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Summary	in	Dutch

Dit	proefschrift	bevat	een	uitputtende analyse	van	artikel	21	van	het	OESO-modelverdrag	(het	

saldoartikel).	Hieronder	worden	de	 inhoud	en	de	voornaamste	conclusies	van	het	proefschrift	

samengevat.	In	deze	studie	komen	de	volgende	onderzoeksvragen	aan	de	orde:

 Hoe	functioneert	artikel	21	in	verhouding	tot	de	andere	toewijzingsbepalingen	van	het	

OESO-modelverdrag	en	bilaterale	belastingverdragen	die	daarop	gebaseerd	zijn?	Dit	

behelst	een	analyse	van	de	interpretatie	en	toepassing	van	artikel	21	en	daarop	

gebaseerde	verdragsbepalingen	aan	de	hand	van	jurisprudentie,	academische	literatuur	

en	beleid	van	belastingautoriteiten	in	diverse	landen.

 Een	onderzoek	naar	het	belang	van	artikel	21;	is	het	saldoartikel	nodig?	Zo	ja,	waarom,	

en	zo	nee,	wat	zou	dan	een	gepast	alternatief	zijn?

 Een	onderzoek	naar de	effectiviteit	van	artikel	21;	functioneert	artikel	21	

overeenkomstig	zijn	beoogde	doel,	en	zo	nee,	zou	dit	opgelost	kunnen	worden	door	een	

aanpassing	van	het	OESO-modelverdrag	of	het	OESO-commentaar?	Dit	betreft	een	

inventarisatie	van	mogelijke	aanpassingen	van	de	tekst	dan	wel	wijzigingen	in	de	

toepassing	van	artikel	21	van	het	OESO-modelverdrag	en	het	commentaar	daarop,	

alsmede	van	andere	bepalingen	van	het	OESO-modelverdrag	en	het	bijbehorende	OESO-

commentaar.

De	conclusies	naar	aanleiding	van	deze	vragen	worden	hierna	behandeld.	Daaraan	voorafgaand	

wordt	een	overzicht	gegeven	van	de	opbouw	en	inhoud	van	het	proefschrift.	In	de	eerste	plaats	

heeft	de	auteur	op	basis	van	het	onderzoek	de	volgende	hoofdconclusies	getrokken.	Artikel	21,	

lid	 1,	 is	 een	 essentieel	 onderdeel	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 en	 daarop	 gebaseerde	

belastingverdragen,	omdat	de	bepaling	bewerkstelligt	dat	het	OESO-modelverdrag	een	sluitend	

systeem	vormt.	Het	saldoartikel	levert	daarom	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	voorkomen	van	

internationale	juridische	dubbele	belasting.	Naar	de	mening	van	de	auteur	vervult	artikel	21	zijn	

functie	als	 restartikel	binnen	het	kader	van	het	OESO-modelverdrag	naar	behoren.	De	huidige	

bewoording	van	artikel	21,	lid	1,	sluit	aan	bij	het	doel	van	deze	bepaling.	De	auteur	ziet	daarom	

geen	aanleiding	de	tekst	van	artikel	21,	lid	1,	aan	te	passen.	Volgens	de	auteur	kan	de	effectiviteit	

van	de	uitzondering	voor	onroerend	goed	in	artikel	21,	lid	2,	echter	verbeterd	worden	door	het	

tweede	 lid	 aan	 te	 passen	 zoals	 voorgesteld	 in	 de	 bijlage	 bij	 hoofdstuk	 13.	 Deze	 aanpassing	

beoogt	te	waarborgen	dat	de	staat	waar	een	vaste	inrichting	is	gelegen	geen	heffingsrecht	heeft	

over	 inkomsten	 uit	 onroerende	 zaken	 die	 gelegen	 zijn	 in	 de	woonstaat	 of	 in	 een	 derde	 staat.	

Artikel	21,	 lid	2,	vervult	 slechts	een	bekrachtigende	 functie	 ten	 aanzien	van	 “overig	 inkomen”	

dat	 afkomstig	 is	 uit	 de	 woonstaat	 of	 uit	 derde	 staten,	 en	 dat	 toerekenbaar	 is	 aan	 een	 vaste	

inrichting	 in	 de	 andere	 verdragsstaat.	 Volgens	 de	 auteur	 is	 het	 echter	 niet	 noodzakelijk	 de	

hoofdregel	van	artikel	21,	lid	2,	aan	te	passen.	

1 Opbouw	en	inhoud

Dit	proefschrift	is	opgebouwd	uit	drie	delen.	Deel	I	van	deze	studie	(“General”)	bevat,	naast	het	

inleidende	hoofdstuk,	diverse	hoofdstukken	van	meer	algemene	aard.	Het	OESO-modelverdrag	

heeft	 invloed	 op	 de	 uitleg	 en	 toepassing	 van	 belastingverdragen	 over	 de	 hele	 wereld.	 Het	

uitgangspunt	 voor	 deze	 studie	 is	 daarom	 artikel	 21	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 en	 het	

commentaar	daarop.	Bij	wijze	van	inleiding	op	het	onderwerp	schetst	hoofdstuk	2	de	historische	

context	 van	 artikel	 21.	 De	 oorsprong	 van	 het	 saldoartikel zijn	 terug	 te	 voeren	 op	

modelverdragen	van	de	Volkenbond	en	het	modelverdrag	van	de	OEEC.	In	dit	hoofdstuk	komt	de	

ontwikkeling	van	het	saldoartikel	in	deze	voorlopers	van	het	OESO-modelverdrag	aan	de	orde,	
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evenals	 de	 ontwikkeling	van	 artikel	 21	 in	 de	 opvolgende	 versies	 van	 het	OESO-modelverdrag	

zelf.

De	scheidslijn	tussen	artikel	21	en	de	andere	toewijzingsbepalingen	van	het	OESO-modelverdrag	

hangt	 doorgaans	 nauw	 samen	 met	 de	 uitleg	 van	 de	 begrippen	 die	 in	 een	 belastingverdrag	

gehanteerd	 worden.	 Hoofdstuk 3	 bevat	 een	 beschouwing	 van	 de	 algemene	 regels	 inzake	

verdragsinterpretatie,	 voor	 zover	 deze	 relevant	 zijn	 voor	 de	 uitleg	 van	 artikel	 21	 alsmede	 de	

afbakening	 tussen	 artikel	 21	 en	 de	 diverse	 toewijzingsbepalingen.	 Het	 hoofdstuk	 is	 een	

algemene	inleiding	op	dit	onderwerp	en	betreft	een	weergave	van	de	mening	van	de	auteur	met	

betrekking	tot	diverse	kwesties	op	het	gebied	van	verdragsinterpretatie.	In	hoofdstuk	3	komen	

de	algemene	interpretatievoorschriften	van	het	Verdrag	van	Wenen	inzake	het	verdragenrecht

aan	bod,	evenals	de	bijzondere	uitleggingsregel	van	artikel	3,	lid	2,	van	het	OESO-modelverdrag	

inzake	 ongedefinieerde	 begrippen	 in	 belastingverdragen.	 Daarnaast	 komen	 gerelateerde	

onderwerpen	 aan	 de	 orde	 zoals	 kwalificatieconflicten	 en	 de	 betekenis	 van	 het	 OESO-

commentaar	voor	de	uitleg	van	belastingverdragen.

