (10%),

(10%), Slovenië (10%), Spanje (10%), Zweden (10%), Zwitserland (10%),

Zwitserland (10%), VK (10%), VS (15%).

Zuid-Korea (10%), Frankrijk (10%).

Litouwen, Slovenië, Frankrijk.
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Tabel 10 Belastingverdrag Nederland - Oezbekistan 2017I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

Dividend – deelneming

0II

10

Interest – algemeen (%)

0

III

10

Royalty’s (%)

0IV

20

Aantal OESO-landen
hoger

Aantal OESO-landen
gelijk

Aantal OESO-landen
lager

Gemiddeld
OESO-landen

Dividend – deelneming

23V

1VI

0

6,7%

Interest – algemeen

24

0

0

7,6%

Royalty’s

23VIII

1IX

0

7,2%

I

VII

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

the percentage provided for in paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database;

of Article 12 of the Convention, as the case may be, shall be reduced to
zero percent.” (Ibid).

PriceWaterhouseCooper, 2020, Uzbekistan - Corporate - Withholding

II

taxes, Worldwide Tax Summaries, http://taxsummaries.pwc.com/ID/

IV

Ibid.

Republic-of-Uzbekistan-Corporate-Withholding-taxes

V

Griekenland (8%), Hongarije (10%), Israël (10%), Italië (10%), Japan (15%),

(VII. Ad Article 10): “Notwithstanding the provisions of subparagraph a)

Letland (10%), Litouwen (10%), Slovenië (8%), Turkije (10%), Oostenrijk

of paragraph 2 of Article 10 of the Convention, as long as, under the

(5%), België (5%), Canada (5%), Tsjechië (5%), Estland (5%), Finland (5%),

provisions of the Netherlands Company Tax Act and the future

Frankrijk (5%), Duitsland (5%), Ierland (5%), Luxembourg (5%), Polen
(5%), Zuid-Korea (5%), Zwitserland (5%), VK (5%).

amendments thereto, a company which is a resident of the Netherlands
is not charged to Netherlands company tax with respect to dividends the

VI

Spanje (0%),

company receives from a company which is a resident of Uzbekistan, the

VII

Oostenrijk (10%), België (10%), Canada (10%), Griekenland (10%),

percentage provided for in that subparagraph shall be reduced to zero

Hongarije (10%), Israël 10%), Letland (10%), Litouwen (10%), Luxemburg

per cent.” (Rijksoverheid, 2017, Protocol tot wijziging van het Verdrag

(10%), Polen (10%), Japan (10%), Turkije (10%), Tsjechië (5%), Estland

tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot

(5%), Finland (5%), Frankrijk (5%), Duitsland (5%), Ierland (5%), Italië (5%),
Slovenië (8%), Zuid-Korea (5%), Spanje (5%), Zwitserland (5%), VK (5%).

het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan
VIII

van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar

III

Canada (10%), Tsjechië (10%), Estland (10%), Hongarije (10%), Israël

het vermogen, met protocol, ondertekend op 18 oktober 2001,

(10%), Japan (10%), Letland (10%), Litouwen (10%), Polen (10%), Slovenië

https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/012961)

(10%), Turkije (10%), Oostenrijk (5%), België (5%), Finland (5%), Duitsland

(X. Ad Articles 11 and 12): “Notwithstanding the provisions of paragraph

(5%), Griekenland (8%), Ierland (5%), Italië (5%), Luxemburg (5%),
Zuid-Korea (5%), Spanje (5%), Zwitserland (5%), VK (5%).

2 of Article 11 and paragraph 2 of Article 12 of the Convention, if and as
IX

long as the Netherlands, under its national legislation, levies no

Frankrijk (0%),

withholding tax on interest or royalties paid to a resident of Uzbekistan,

Tabel 11 Belastingverdrag Nederland - Ghana 2017I
Bronbelastingtarief belastingverdrag

Bronbelastingtarief nationaal

Dividend – deelneming

5

8

Interest – algemeen (%)

8

8

Royalty’s (%)

8

15

Aantal OESO-landen
hoger

Aantal OESO-landen
gelijk

Aantal OESO-landen
lager

Gemiddeld
OESO-landen

Dividend – deelneming

3II

5III

0

5,9%

Interest – algemeen

6IV

1V

1VI

9,7%

Royalty’s

4VII

4VIII

0

9,3%

I

International Bureau for Fiscal Documentation, 2020, Tax Treaty

IV

België (10%), Frankrijk (10%), Duitsland (10%), Italië (10%), Zwitserland
(10%), VK (12,5%).

