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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat overeenkomsten tot vermijding van dubbele belasting essentieel zijn voor een 
goede werking van de interne markt en voor het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en 
werknemers. Hij merkt op dat de Unie op het gebied van directe belastingen al initiatieven heeft 
ondernomen, bijvoorbeeld de spaarrichtlijn en de gemeenschappelijke regeling voor dividenden, 
interesten en royalty’s. Indiener verzoekt het Europees Parlement ertoe bij te dragen dat: 1) bij 
richtlijn wordt bepaald dat indien er tussen twee lidstaten geen overeenkomst over dubbele 
belasting is gesloten, het OESO-modelverdrag als bilaterale overeenkomst geldt, 2) de regeling 
tot vermijding van dubbele belasting wordt geregeld in één Europese richtlijn, en 3) de Europese 
Commissie de bevoegdheid wordt gegeven om namens alle lidstaten multilaterale 
overeenkomsten over vermijding van dubbele belasting te sluiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2008.

Belastingverdragen: algemene beginselen

De belangrijkste basis van het internationaal belastingrecht wordt gevormd door de verdragen 
die dubbele vermogensbelasting en inkomstenbelasting moeten vermijden. Deze in de regel 
bilaterale verdragen vormen een belangrijk netwerk dat wereldwijd staten verbindt.
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Deze verdragen beogen conflicten op te lossen die ontstaan door overlapping van bevoegdheden 
op belastinggebied tussen lidstaten als gevolg van de ‘concurrerende’ toepassing door 
verschillende landen van dezelfde fiscale beginselen. Internationale belastingheffing is gebaseerd 
op twee grondbeginselen: belastingheffing aan de bron en het woonplaatsbeginsel. Deze 
unaniem erkende en toegepaste beginselen leiden echter onherroepelijk tot jurisdictieconflicten: 
niet alleen zijn ingezetenen binnenlands belastingplichtig over hun buitenlandse inkomsten, maar 
niet-ingezetenen zijn ook binnenlands belastingplichtig over hun binnenlandse inkomsten. Daar 
de meeste landen deze twee beginselen naast elkaar toepassen, is er vaak sprake van overlapping 
in de belastingheffing. Bilaterale belastingverdragen moeten internationale uitwisseling 
bevorderen door dubbele belasting als gevolg van deze overlapping te vermijden. 

De belastingverdragen voldoen aan standaarden, modellen (hoofdzakelijk de modellen 
uitgewerkt door de VN en de OESO) en internationaal vastgestelde en erkende beginselen.

Belastingverdragen tussen de lidstaten van de EU

De laatste jaren is het aantal bilaterale belastingverdragen binnen de EU sterk toegenomen.

Het netwerk van belastingverdragen tussen de 15 oudste lidstaten was al per 1 januari 2005 
voltooid. Hoewel de 12 nieuwe lidstaten voor hun toetreding geen enkele verplichting hebben 
om belastingverdragen te sluiten met andere partners van de EU en belastingverdragen in 
formele zin geen onderdeel zijn van het belastinghoofdstuk van het acquis communautaire, 
waren per 1 januari 2009 slechts 11 van de 351 mogelijke bilaterale belastingverdragen tussen de 
lidstaten van de EU nog niet van kracht.

Hoewel belastingverdragen een heel belangrijk instrument zijn voor een goede werking van de 
interne markt, heeft de Gemeenschapswetgever geen wetgeving op dit gebied ontwikkeld. Ook 
bestaat er geen Europees verdragsmodel ter vermijding van dubbele belasting. Alle lidstaten 
baseren zich op het model van de OESO (waarbij de meeste lidstaten zijn aangesloten).