Hoofdstuk	 4	 biedt	 een	 algemene	 inleiding	 op	 artikel	 21	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 en	 de	

overeenkomstige	bepaling	in	diverse	andere	modelverdragen.	De	hoofdregel	van	artikel	21,	lid	

1,	 wordt	 toegelicht	 aan	 de	 hand	 van	 een	 afbakening	 tussen	 deze	 bepaling	 en	 de	 andere	

toewijzingsbepalingen	 van	 het	 OESO-modelverdrag.	 Bovendien	 bevat	 hoofdstuk	 4	 een	

beschouwing	van	de	 functie	van	artikel	21	binnen	het	system	van	het	OESO-modelverdrag.	De	

uitzondering	 op	 de hoofdregel	 van	 artikel	 21,	 lid	 2,	 komt	 ook	 aan	 de	 orde	 in	 dit	 hoofdstuk.	

Daarnaast	 bevat	 hoofdstuk	 4	 een	 onderzoek	 naar	 het	 saldoartikel	 in	 een	 selectie	 van	 andere	

modelverdragen,	 waaronder	 het	 VN-modelverdrag.	 Aangezien	 deze	modelverdragen	 over	 het	

algemeen	 geschoeid	 zijn	 op	 de	 leest	 van	 het	 OESO-modelverdrag,	 wordt	met	 name	 aandacht	

besteed	 aan	 de	 verschillen	 met	 het	 OESO-modelverdrag.	 Daarenboven	 wordt	 in	 hoofdstuk	 4	

ingegaan	op	belangwekkende	afwijkingen	van	het	 saldoartikel	 van	 het	OESO-modelverdrag	 in	

bilaterale	belastingverdragen	van	diverse	landen.	De	begrenzing	tussen	artikel	21	en	de	andere	

toewijzingsbepalingen	 van	 het	 OESO-modelverdrag,	 en	 belastingverdragen	 die	 daarop	

gebaseerd	zijn,	komt	uitgebreider	aan	de	orde	in	de	volgende	hoofdstukken.	

Deel	 II	 van	 deze	 studie	 (“Demarcation	 between	Article	 21	 and	 other	 distributive	 rules	 of	 the	

OECD	Model”)	 bestaat	 uit	 de	 hoofdstukken	 5	 tot	 en	met	 12.	 Het	 doel	 van	 dit	 deel	 is	 om	 een	

algemeen	kader	vast	te	stellen	met	betrekking	tot	de	functie	en	toepassing van	artikel	21	binnen	

het	system	van	het	OESO-modelverdrag.	De	hoofdstukken	5	tot	en	met	12	geven	de	afbakening	

aan	 tussen	 artikel	 21	 en	 de	 diverse	 bepalingen	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 die	 in	 deze	

hoofdstukken	 aan	 de	 orde	 komen,	 namelijk	 artikel	 6	 (inkomsten	 uit	 onroerende	 goederen),	

artikel	7	(winst	uit	onderneming),	artikel	8	(zee- en	luchtvaart),	artikel	10	(dividenden),	artikel	

11	(interest),	artikel	12	(royalty’s),	artikel	13	(vervreemdingswinsten),	en	 tot	slot	de	artikelen	

15	 en	 volgende,	 die	 handelen	 over	 inkomsten	 uit	 niet-zelfstandige	 arbeid.	 Volgens	 de	 auteur	

vormen	 de	 artikelen	 15	 tot	 en	 met	 20	 een	 samenhangend	 systeem.	 Aangezien	 artikel	 15	

functioneert	 als	 restartikel	 in	 relatie	 tot	 de	 artikelen	 16	 tot	 en	 met	 20	 wordt	 de	 afgrenzing	

tussen	 artikel	 21	 en	 deze	 groep	 verdragsbepalingen	 behandeld	 in	 één	 hoofdstuk.	 In	 de	

hoofdstukken	5	tot	en	met	12	wordt	onderzocht	welke	rol	artikel	21	speelt	met	betrekking	tot	

inkomsten	 die	 vallen	 buiten	 het	 toepassingsbereik	 van	 de	 overige	 toewijzingsbepalingen.	 Dit

omvat	 uiteraard	 een	 overzicht	 van	 de	 inkomensbestanddelen	 die	 onder	 artikel	 21	 geschaard	

worden,	 alsmede	 een	 beschouwing	 van	 de	 gevallen	 waarin	 inkomensbestanddelen	 juist	 niet	

onder	 artikel	 21	 geclassificeerd	 worden.	 Daarnaast	 wordt	 de	 betekenis	 van	 artikel	 21	

onderzocht	voor	inkomsten	die	vallen	buiten	het	geografische	toepassingsbereik	van	de	overige	

toewijzingsbepalingen.	 Bijzondere	 vraagstukken	 doen	 zich	 voor	 indien	 inkomsten	 worden	
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verkregen	uit	een	recht	of	een	zaak	die	behoort	tot	het	vermogen	van	een	vaste	inrichting.	In	dat	

verband	worden	de	werkingssfeer	 en	 de	 betekenis	 van	 het	 tweede	 lid	 van	 artikel	 21	 van	 het	

OESO-modelverdrag	onderzocht.		

Deel	III	van	dit	proefschrift	(“Summary	and	conclusions”)	bestaat,	tot	slot,	uit	hoofdstuk	13.	Dit	

hoofdstuk	bevat	een	samenvatting	van	de	bevindingen	van	de	voorafgaande	hoofdstukken	4	tot	

en	 met	 12,	 alsmede	 de	 slotconclusies.	 Op	 basis	 hiervan	 worden	 aanbevelingen	 gedaan	 over	

mogelijke	aanpassingen	van	de	 formulering	van	artikel	21	van	het	OESO-modelverdrag	en	het	

commentaar	 daarop,	 alsmede	 van	 andere	 artikelen	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 en	 het	

bijbehorende	commentaar.	Daarnaast	wordt	aangegeven	hoe	de	 toepassing	van	deze	artikelen	

verbeterd	kan	worden	(zie	ook	de	bijlage	bij	hoofdstuk	13	voor	de	tekstuele	voorstellen	van	de	

auteur).	