Database, https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Treaties-Database;
PriceWaterhouseCooper, 2020, Ghana - Corporate - Withholding taxes,

V

Denemarken (8%).

Worldwide Tax Summaries, http://taxsummaries.pwc.com/ID/Ghana-

VI

Ierland (7%).

Corporate-Withholding-taxes

VII

België (10%), Frankrijk (10%), Italië (10%), VK (12,5%).

II

Frankrijk (7,5%), Ierland (7%), VK (7,5%).

VIII

Denemarken, Duitsland, Ierland, Zwitserland.

III

België, Denemarken, Duitsland, Italië, Zwitserland.
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Analyse
Ligt het OESO-gemiddelde significant55 hoger (rood), gelijk
(lichtgroen) of lager (donkergroen) dan het met Nederland
overeengekomen bronbelastingtarief?

Land

Dividend

Interest

Royalty’s

Interest

Royalty’s

Oekraïne
Indonesië
Kenia
Zambia
Malawi
Ethiopië

Zijn er meer OESO-landen die een hoger tarief (rood),
of een lager tarief hebben (donkergroen)? Of hebben
de meeste landen hetzelfde tarief (lichtgroen)?

Land

Dividend

Oekraïne
Indonesië
Kenia
Zambia
Malawi
Ethiopië

Discussie
In totaal zijn er sinds 2011 met zes ontwikkelingslanden
nieuwe belastingverdragen afgesloten, dan wel heronder
handeld. Voor drie landen (Ghana, Oezbekistan en India) is
er een beperkt wijzigingsprotocol afgesloten. Uit de
analyse blijkt dat de bronbelastingtarieven op rente,
royalty’s en/of deelnemingsdividenden bij vier van de zes
belastingverdragen lager ligt dan het gemiddelde tarief
van OESO-landen en het desbetreffende ontwikkelings
land. Dit betreft de belastingverdragen met Indonesië,
Kenia, Zambia en Ethiopië.
De toezegging van de NFV 2011, dat Nederland “ten
aanzien van ontwikkelingslanden bereid [is] akkoord te
gaan met hogere bronheffingen dan in relatie met meer
ontwikkelde landen, met dien verstande dat Nederland een
min of meer gelijkwaardig resultaat wil als in de verdragen
van dat ontwikkelingsland met vergelijkbare meer
ontwikkelde landen” wordt in de meeste sinds 2011
afgesloten belastingverdragen met ontwikkelingslanden
niet gematerialiseerd.
Nederland lijkt ten aanzien van het verdragsbeleid met
ontwikkelingslanden op twee pilaren te steunen. Enerzijds