Belastingverdragen en Gemeenschapsrecht

Hoewel het Gemeenschapsrecht voorrang heeft boven internationale overeenkomsten tussen de 
lidstaten, erkent het Gemeenschapsrecht nadrukkelijk hun rol en het belang ervan. Behalve dat in 
artikel 293 van het EG-Verdrag lidstaten worden verzocht met elkaar in onderhandeling te treden 
”… ter verzekering van de afschaffing van dubbele belasting binnen de Gemeenschap”, wordt 
ook in verschillende richtlijnen expliciet verwezen naar de beginselen zoals die in bilaterale 
verdragen zijn vastgelegd (zie met name 90/434/EEG, “fusies” en 90/435/EEG, 
”moedermaatschappijen/dochterondernemingen”) wat op een bepaalde manier bijdraagt aan de 
interpretatie van het Gemeenschapsrecht.

Op het gebied van directe belastingen zijn het Gemeenschapsrecht en het conventioneel recht 
echter herhaaldelijk met elkaar in conflict gekomen. Beide rechtsbronnen hebben namelijk 
verschillende oogmerken en laten zich leiden door andere logica. Het conventionele recht regelt 
met name de verhoudingen tussen staten onderling, door verdeling van de recht van 
belastingheffing tussen de verdragsluitende staten. Het communautaire belastingrecht 
daarentegen is gericht op het grote project ter verwezenlijking van een interne markt zonder 
binnengrenzen.
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Welnu, ondanks de afwezigheid van harmonisatiemaatregelen heeft het Hof van Justitie bij 
herhaling verklaard dat, ofschoon “… de directe belastingen als zodanig niet tot de 
bevoegdheidssfeer van de Gemeenschap behoren, de lidstaten niettemin verplicht zijn de bij hen 
verbleven bevoegdheden in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht uit te oefenen” (C-
279/93, Schumacker, punt 21).

Vanuit het Gemeenschapsrecht gezien dienen bij belastingverdragen met name de vereisten van 
de interne markt inzake het non-discriminatiebeginsel en de vier fundamentele vrijheden als 
vastgelegd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap in acht te worden 
genomen. In dit verband bestaan er bepaalde arresten van het Hof van Justitie (1) betreffende 
discriminatie van burgers en communautaire ondernemingen als gevolg van formuleringen en/of 
toepassingen van verdragen die strijdig zijn met de beginselen van het Verdrag. Het Hof eist dan
dat bepaalde bepalingen uit verdragen met betrekking tot opheffing van dubbele belastingen, of 
nationale uitvoeringsbepalingen aangepast worden aan de betreffende beginselen.

Belastingverdragen binnen de interne markt

De noodzaak om de belastingsystemen van de EU-lidstaten te verduidelijken en verenigbaar te 
maken met de Gemeenschap en het Gemeenschapsrecht bestaat al langer. Reeds in de jaren 
zestig deed het Neumark-comité onderzoek naar dubbele belasting binnen de 
gemeenschappelijke markt en onderstreepte het belang van een hervorming van het systeem van 
bilaterale verdragen. Een van de conclusies van het comité was het sluiten van een multilaterale 
overeenkomst die dubbele belasting moet vermijden.

Van meer recente datum is het grondige onderzoek dat de Commissie gestart is naar mogelijke 
onverenigbaarheid tussen het EG-Verdrag en bilaterale overeenkomsten (op het gebied van 
dubbele belasting) die lidstaten zowel onderling als met derde landen hebben gesloten. Dit 
onderzoek vindt plaats in het kader van haar algemene strategie met betrekking tot 
grensoverschrijdende belastingvraagstukken waar natuurlijke personen en ondernemingen die 
actief zijn binnen de interne markt mee te maken hebben.

In juni 2005 heeft de Commissie een algemene analyse gepresenteerd van de problematiek 
inzake belastingverdragen. Deze analyse is als werkdocument (2) beschikbaar op haar website. 
De analyse bevat onder meer onderzoek naar de effecten van bepaalde arresten van het Hof van 
Justitie op dit gebied, evenals mogelijke oplossingen, zoals uitwerking van een 
modelovereenkomst voor de EU op basis van het OESO-model en een multilateraal 
belastingverdrag voor de EU. In november 2006 hebben de lidstaten in het kader van de 
Werkgroep IV - directe belasting een aparte vergadering belegd over dergelijke 
belastingverdragen. In november 2006 hebben de lidstaten in het kader van de Werkgroep IV -
directe belasting een aparte vergadering belegd over dergelijke belastingverdragen.