2 Hoofdconclusies

2.1 Toepassingsbereik	van	artikel	21	van	het	OESO-modelverdrag

De	 afbakening tussen	 artikel	 21	 en	 de	 andere	 toewijzingsbepalingen	 van	 het	 OESO-

modelverdrag	 kan	 worden	 onderscheiden	 in	 twee	 categorieën.	 Ten	 eerste	 kunnen	

inkomensbestanddelen	buiten	de	werkingssfeer	van	de	voorgaande	bepalingen	vallen	als	gevolg	

van	de	aard	van	de	inkomsten,	d.w.z.	het	inkomen	valt	buiten	deze	bepalingen	ten	gevolge	van	

hun	 objectieve	 toepassingsbereik.	 Ten	 tweede	 kunnen	 inkomensbestanddelen	 buiten	 de	

werking	van	een	andere	toewijzingsbepalingen	vallen	ten	gevolge	van	de	locatie	van	de	bron	van	

de	 inkomsten,	 d.w.z.	 de	 voorgaande	 bepalingen	 vinden	 geen	 toepassing	 vanwege	 hun	

geografische	toepassingsbereik.	Dit	geldt	ook	indien	het	inkomen	wel	wordt	bestreken	door	de	

geografische	 reikwijdte	 van	 die	 andere	 toewijzingsbepaling.	 Deze	 categorie	 omvat	

inkomensbestanddelen	 van	 een	 inwoner	 van	 een	 verdragsstaat	 die	 afkomstig	 zijn	 uit	 derde	

landen,	 alsmede	 inkomsten	die	 afkomstig	 zijn	uit	 een	verdragsstaat	 en	die	 verkregen	worden	

door	een	inwoner	van	diezelfde	staat.	In	beide	situaties	is	artikel	21	van	toepassing.	

Sommige	 andere	 bepalingen	 uit	 het	 OESO-modelverdrag	 hebben	 ook	 saldowerking,	 namelijk	

artikel	 7,	 lid	1,	 artikel	13,	 lid	5,	 en	 artikel	 15,	 lid	1.	 Indien	 inkomsten	 ressorteren	onder	deze	

vangnetbepalingen,	 dan	 speelt	 artikel	 21,	 lid	 1,	 in	 beginsel	 geen	 rol.	 Ten	 aanzien	 van	 de	

saldowerking	van	deze	bepalingen	zijn	er	diverse	verschillen	met	artikel	21.	Naar	de	mening	van	

de	auteur	heeft	artikel	7	geen	absolute	werking	als	saldobepaling.	De	saldowerking	van	artikel	

15,	 lid	 1,	 is	 evenmin	 absoluut.	 Dit	 komt	 omdat	 de	 objectieve	 werkingssfeer	 van	 deze	 beide	

artikelen,	 en	 daarmee	 hun	 saldowerking,	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 afhankelijk	 is	 van	 het	

begrippenkader	van	het	nationale	 recht	van	de	staat	die	het	verdrag	 toepast.	Dit	volgt	uit	het	

algemene	 interpretatievoorschrift	 van	 artikel	 3,	 lid	 2.	 Waar	 bepaalde	 inkomsten	 buiten	 de	

objectieve	 reikwijdte	 van	 de	 artikelen	 7	 dan	wel	15	 vallen,	 fungeert	 artikel	 21	 nog	 steeds	 als	

restartikel.	Als	 het	 echter	 gaat	 om	de	 saldowerking	van	artikel	13,	 lid	5,	 dan	 is	 deze	bepaling	

naar	de	mening	van	de	auteur	in	hoge	mate	vergelijkbaar	met	artikel	21,	lid	1.	Volgens	de	auteur	

bewerkstelligt	het	 vijfde	 lid	 van	artikel	13	dat	deze	bepaling	 een	alomvattend	 systeem	vormt	

voor	alle	vermogenswinsten.	Niettemin	stelt	de	auteur	een	wijziging	voor	van	artikel	13,	 lid	5,	

om	te	benadrukken	dat	de	bepaling	saldowerking	heeft.	

2.1.1 Objectieve	werkingssfeer

Het	objectieve	toepassingsgebied	van	artikel	21,	lid	1,	kan	worden	geïllustreerd	aan	de	hand	van	

de	 volgende	 voorbeelden.	 Artikel	 21,	 lid	 1,	 kan	 van	 toepassing	 zijn	 op	 alimentatie	 en	 andere	

soorten	 onderhoudsvoorzieningen,	 sociale	 zekerheidsuitkeringen,	 inkomsten	 uit	 bepaalde

financiële	 instrumenten,	 periodieke	 lijfrenten,	 loterijprijzen,	 kansspelwinsten,	 beurzen	 en	
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boetes	 voor	 te	 late	 betaling	 van	 rente.	 Daarnaast	 hebben	 belastingrechters	 en	

belastingautoriteiten	 in	 diverse	 landen	 de	 volgende	 inkomensbestanddelen	 onder	 artikel	 21	

geclassificeerd:

 inkomen	in	verband	met	een	schadevergoeding	op	grond	van	een	class	action	geding	

(India);1

 de	afkoop	van	een	lijfrenteaanspraak	(Nederland);2

 de	terugname	van	een	afschrijving	op	een	onroerende	zaak	(Denemarken);3

 bezoldigingen	van	in het	buitenland	woonachtige	werkende	vennoten	van	Belgische	

BVBA’s	(België);4

 pensioenbijdragen	van	een	lid	van	het	Europees	Parlement	(Nederland);5

 fictieve	inkomsten	in	verband	met	aandelen	(Zweden);6

 fictieve	winstoverdrachten	van	een	vaste	inrichting	van	een	buitenlandse	vennootschap	

naar	de	aandeelhouders	van	die	vennootschap	(Frankrijk);7

 uitkeringen	van	een	beleggingsfonds	(Finland);8

 dividendvervangende	vergoedingen	in	het	kader	van	securities	lending (Netherlands);9

 een	vergoeding	in	contanten	in	verband	met	dividenden	(Finland);10

 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen	(Nederland,	België,	Duitsland,	Verenigd	

Koninkrijk);11

 aanvullend	pensioen	uit	het	buitenland	en	afkoopsommen	van	pensioenaanspraken	

(België);12

 een	eindafrekening	over	een	pensioenafkoopsom	ingeval	een	inwoner	van	België	zijn	

woonplaats	verplaatst	naar	een	ander	land,	waarbij	het	heffingsmoment	wordt	geacht	

plaats	te	hebben	voor	de	emigratie	(België);13

                                                     
1 Beslissing	van	de	New	Delhi	Authority	for	Advance	Rulings	(AAR)	van	27	augustus	2012,	AAR	nr.’s	1045,	1060,	1078,	1087	en	1088	

van	2011	(IC	and	others v.	DIT),	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	4.2.9.
2 Arrest	van	de	Nederlandse	Hoge	Raad	van	19	juni	2009, BNB	2009/264.	Zie	onderdeel	4.2.7.2.5.
3 Beslissing	van	de	Deense	Landsskateretten	van 21	 juni	1995,	 samengevat	 in	 IBFD,	Tax	News	Service Online,	17	oktober	1995.	Zie	

onderdeel	5.4.3.12.
4 Bijvoorbeeld	het	arrest	van	het	Belgische	Cour	de	Cassation (Hof	van	Cassatie)	van	21	december	1990,	F1851N,	IBFD	Tax	Treaty	

Case	 Law;	 en	 het	 arrest	 van	 het	 Belgische	 Cour	de	Cassation van	 3	 oktober	 2003,	 IBFD	 Tax	 Treaty	 Case	 Law.	 Zie	 onderdeel	
6.4.3.1.