staat beschreven in de NFV 2011 dat Nederland ontwikke
lingslanden hogere heffingsrechten wil aanbieden.
Anderzijds, zo blijkt ook uit de nota’s van toelichting bij de
belastingverdragen, dringt Nederland toch vaak aan op zo
laag mogelijke bronbelastingtarieven, in lijn met haar
verdragsbeleid ten aanzien van ‘ontwikkelde landen’.
Zo staat bijvoorbeeld in de memorie van toelichting bij het
belastingverdrag met Kenia56 beschreven: “Bronbelasting
op deelnemingsdividenden toegestaan: nee.”
Naast deze zes belastingverdragen zijn ook de drie
belastingverdragen met Ghana, Oezbekistan en India
meegenomen in dit onderzoek. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat deze verdragen maar beperkt zijn aangepast,
waardoor het onduidelijk blijft of de bepalingen van de
NFV 2011 van toepassing zijn. Dit is met name van belang
voor het belastingverdrag met Oezbekistan en India.
In het belastingverdrag met Oezbekistan is een bepaling
opgenomen die maakt dat, zolang Nederland geen bronbelasting heft op deelnemingsdividenden, rente en royalties,
er aan de zijde van Oezbekistan ook geen bronbelasting
mag worden geheven.57 In het belastingverdrag met India
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is een MFN-clausule opgenomen, die maakt dat het
effectieve bronbelastingtarief in het verdrag tussen
Nederland en India overeen dient te komen met het
laagste overeengekomen tarief tussen India en een ander
OESO-land.58 Wanneer Nederland belastingverdragen
wil onderhandelen vanuit de geest van de NFV 2011, is het
opmerkelijk te noemen dat dergelijke, haaks op de NFV
2011 staande bepalingen, blijven bestaan.
Nederland blijft, ten aanzien van bronbelastingen, koploper
in de zogenoemde internationale ‘race naar de bodem’.
Dit leidt niet alleen tot beperkte heffingsrechten voor
ontwikkelingslanden op vergoedingen op investeringen
vanuit Nederland, maar werkt ook ongewenst gebruik van
Nederlandse belastingverdragen in de hand. Daarbij heeft
het ook een effect op andere landen. Frankrijk kent
bijvoorbeeld een MFN-clausule in het verdrag met Kenia.
Door het bronbelastingtarief van 0% op deelnemings
dividenden, zoals overeengekomen in het belastingverdrag
tussen Nederland en Kenia59, zal het geldende bron
belastingtarief op transacties van deelnemingsdividenden
tussen Franrkijk en Kenia ook van 8% naar 0% gaan.
De verdragsinzet van Nederland leidt vaak tot een verdere
verlaging van het ‘level playing field’, wat een impuls geeft
aan andere landen om hier in mee te gaan.
De mogelijkheid tot democratische controle op de naleving
van de NFV 2011 ten aanzien van (her)onderhandelde
belastingverdragen is zeer beperkt. Belastingverdragen
worden, wanneer ze reeds door de vertegenwoordigers
van beide landen zijn ondertekend, als ‘fait accompli’ aan
het Nederlandse parlement ter goedkeuring aangeboden.
Ook het ‘Toetsschema Standaardcriteria Fiscaal
Verdragsbeleid’ dat met het belastingverdrag wordt
meegestuurd, biedt weinig houvast. De belofte van de
NFV 2011 dat Nederland “ten aanzien van ontwikkelingslanden bereid [is] akkoord te gaan met hogere bron
heffingen dan in relatie met meer ontwikkelde landen,
met dien verstande dat Nederland een min of meer
gelijkwaardig resultaat wil als in de verdragen van dat
ontwikkelingsland met vergelijkbare meer ontwikkelde
landen” wordt in het toetsingsschema als volgt vertaald:
“Bronbelasting op deenemingsdividenden toegestaan”
en “Bronbelasting op interest & royalty’s toegestaan”,
waarbij deze deze met “ja, deels, nee of n.v.t.” worden
beoordeeld.60
In de loop van 2020 is een nieuwe NFV aan het parlement
aangeboden. Ook in deze NFV wordt de ‘bijzondere’
positie van ontwikkelingslanden meegenomen: “Nederland
neemt de bijzondere positie van ontwikkelingslanden
nadrukkelijk in ogenschouw. Dit komt onder meer
tot uitdrukking in de relatief hogere bronheffingen op

 ividenden, renten en royalty’s die Nederland in relatie
d
met ontwikkelingslanden bereid is overeen te komen.”
Opnieuw wordt opgemerkt: “Daarnaast geldt als algemeen
uitgangspunt dat het voor Nederland relevant is wat een
land in belastingverdragen met andere vergelijkbare
(West-Europese) landen overeenkomt.”
Ook op basis van de nieuwe NFV 2020 is de kans groot
dat Nederland in de meeste gevallen belastingverdragen
met bronbelastingtarieven blijft afsluiten die lager zijn dan
de andere West-Europese landen hebben afgesloten met
ontwikkelingslanden. Om dit te voorkomen dient Nederland
een duidelijker uitgangspunt te formuleren in het belasting
beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden. Om hiertoe
te komen kan bijvoorbeeld het gemiddelde bronbelasting
tarief, dat West-Europese landen hebben afgesloten met
ontwikkelingslanden, ten aanzien van rente, royalty’s en
(deelnemings)dividenden als ondergrens genomen worden.
Op die manier kunnen de uitgangspunten van het beleid van
de Nederlandse overheid beter gecontroleerd worden.