Belastingverdragen en het initiatiefrecht van de Europese Commissie

                                               
1 Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van 23 september 2003, zaak C-58/01 (Océ Van der Grinten), punt 54; van 

12 december 2002, zaak C-385/00 (F.W.L. de Groot tegen Staatssecretaris van Financiën) punt 84, 94, 99 e.v.; 
van 8 maart 2001, zaak 397/98 (Metallgesellschaft), punt 71 e.v.; van 18 november 1999, zaak C- 200/98 (X AB en 
Y AB) punt 10 en 31.

2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf.
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De Commissie schat de argumenten van indiener op hun juiste waarde in en overweegt dat een 
Gemeenschapsinstrument – met name een richtlijn – of een multilaterale overeenkomst op lange 
termijn een doelstelling zou kunnen zijn. Gezien het feit dat directe belastingheffing 
hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de lidstaten valt, waarbij de voor het communautaire 
belastingstelsel kenmerkende beginselen van subsidiariteit en unanimiteit als uitgangspunt 
dienen, geeft zij momenteel de voorkeur aan een meer pragmatisch standpunt door het huidige 
kader van bilaterale verdragen als uitgangspunt te nemen.

Ze is van mening dat het zeer goed mogelijk is een bevredigende oplossing te vinden voor de 
meest urgente problemen op het gebied van de interne markt door nationale belastingbepalingen 
en bepalingen van de verdragen beter op elkaar af te stemmen en geschilprocedures te 
verbeteren.

Daar zij zich zeer bewust is van de impact van de verdragen op de interne markt, is zij 
voornemens om in 2009 een openbare raadpleging te houden van zowel natuurlijke als 
rechtspersonen om feitelijke elementen te verzamelen over onder meer hinderpalen die niet door 
belastingverdragen opgeheven kunnen worden en over het huidige mechanisme ter vermijding en 
opheffing van dubbele belasting.

Vervolgens zal de Commissie een mededeling opstellen waarin de verkregen informatie wordt 
samengevat en wordt aangegeven welk vervolg zij hieraan denkt te geven.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25.09.09.

Belastingverdragen: algemene beginselen

Verdragen tot vermijding van dubbele belasting beogen conflicten op te lossen die ontstaan door 
overlapping van bevoegdheden op belastinggebied tussen lidstaten. Bilaterale belastingverdragen 
moeten internationale uitwisseling bevorderen door dubbele belasting als gevolg van deze 
overlapping te vermijden.

De belastingverdragen voldoen over het algemeen aan modellen (hoofdzakelijk de modellen 
uitgewerkt door de OESO en de VN) en internationaal vastgestelde en erkende beginselen.

Belastingverdragen tussen de lidstaten van de EU

Vermijding en opheffing van dubbele belasting binnen de EU wordt momenteel grotendeels 
bewerkstelligd door het netwerk van bilaterale belastingverdragen tussen de lidstaten. Dit 
netwerk was per 1 juli 2009 bijna voltooid, aangezien slechts 11 van de 351 (1) mogelijke 
belastingverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie nog niet van kracht waren (zie het 
overzicht in de bijlage).

Hoewel belastingverdragen een belangrijk instrument kunnen zijn voor een goede werking van 
de interne markt, kan er over deze verdragen alleen onderhandeld worden door de lidstaten en 
niet door de Gemeenschapswetgever. Ook bestaat er geen Europees verdragsmodel ter 
vermijding van dubbele belasting; alle lidstaten van de EU baseren zich op het model van de 
                                               
1 In werkelijkheid 349, rekening houdend met het Verdrag tussen de Scandinavische landen tot vermijding van 

dubbele vermogensbelasting en inkomstenbelasting van 23 september 1996, dat de mogelijke bilaterale verdragen 
tussen Denemarken, Finland en Zweden vervangt. 
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OESO. 