5 Arrest	van	de	Nederlandse	Hoge	Raad	van	12	oktober	2007,	BNB 2008/15	and	16.	Zie	onderdeel	6.4.3.9.
6 Beslissing	van	de	Zweedse	Högsta	förvaltningsdomstolen van	4	juni	2013,	nr.	368-13,	HFD	2013	ref.	34.	Zie	onderdeel	8.4.3.1.
7 Arrest	van	de	Franse Conseil	d’Etat van	31	januari	2001,	nr.	199543,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	8.4.3.2.
8 Beslissing	van	de	Finse	Korkein	hallinto-oikeus van	14	 juni	 1999,	KHO:1999:34,	 IBFD	Tax	Treaty	Case	Law;	en beslissing	van	de	

Finse	Keskusverolautakunta van	1	februari	2012,	KVL	002/2012,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	8.4.3.6.
9 Resolutie	 van	 3	 juni	 1994,	 nr.	 IFZ94/331,	 V-N 1994,	 pp.	 2496–2497;	 Besluit	 van	 15	 januari	 2011,	 nr.	 DGB2010/8223M,	 BNB

2011/90.	Zie	onderdeel	8.4.3.7.
10 Beslissing	 van	de	 Finse	Korkein	hallinto-oikeus van	 6	november	2002,	KHO:2002:71,	 IBFD	Tax	 Treaty	Case	 Law.	 Zie	 onderdeel	

8.4.3.8.
11 Arrest	van	de	Nederlandse	Hoge	Raad	van	4	 juli	1989,	BNB 1989/274;	Hoge	Raad	22	 juni	1994,	BNB 1994/242;	Hoge	Raad	27	

september	 2000,	BNB 2001/29.	 Zie	 de	 onderdelen	 12.4.4.1.3.	 en	 12.4.4.1.7.	 Zie	 ook,	 bijvoorbeeld,	 de	 beslissing	 van	Hof	 van	
Beroep	Antwerpen	van	12	oktober	1999,	nr.	2000/25,	FJF	2000/154,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law;	en	de	beslissing	van	het	Duitse	
Bundesfinanzhof van	15	april	1996,	BStBl II	1996,	p.	478;	alsmede	de	classificatie	van	“incapacity	benefits”	door	HMRC	onder	
diverse	belastingverdragen	van	het	Verenigd	Koninkrijk.	Zie	onderdeel	12.4.4.1.3.

12 Beslissingen	van	het	Hof	van	Beroep	Antwerpen	van	18	September	1995,	22	oktober	1996	en	16	december	1997.	Zie	onderdeel	
12.4.4.2.6.
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 ontslagvergoedingen	(Denemarken);14

 een	ex	gratia ontslagvergoeding	in	verband	met	het	vrijwillige	ontslag	van	een	

werknemer	(Verenigd	Koninkrijk);15

 een	betaling	bij	de	beëindiging	van	een	employee	stock	ownership	plan aan	een	niet-

ingezeten	persoon	(VS);16

 inkomsten	van	in	Frankrijk	woonachtige	“gérants	majoritaires”	(bestuurders	met	een	

controlerend	belang)	van	buitenlandse	vennootschappen	(Frankrijk);17

 presentiegelden	(Frankrijk);18 en

 betalingen	op	grond	van	een	vrijwillige	pensioenregeling	verricht	door	een	buitenlands	

pensioenfonds	voor	de	publieke	sector	aan	een	inwoner	in	verband	met	een	voormalige	

overheidsdienstbetrekking	(Duitsland).19

De	 toewijzingsbepalingen	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 bevatten	 diverse	 begrippen	 voor	 het	

toerekenen	 van	 inkomsten	 aan	 een	 persoon	 voor	 verdragstoepassing.	 In	 het	 OESO-

modelverdrag	 worden	 de	 begrippen	 “betaald”	 en	 “verkregen”	 gebruikt,	 alsmede	 varianten	

daarop,	 om	 inkomen	 voor	 verdragstoepassing	 aan	 een	 persoon	 toe	 te	 rekenen.	 Deze	

uitdrukkingen	 hebben	 volgens	 de	 auteur	 geen	 zelfstandige	 betekenis	 bij	 het	 bepalen	 van	 de	

objectieve	 reikwijdte	 van	 de	 artikelen	 waarin	 ze	 gebruikt	 worden.	 Elk	 inkomen	 dat	 in	

aanmerking	wordt	genomen	op	grond	van	de	nationale	belastingwetgeving	van	een	staat,	kan	

worden	geacht	 te	zijn	 “betaald”	en	“verkregen”	 in	de	zin	van	de	betreffende	bepalingen	 in	het	

OESO-modelverdrag.	Deze	uitdrukkingen	zijn	dus	niet	als	zodanig	van	belang	voor	de	afgrenzing	

tussen	artikel	21	en	de	diverse	toewijzingsbepalingen	waarin	deze	uitdrukkingen	staan.	