Conclusie
De bronbelastingtarieven die Nederland is overeenge
komen in de sinds 2011 met ontwikkelingslanden (her)
onderhandelde belastingverdragen, liggen in de meeste
gevallen onder het OESO-gemiddelde. Voor de meeste,
sinds 2011 (her)onderhandelde belastingverdragen met
ontwikkelingslanden geldt dat maar in beperkte mate
heffingsrechten over het economische verkeer tussen beide
landen worden toegekend aan ontwikkelingslanden.
Het uitgangspunt van de NFV 2011 dat Nederland “ten
aanzien van ontwikkelingslanden bereid [is] akkoord te
gaan met hogere bronheffingen dan in relatie met meer
ontwikkelde landen, met dien verstande dat Nederland een
min of meer gelijkwaardig resultaat wil als in de verdragen
van dat ontwikkelingsland met vergelijkbare meer ontwikkelde landen” wordt in veel gevallen niet gematerialiseerd.
Hierdoor blijft Nederland maar beperkt heffingsrechten
toekennen aan ontwikkelingslanden en versterkt het de
‘internationale race naar de bodem’. Ook de aantrekkings
kracht voor internationale investeerders om de Neder
landse belastingverdragen te gebruiken om belasting te
ontwijken, blijft hiermee bestaan.
Als Nederland rekening wil houden met de specifieke
wensen van ontwikkelingslanden moet het:
 In de verdragsonderhandelingen met ontwikkelings
landen niet aandringen op bronbelastingtarieven die
lager zijn dan het gemiddelde bronbelastingtarief in
de verdragen die West-Europese landen hebben
afgesloten met dit land.
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 Het VN-modelverdrag altijd hanteren als uitgangspunt
voor de onderhandelingen met ontwikkelingslanden.
Dit verdrag biedt meer heffingsrechten aan het ontwikkelingsland dan het nu door Nederland gebruikte
OESO-modelverdrag.
 Actief ontwikkelingslanden benaderen om oneven
wichtige en restrictieve belastingverdragen, die in
het verleden zijn afgesloten, te heronderhandelen.
Dit betreft bijvoorbeeld de belastingverdragen met
Oezbekistan en India. Nederland dient deze landen

Onderzoek IBFD 2013
In de inleiding van dit onderzoek werd het onderzoek
genoemd dat het IBFD in 2013 deed naar het risico
op onbedoeld gebruik van Nederlandse belasting
verdragen met ontwikkelingslanden. In dat kader61 zijn
de belastingverdragen tussen Nederland en Bangladesh,
de Filipijnen, Ghana, Oeganda en Zambia (en tot op
zekere hoogte Kenia) vergeleken met de belasting
verdragen tussen deze landen en de referentielanden
België, China, Duitsland, Frankrijk, Ierland, India,
Mauritius, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Op basis
van deze selectie kwamen de auteurs tot de conclusie
dat de vijf Nederlandse verdragen met de armste
ontwikkelingslanden weinig afwijken van de verdragen
die deze ontwikkelingslanden met de referentielanden
hebben gesloten.
De twee belangrijkste redenen waarom de conclusies
van dit rapport afwijken van het IBFD-rapport worden
hieronder toegelicht.
De eerste belangrijke reden gaat over de selectie van
landen voor het IBFD-onderzoek. In het IBFD-rapport
zijn de belastingverdragen met de vijf armste landen
onderzocht. In dit onderzoek zijn, in lijn met NFV 2011,
alle sinds 2011 (her)onderhandelde belastingverdragen

vervolgens hogere en meer uitgebreide heffings
rechten aan te bieden. Het is goed dat Nederland
anti-misbruikbepalingen aanbiedt aan ontwikkelings
landen, maar dit is een gedeeltelijke oplossing zolang
Nederland in blijft zetten op lage bronbelasting
tarieven. Een antimisbruikbepaling gaat hieraan voorbij
en legt de verantwoordelijkheid om misbruik te
signaleren en aan te pakken bij het ontwikkelingsland
dat juist vaak de capaciteit ontbeert om hier tegen
op te treden.