Belastingverdragen en Gemeenschapsrecht

Vanuit het Gemeenschapsrecht gezien dienen bij bilaterale belastingverdragen met name de 
vereisten van de interne markt inzake het non-discriminatiebeginsel en de vier fundamentele 
vrijheden als vastgelegd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap in acht te 
worden genomen. 

Zo bestaan er bepaalde arresten van het Hof van Justitie betreffende discriminatie van burgers en 
communautaire ondernemingen als gevolg van formuleringen en/of toepassingen van verdragen 
die strijdig zijn met de beginselen van het Verdrag.

Belastingverdragen en het initiatiefrecht van de Europese Commissie

De Commissie schat de argumenten van indiener naar waarde.

In dit verband is in 2005 al een aantal mogelijkheden onderzocht met de lidstaten, waaronder de 
uitwerking van een specifieke EU-versie van het model voor belastingverdragen van de OESO, 
en de invoering van een multilateraal belastingverdrag dat in de hele EU kan worden toegepast. 
In november 2006 hebben de lidstaten in het kader van de Werkgroep IV - directe belasting 
bovendien een aparte vergadering belegd over dergelijke belastingverdragen.

Verder doen de diensten van de Commissie in het kader van het in december 2006 
geïntroduceerde coördinatie-initiatief voor belastingstelsels momenteel onderzoek naar 
maatregelen die genomen kunnen worden, met name in het licht van nieuwe internationale 
ontwikkelingen, zoals het nieuwe artikel 25 lid 5 van het OESO-verdragsmodel inzake de 
arbitrageprocedure. Een pragmatische benadering gebaseerd op het bestaande verdragennetwerk 
zou de procedures voor het oplossen van geschillen kunnen verbeteren. Zo wordt de 
arbitrageclausule uit het Verdrag van 23 juli 1990 (90/436/EEG (1)) momenteel beperkt tot de 
gevallen van dubbele belasting met betrekking tot verrekenprijzen, maar deze clausule zou ook 
uitgebreid kunnen worden tot andere belastinggeschillen. Bovendien zou ook het 
verdragenbeleid van de lidstaten beter gecoördineerd kunnen worden.

In het licht van deze ontwikkelingen zou een Gemeenschapsinstrument – met name een richtlijn 
– of een multilaterale overeenkomst op lange termijn een doelstelling kunnen zijn. Rekening 
houdend met het subsidiariteitsbeginsel, het feit dat directe belastingheffing hoofdzakelijk onder 
de bevoegdheid van de lidstaten valt, en het voor het communautaire belastingstelsel 
kenmerkende unanimiteitsbeginsel, is de Commissie echter van mening dat het op korte termijn 
beter is om voor een oplossing te kiezen die gemakkelijk op de huidige context van bilaterale 
verdragen gebaseerd kan worden.

Ze is verder van mening dat het mogelijk is een bevredigende oplossing te vinden voor de meest 
urgente problemen op het gebied van de interne markt door nationale belastingbepalingen en 
bepalingen van de verdragen beter op elkaar af te stemmen en geschilprocedures te verbeteren.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&ch
ecktexte=checkbox&visu=#texte.
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De diensten van de Commissie zijn zich bewust van de impact van bilaterale overeenkomsten op 
de interne markt en onderzoeken daarom een mogelijkheid om een openbare raadpleging te 
houden om zowel kwantitatieve als kwalitatieve feiten te verzamelen over moeilijkheden die 
belastingbetalers ondanks de bestaande belastingverdragen en het huidige mechanisme ter 
vermijding en opheffing van dubbele belasting blijven tegenkomen. De Commissie zal aan de 
hand van deze openbare raadpleging een eventueel beleidsinitiatief op dit gebied beter kunnen 
voorbereiden.