De	 diverse	 toewijzingsbepalingen	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 hanteren	 het	woordje	 “uit”	 en	

daarmee	vergelijkbare	uitdrukkingen.	Deze	begrippen	drukken	uit	dat	een	causale	nexus	vereist	

is	 tussen	 inkomen	 dat	 op	 grond	 van	 het	 nationale	 recht	 van	 een	 verdragsluitende	 staat	 in	

aanmerking	 wordt	 genomen	 en	 het	 basiselement	 dat	 ten	 grondslag	 ligt	 aan	 de	

onderscheidenlijke	 toewijzingsregels	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 d.w.z.	 de	 diverse	 soorten	

rechten,	zaken	en	activiteiten	die	worden	behandeld	in	de	artikelen	6	tot	en	met	20.	Bij	gebreke	

aan	 het	 vereiste	 causale	 verband	 tussen	 een	 inkomensbestanddeel	 en	 het	 betreffende	

basiselement,	 blijven	 de	 onderscheidenlijke	 toewijzingsbepalingen	 buiten	 toepassing.	 In	 dat	

geval	dient	het	inkomen	geschaard	te	worden	onder	artikel	21	van	het	OESO-modelverdrag,	mits	

het	inkomen	onder	geen	enkele	andere	toewijzingsregel	gebracht	kan	worden.	De	auteur	meent	

dat	de	vereiste	causale	nexus	op	diverse	manieren	benaderd	kan	worden.	Om	te	beginnen	kan	

het	vaststellen	van	een	oorzakelijk	verband	beschouwd	worden	als	een	puur	feitelijke	kwestie,	

met	 inbegrip	 van	 de	weging	 en	 interpretatie	 van	 de relevante	 feiten.	 Het	 vaststellen	 van	 het	

causale	 verband	 kent	 echter	 ook	 een	 juridische	 dimensie,	 waarbij	 de	 auteur	 een	 rangorde	

onderscheidt	 in	 de	 diverse	 aspecten	 van	 causaliteit.	 Deze	 rangorde	 vloeit	 voort	 uit	 de	

                                                                                                                                                                     
13 Arrest	van	het	Belgische	Hof	van	Cassatie	van	5	December	2003,	F.02.0042.F,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	12.4.4.2.6.
14 Bijvoorbeeld	de	beslissing	van	de	Deense	Landsskatteretten van	10	 juni	1998,	samengevat	 in	IBFD,	Tax	News	Service	Online,	10	

december	 1998;	en	 de	 beslissing	 van	de	Østre	Landsret (Eastern	Division	 of	 the	High	Court)	 van	28	november	2011,	B-246-
11/SKM	nr.	2011.82,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	12.4.4.5.

15 Beslissing	van	de	Special	Commissioners	of	Income	Tax	van	27	augustus	2008,	SpC	710, Resolute	Management	Services	Ltd	v.	HMRC	
[2008]	UKSPC	SPC00710,	[2008]	STC	(SCD)	1202,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	12.4.4.5.

16 Beslissing	van	het	US	Court	of	Federal	Claims	van	30	juni	1995	(Ernest	J.	Clayton,	et	al.	v.	The	United	States),	33	Fed.Cl.	628	No.	92-
712T,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	12.4.4.10.

17 Arrest	van	de	Franse	Conseil	d’Etat van	25	november	1968,	nr.	71227.	Zie	onderdeel	12.4.4.12.
18 Arrest	van	de	Franse Conseil	d’Etat van	26	februari	1992,	nr.	83461,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	12.4.4.12.
19 Arrest	van	het	Duitse	Bundesfinanzhof van	8	december	2010,	nr.	I	R	92/09,	IBFD	Tax	Treaty	Case	Law.	Zie	onderdeel	12.4.4.13.
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zienswijzen	van	de	auteur	op	het	gebied	van	verdragsinterpretatie	(zie	hoofdstuk	3).	Ten	eerste	

dient	 een	 causaal	 verband	 dat	 impliciet	 aanwezig	 is	 in	 ongedefinieerde	 uitdrukkingen	 in	 het	

belastingverdrag	 op	 grond	 van	 artikel	 3,	 lid	 2,	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 vastgesteld	 te	

worden	met	behulp van	het	nationale	recht	van	de	verdragstoepassende	staat,	voor	zover	het	

nationale	recht	althans	een	betekenisvolle	invulling	kan	geven	aan	dit	begrip.	Ten	tweede	kan	de	

“context”	 in	de	zin	van	artikel	3,	 lid	2,	een	causaal	verband	verdringen	of	beperken	dat	wordt	

gegeven	 of	 geïmpliceerd	 in	 het	 recht	 van	 de	 staat	 die	 het	 verdrag	 toepast,	 mits	 hiervoor	

voldoende	zwaarwegende	redenen	zijn.	De	vereiste	causaliteit	die	blijkt	uit	het	woord	“uit”	kan	

worden	gezien	als	een	autonoom	element	dat	onderdeel	uitmaakt van	de	verdragscontext.	Dit	

element	kan	in	de	weg	staan	aan	de	classificatie	van	een	inkomensbestanddeel	aan	de	hand	van	

het	nationale	recht	van	een	staat	 ingeval	de	causaliteit	op	het	niveau	van	het	belastingverdrag	

ontoereikend	 is.	 Indien	een	causaal	verband	bijvoorbeeld	wordt	vastgesteld	op	grond	van	een	

nationaalrechtelijke	 fictie,	 dan	 kan	 de	 context	 van	 artikel	 3,	 lid	 2,	 in	 de	 weg	 staan	 aan	 de	

doorwerking	 van	 het	 verband	 in	 het	 belastingverdrag.	Deze	 context	wordt	 in	 enkele	 gevallen	

aangereikt	 door	 het	 OESO-commentaar,	 aangezien	 het	 commentaar	 op	 bepaalde	 plaatsen	 een	

toelichting	 bevat	 over	 de	 vereiste	 causaliteit	 die	 is	 ingesloten	 in	 de	 toewijzingsregels	 van	 het	

OESO-modelverdrag.	Tot	slot	dient	de	causale	nexus	vastgesteld	 te	worden	met	behulp	van	de

algemene	uitleggingsregels	 van	 de	 artikelen	 31	 en	 32	 van	 het	 Verdrag	 van	Wenen	 inzake	 het	

verdragenrecht	 in	 gevallen	 waarin	 artikel	 3,	 lid	 2,	 niet	 kan	 worden	 toegepast,	 of	 waarin	 de	

bepaling	 niet	 tot	 een	 bruikbaar	 resultaat	 leidt.	 In	 dat	 verband	 kan	 het	 beginsel	 van	 de	 goede	

trouw	een	nuttige	rol	spelen.	

2.1.2 Geografische	werkingssfeer

Ten	aanzien	van	de	artikelen	6	tot	en	met	20,	is	artikel	21,	lid	1,	in	beginsel	van	toepassing	op	

inkomsten	die	naar	hun	aard	ressorteren	onder	toewijzingsregels	met	een	beperkt	geografisch	

toepassingsbereik,	mits	het	 gaat	 om	 inkomsten	die	 afkomstig	 zijn	uit	 de	woonstaat	 of	uit	 een	

derde	 staat.	 Artikel	 21	 schrijft	 dan	 de	 rechtsgevolgen	 voor	 ten	 aanzien	 van	 deze	 soorten	

inkomsten,	namelijk	een	exclusief	heffingsrecht	voor	de woonstaat.	Dit	gevolg	treedt	in	de	plaats	

van	de	rechtsgevolgen	van	deze	bepalingen	zelf,	zoals	aangevuld	met	artikel	23	A	of	B.	Dit	betreft	

de	volgende	bepalingen	met	een	bilaterale	werkingssfeer:

 Artikel	6,	lid	1;20

 Artikel	10,	lid	1	en	lid	2;21

 Artikel	11,	lid	1	en	lid	2;22

 Artikel	16;23 en

 Artikel	17,	lid	1	en	lid	2.24

                                                     
20 Omdat	artikel	6	een	bilaterale	werkingssfeer	heeft,	ressorteert	inkomen	uit	onroerend	goed	dat	gelegen	is	in	de	woonstaat	of	een	

derde	staat	onder	artikel	21,	lid	1,	tenzij	het	inkomen	wordt	aangemerkt	als	winst	uit	onderneming.	In	dat	geval	zou	artikel	7 van	
toepassing	zijn.	Bij	gebreke	aan	een	vaste	inrichting	in	de	andere	verdragsstaat	leidt	artikel	7	tot	hetzelfde	resultaat,	namelijk	
uitsluitende	woonstaatheffing.