met ontwikkelingslanden onderzocht. Dit betekent dat
van de vijf door de IBFD onderzochte belastingver
dragen tussen Nederland en ontwikkelingslanden alleen
Ghana en Zambia in dit onderzoek mee zijn genomen.
Ook de ‘referentiegroep’ van dit onderzoek verschilt
sterk met de referentiegroep van het IBFD. Voor het
IBFD-onderzoek is een selecte referentiegroep
genomen die sterkt afwijkt van de referentiegroep voor
dit onderzoek. In de selectiegroep van het IBFD staan
veel landen (Ierland, Mauritius, Verenigd Koninkrijk en
Zwitserland) die algemeen bekend staan als schakels in
de internationale keten van belastingontwijking.62 Het
is dan ook niet opmerkelijk, dat Nederland als door
sluisland voor multinationals, weinig afwijkt wanneer
het zich vergelijkt met andere algemeen bekend
staande doorsluislanden.
Een tweede reden waarom de conclusies afwijken, is
de onderzoeksvraag die centraal staat. Het IBFD-onderzoek had tot doel “het risico op onbedoeld gebruik
van Nederlandse belastingverdragen met ontwikkelingslanden in kaart te brengen”. Dit onderzoek heeft tot
doel de bronbelastingtarieven in de, sinds 2011, (her)
onderhandelde belastingverdragen met ontwikkelings
landen te vergelijken met het verdragsbeleid
zoals uitgestippeld in de NFV 2011.
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Annex
Inzet verdragspartners tijdens
onderhandelingen63
Oekraïne: “Ook is opgemerkt dat vanuit Oekraïne vooral
de wens bestond om hogere bronheffingstarieven in het
Verdrag op te nemen, in lijn met het actuele verdragsbeleid
van Oekraïne.” 64
Indonesië: “Het is vaste Nederlandse verdragsinzet te
streven naar een vrijstelling voor dividendbelasting in
ondernemingsstructuren om daarmee dubbele belasting
over winsten binnen een concern te voorkomen. Voor
pensioenfondsen zet Nederland ook in op een vrijstelling
om het Nederlandse beleid inzake pensioenfondsen
– vrijgestelde opbouw, belaste uitkeringen – niet te doorkruisen. In de NFV 2011 is wel opgemerkt dat Nederland
bereid is aan ontwikkelingslanden meer ruimte te geven
voor het inhouden van bronbelastingen. Het bereikte
resultaat past binnen die kaders.” 65
Kenia: “Bronbelasting op deelnemingsdividenden
toegestaan: nee.” 66
“Onderdeel a sluit aan bij het geformuleerde beleid in
onderdeel 2.7.1. van de NFV 2011 om economisch dubbele
belasting op vennootschapsniveau te voorkomen. Ook
Kenia voorzag het probleem van economische dubbele
belasting en stemde daarom in met deze bepaling.” 67
“Op suggestie van Nederland heeft Kenia daarom de
mogelijkheid open gehouden om in de toekomst op het
niveau van de bevoegde autoriteiten afspraken te maken
over een bronstaatvrijstelling voor het gebruik van
agrarische of milieuvriendelijke technieken. Dit is vast
gelegd in artikel XVI van het Protocol.” 68

Zambia: “Vanuit dit perspectief heeft Zambia ingestemd
met een (bescheiden) verlaging van het bronheffingstarief
van 10% naar 7,5%.” 69
Malawi: “De inzet van Malawi was gericht op het vasthouden aan bronbelastingen, waarvoor het Malawische
verdragsmodel voornamelijk aanknoopte bij het
VN-modelverdrag 2011.” 70
“Op grond van het derde lid bedraagt het maximum
percentage dat het bronland mag heffen 5% indien de
uiteindelijk gerechtigde een in de andere staat gevestigde
vennootschap is die direct minimaal 10% van de aandelen
in de dividend uitkerende vennootschap bezit. Een verdere
verlaging tot een nultarief, conform onderdeel 2.7.1. van
de NFV 2011, was voor Malawi niet acceptabel en gezien
de achtergrond van Malawi als ontwikkelingsland heeft
Nederland hierop ook verder niet aangedrongen. Het overeengekomen tarief van 5% stemt overeen met het tarief
voor deelnemingsdividenden dat Malawi conform zijn
huidige verdragsbeleid pleegt op te nemen in
verdragen.” 71
Ethiopië: “Het overeengekomen tarief van 5% stemt
overeen met het tarief voor deelnemingsdividenden dat
Ethiopië conform zijn huidige verdragsbeleid pleegt op
te nemen in verdragen.” 72
“Met het opnemen van het maximumpercentage van 5%
in het tweede lid is gewaarborgd dat Ethiopië zijn nationaalrechtelijke bronheffing van 5% kan blijven effectueren in
geval van interestbetalingen aan uiteindelijk gerechtigden
in Nederland.” 73
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