21 Omdat	 artikel	 10	 een	 bilaterale	werkingssfeer	 heeft,	 vallen	 dividenden	 betaald	 door	 een vennootschap	 die	 inwoner	 is	 van	 de	
woonstaat	 of	 van	 een	 derde	 staat	 onder	 artikel	 21,	 lid	 1.	 Indien	 de	woonstaat	 de	 dividenden	 echter	 aanmerkt	 als	winst	 uit	
onderneming,	is	artikel	7,	lid	1,	van	toepassing.	Bij	gebreke	aan	een	vaste	inrichting	in	de	andere	verdragsstaat	leidt	artikel	7	tot	
hetzelfde	resultaat,	namelijk	uitsluitende	woonstaatheffing.

22 Omdat	artikel	11	een	bilaterale	werkingssfeer	heeft,	valt	interest	die	afkomstig	 is	uit	de	woonstaat	of	uit	een	derde	staat	onder	
artikel	21,	lid	1.	Indien	de	woonstaat	de	interest	echter	aanmerkt	als	winst	uit	onderneming,	is	artikel	7,	lid	1,	van	toepassing.	Bij	
gebreke	 aan	 een	 vaste	 inrichting	 in	 de	 andere	 verdragsstaat	 leidt	 artikel	 7	 tot	 hetzelfde	 resultaat,	 namelijk	 uitsluitende	
woonstaatheffing.

23 Indien	de	inkomsten	worden	gekarakteriseerd	als	winst	uit	onderneming,	is	artikel	7,	lid	1,	van	toepassing.	Daarnaast	functioneert
artikel	15,	 lid	1,	volgens	de	auteur	als	saldoartikel	voor	inkomsten	die	buiten	de	geografische	reikwijdte	van	artikel	16	vallen,	
indien	het	inkomsten	uit	niet-zelfstandige	arbeid	betreft.
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Artikel	 21,	 lid	 1,	 betreft	 tevens	 inkomsten	 die	 vallen	 binnen	 de	 objectieve	werkingssfeer	 van	

artikel	12,	lid	1,	maar	die	afkomstig	zijn	uit	de	woonstaat	of	uit	een	derde	staat,	met	hetzelfde

rechtsgevolg	van	uitsluitende	woonstaatheffing.25 Artikel	21,	lid	1,	is	bovendien	van	toepassing	

op	inkomsten	die	naar	hun	aard	onder	één	van	de	volgende	toewijzingsbepalingen	ressorteren,	

indien	deze	inkomsten	niet	betaald	worden	door	een	van	de	verdragsstaten:

 Artikel	19,	lid	1,	onderdeel	a,	en	lid	2,	onderdeel	a; en

 Artikel	19	lid	1,	onderdeel	b,	en	lid	2,	onderdeel	b,	hoewel	volgens	de	auteur	in	dit	

verband	artikel	15,	lid	1,	in	beginsel	als	saldobepaling	fungeert.

Tot	slot	is	artikel	21,	lid	1,	van	toepassing	op	inkomsten	die	naar	hun	aard	behandeld	worden	in	

artikel	 20,	welke	 bepaling	 slechts	 ziet	 op	 inkomsten	 die	 niet	 uit	 de	 andere	 verdragsstaat	 (de	

verblijfstaat)	afkomstig	zijn,	ingeval	het	inkomen	afkomstig	is	uit	een	bron	binnen	die	staat.	

2.2 Betekenis	van	artikel	21	van	het	OESO-modelverdrag

2.2.1 Artikel	21,	lid	1

Artikel	21	kan	worden	beschouwd	als	een	uitdrukking	van	het	aan	het	OESO-modelverdrag	ten	

grondslag	 liggende	 hoofdbeginsel	 dat	 de	 woonstaat	 het	 primaire	 heffingsrecht	 heeft	 over	

inkomensbestanddelen,	en	dat	de	andere	verdragsluitende	staat	(de	bronstaat)	slechts	belasting	

mag	heffen	indien	de	bevoegdheid	daartoe	expliciet	aan	deze	staat	wordt	toegewezen.	Artikel	21	

is	essentieel	binnen	het	 systeem	van	het	OESO-modelverdrag,	omdat	de	bepaling	ervoor	zorgt	

dat	het	OESO-modelverdrag	een	gesloten	systeem	vormt. Het	saldoartikel	voorkomt,	met	andere	

woorden,	 dat	 er	 inkomensbestanddelen	 zijn	 die	 buiten	 de	 reikwijdte	 van	 het	 modelverdrag	

vallen.	Artikel	21	bewerkstelligt	dat	het	OESO-modelverdrag	alle	inkomensbestanddelen	omvat	

die	een	verdragsluitende	staat	onder	zijn	nationale	recht	in	de	belastingheffing	kan	betrekken.	

Het	geheel	van	de	toewijzingsbepalingen	van	de	artikelen	6	tot	en	met	21	voorziet	dus	in	regels	

voor	alle	inkomensbestanddelen.	Het	restartikel	levert	derhalve	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	

verwezenlijken	van	het	voornaamste	doel	en	de	strekking	van	belastingverdragen,	namelijk	het	

voorkomen	van	internationale	juridische	dubbele	belastingheffing.	

Als	het	gaat	om	inkomen	dat	naar	zijn	aard	buiten	de	overige	toewijzingsbepalingen	valt,	is	het	

belang	van	artikel	21,	 lid	1,	 afhankelijk	van	de	 reikwijdte	van	deze	bepalingen.	 In	dit	verband	

speelt	artikel	3,	lid	2,	van	het	OESO-modelverdrag	een	belangrijke	rol	bij	het	vaststellen	wanneer	

inkomen	naar	zijn	aard	onder	de	andere	bepalingen	ressorteert.	De relevantie	van	het	nationale	

recht	van	een	verdragsluitende	staat	bij	de	uitleg	van	het	begrip	“bestanddeel	van	het	inkomen”	

impliceert	 dat	 artikel	 21	 in	 beginsel	 van	 toepassing	 kan	 zijn	 op	 enig	 bestanddeel	 dat	

onderworpen	is	aan	de	belastingen	die	staan	opgesomd	in	artikel	2	van	het	OESO-modelverdrag.	

Het	saldoartikel	stelt	geen	eisen	aan	de	aard	van	de	inkomsten.	Artikel	21	functioneert	dus	ook	

als	 restartikel	 met	 betrekking	 tot	 inkomensbestanddelen	 die	 naar	 nationaal	 recht	 als	

vermogenswinst	worden	aangemerkt,	maar	die	om	enige	reden	buiten	de	reikwijdte	van	artikel	

13	vallen.	Artikel	21,	 lid	1,	omvat	mede	fictief	 inkomen	als	gevolg	van	de	algemene	verwijzing	

naar	 het	 nationale	 inkomensbegrip.	 Volgens	 de	 auteur	 dient	 eerst	 vastgesteld	 te	 worden	 of	

fictief	inkomen	onder	het	nationale	recht	van	een	staat	onder	een	van	de	artikel	6	tot	en	met	20	

                                                                                                                                                                     
24 Indien	de	inkomsten	worden	gekarakteriseerd	als	winst	uit	onderneming,	is	artikel	7,	lid	1,	van	toepassing.	Daarnaast	functioneert	

artikel	15,	 lid	1,	volgens	de	auteur	als	saldoartikel	voor	inkomsten	die	buiten	de	geografische	reikwijdte	van	artikel	16	vallen,	
indien	het	inkomsten	uit	niet-zelfstandige	arbeid	betreft.

25 Omdat	 artikel	 12	 een	bilaterale	werkingssfeer	 heeft,	 vallen	 royalty’s	die	 afkomstig	zijn	uit	 de	woonstaat	 of	 uit	 een	derde	 staat	
onder	 artikel	 21,	 lid	 1.	 Indien	 de	woonstaat	 de	 royalty’s	 echter	 behandelt	 als	winst	 uit	 onderneming,	 is	 artikel	 7,	 lid	 1,	 van	
toepassing.	 Bij	 gebreke	 aan	 een	 vaste	 inrichting	 in	 de	 andere	 verdragsstaat	 leidt	 artikel	 7	 tot	 hetzelfde	 resultaat,	 namelijk
uitsluitende	woonstaatheffing.
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van	 het	 OESO-modelverdrag	 gecategoriseerd	 kan	worden.	 Indien	 dit	 niet	mogelijk	 is,	 valt	 het	

fictieve	inkomen	onder	artikel	21.	Fictief	 inkomen	valt	dus	niet	als	uitgangspunt	onder	artikel	

21.

Naar	 de	mening	 van	 de	 auteur	 is	 artikel	 21,	 lid	 1,	 van	 grote	 betekenis	 bij	 de	 toepassing	 van	

belastingverdragen	 indien	 inkomen	 buiten	 de	 geografische	 reikwijdte	 van	 de	 andere	

toewijzingsbepalingen	 valt.	 Bovendien	 is	 artikel	 21	 doorslaggevend	 bij	 het	 toewijzen	 van	

heffingsrecht	ten	aanzien	van	“overig	inkomen”	ingeval	van	situaties	van	vennootschappen	met	

een	 dubbele	 verdragswoonplaats	 (“dual	 resident”	 vennootschappen).	 Dit	 betreft	 in	 dergelijke	

gevallen	in	het	bijzonder	inkomsten	die	vallen	buiten	de	geografische	reikwijdte	van	de	andere	

toewijzingsbepalingen	van	belastingverdragen	gesloten	door	de	“verliezende”	staat.	 Indien	het	

belastingverdrag	tussen	de	twee	staten	die	aanspraak	maken	op	het	verdragsinwonerschap	van	

een	vennootschap	geen	saldoartikel	bevat,	dan	is	dergelijk	 inkomen	belastbaar	in	beide	staten,	

zelfs	 als	 het	 inkomen	 afkomstig	 is	 uit	 de	 verdragsluitende	 staten	 zelf	 of	 uit	 een	 derde	 staat,	

omdat	 beide	 staten	 niet	 door	 het	 verdrag	 in	 hun	 heffingsrechten	 worden	 beperkt.	 De	 “dual	

resident”	 vennootschap	 zou	 bovendien	 geen	 aanspraak	 kunnen	 maken	 op	 een	 vrijstelling	 of	

verrekening	 ter	 voorkoming	van	dubbele	belasting	met	betrekking	 tot	het	 “overige	 inkomen”.	

Vanuit	een	bronstaatperspectief	bezien,	en	uitgaande	van	een	“dual resident”	vennootschap	die	

bijvoorbeeld	 dividenden	 betaalt,	 is	 het	 saldoartikel	 van	 het	 belastingverdrag	 tussen	 de	

“verliezende”	staat	en	de	woonstaat	van	de	ontvanger	van	de	dividenden	van	doorslaggevende	

betekenis	bij	het	voorkomen	dat	de	“verliezende”	staat	de	dividenden	mag	belasten.	Artikel	21	

speelt	 daarom	 een	 cruciale	 rol	 bij	 het	 voorkomen	 van	 internationale	 meervoudige	

belastingheffing.	

2.2.2 Artikel	21,	lid	2

Hoewel de	begrippen	“recht”	en	“zaak”	elk	materieel	en	immaterieel	activum	of	rechten	daarop	

kunnen	omvatten,	 is	artikel	21,	 lid	2,	 in	het	bijzonder	van	belang	voor	dividenden,	 interest	en	

royalty’s	die	buiten	het	bilaterale	toepassingsbereik	van	de	artikelen	10,	11	en	12	van	het	OESO-

modelverdrag	vallen.	Het	OESO-commentaar	biedt	steun	voor	de	zienswijze	dat	artikel	21,	lid	2,	

betrekking	heeft	op	inkomsten	uit	de	woonstaat	en	uit	derde	staten	welke	toerekenbaar	zijn	aan	

een	 vaste	 inrichting	 in	 de	 andere	 verdragsstaat. 26 Aangezien	 alle	 voordelen	 van	 een	

onderneming	van	één	van	de	staten,	alsmede	alle	voordelen	die	worden	behaald	met	behulp	van	

een	 vaste	 inrichting,	 al	worden	bestreken	door	 artikel	 7,	 inclusief	 voordelen	 afkomstig	 uit	 de	

woonstaat	en	uit	derde	staten,	kan	betwijfeld	worden	of	artikel	21,	 lid	2,	wel	een	zelfstandige	

betekenis	heeft.	

Volgens	 de	 auteur	 bestrijkt	 artikel	 7	 alle	 winst	 uit	 onderneming,	 daaronder	 begrepen	

dividenden,	interest	en	royalty’s	die	buiten	de	geografische	reikwijdte	van	de	artikelen	10,	11	en	

12	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 vallen.	 Dit	 betreft	mede	 dividenden,	 interest	 en	 royalty’s	 die	

afkomstig	 zijn	 uit	 de	woonstaat	 en	 uit	 derde	 staten.	 Artikel	 7,	 lid	 4,	 bepaalt	 dat	 indien	 in	 de	

voordelen	 bestanddelen	 zijn	 begrepen	 die	 afzonderlijk	 in	 andere	 artikelen	 van	 het	

belastingverdrag	worden	behandeld,	de	bepalingen	van	die	artikelen	voorgaan	op	de	bepalingen	

van	artikel	7.	Artikel	21,	lid	2,	speelt	geen	rol	voor	inkomsten	die	afkomstig	zijn	uit	de	woonstaat	

of	uit	derde	staten.	Aangezien	de	artikelen	10,	11	en	12	niet	van	toepassing	zijn	vanwege	hun	

bilaterale	reikwijdte, blijft	artikel	7	van	toepassing.	Het	heffingsrecht	wordt	derhalve	op	grond	

van	artikel	7,	lid	1,	tweede	volzin,	toegewezen	aan	de	staat	waar	de	vaste	inrichting	zich	bevindt.	

Artikel	21,	lid	2,	bekrachtigt	deze	uitkomst,	maar	heeft	geen	zelfstandige	betekenis.	De	auteur	is	

                                                     
26 OESO-commentaar	op	artikel	21, paragrafen	4	en	5.	Zie ook	het	OESO-commentaar	op	de	artikelen	23	A	en	B,	paragraaf	10.
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van	mening	dat	 artikel	21,	 lid	2,	 slechts	 een	verduidelijkende	 functie	heeft	 voor	deze	 soorten	

inkomsten.	

Het	 tweede	 lid	 van	 artikel	 21	 is	 echter	 niet	 volledig	 ontbloot	 van	 zelfstandige	 betekenis.	 Een	

belangrijke	 uitzondering	 dient	 gemaakt	 te	 worden	 voor	 staten	 die	 niet	 alle	

inkomensbestanddelen	 van	 een	 vennootschap	 als	 ondernemingswinst	 aanmerken.	 Dit	 betreft	

met	name	bepaalde	“common	law”	landen,	zoals	het	Verenigd	Koninkrijk.	Indien	inkomsten	die	

toerekenbaar	 zijn	 aan	 een	 vaste	 inrichting	 niet	 per	 se	 worden	 belast	 als	 ondernemingswinst	

onder	 het	 nationale	 recht	 van	 de	 staat	 waar	 de	 vaste	 inrichting	 zich	 bevindt,	 bijvoorbeeld	

ingeval	van	een	staat	met	een	“schedular”	systeem	zoals	het	Verenigd	Koninkrijk,	dan	worden	de	

inkomsten	niet	gekarakteriseerd	als	“voordelen	van	een	onderneming”	in	de	zin	van	artikel	7.	De	

betreffende	inkomsten	vallen	dan	onder	het	toepassingsbereik	van	artikel	21,	lid	1,	en	door	de	

toepassing	van	artikel	21,	tweede	lid,	wordt	het	inkomen	terugverwezen	naar	artikel	7,	mits	het	

recht	 of	 de	 zaak	 ter	 zake	 waarvan	 de	 inkomsten	 worden	 betaald,	 behoren	 tot	 het	

bedrijfsvermogen	van	de	vaste	inrichting.	

2.2.3 Optionele	derde	paragraaf	van	artikel	21	van	het	OESO-modelverdrag

De	optionele	derde	paragraaf	 van	artikel	 21,	 die	wordt	 voorgesteld	 in	het	OESO-commentaar,	

maakt	 inbreuk	 op	 het	 karakter	 van	 artikel	 21	 als	 vangnetbepaling.	 Deze	 paragraaf	 brengt	

inkomsten	uit	 bepaalde	 financiële	 instrumenten	 namelijk	 buiten	 de	werkingssfeer	 van	 artikel	

21,	waardoor	 deze	 inkomsten	 buiten	 het	 bereik	 van	 de	 toewijzingsbepalingen	 van	 het	 OESO-

modelverdrag	komen	te	vallen.	De	auteur	wijst	deze	benadering	af,	omdat	zij	zou	kunnen	leiden	

tot	dubbele	belastingheffing.	De	gevolgen	van	de	uitsluiting	van	inkomsten	van	toepassing	van	

artikel	21	worden	echter	gematigd	voor	zover	de	woonstaat	voorkoming	van	dubbele	belasting	

verleent	als	de	andere	verdragsstaat	het	inkomen	conform	deze	bepaling	belast.	Niettemin	kan	

de	tekst	van	de	optionele	derde	paragraaf	naar	de	mening	van	de	auteur	verbeterd	worden	door	

het	heffingsrecht	over	het	bovenmatige	deel	van	het	inkomen	toe	te	wijzen	aan	de	bronstaat,	in	

plaats	van	de	reikwijdte	van	het	saldoartikel	te	beperken,	waarbij	de	huidige	reikwijdte	van	de	

paragraaf	gehandhaafd	blijft.	Dit	kan	bewerkstelligd	worden	door	de	optionele	paragraaf	aan	te	

passen	zoals	voorgesteld	in	de	bijlage	bij	hoofdstuk	13.	

2.3 Effectiviteit	van	artikel	21	van	het	OESO-modelverdrag

2.3.1 Artikel	21,	lid	1

Naar	de	mening	van	de	auteur	is	artikel	21	essentieel	in	de	vervolmaking	van de	systematiek	van	

het	 OESO-modelverdrag	 en	 daarop	 gebaseerde	 belastingverdragen.	 Artikel	 21	 beoogt	 te	

waarborgen	dat	het	OESO-modelverdrag	een	gesloten	systeem	vormt.	Volgens	de	auteur	sluit	de	

huidige	formulering	van	artikel	21,	lid	1,	aan	bij	dit	doel. De	auteur	is	van	mening	dat	artikel	21,	

lid	1,	 zijn	 rol	als	 saldobepaling	binnen	het	 systeem	van	het	OESO-modelverdrag	naar	behoren	

vervult.	 Er	 is	 niets	 in	 de	 tekst	 van	 artikel	 21,	 lid	 1,	 dat	 eraan	 in	 de	weg	 staat	 dat	 het	 artikel	

conform	zijn	beoogde	doel wordt	toegepast.	De	auteur	ziet	daarom	geen	aanleiding	de	tekst	van	

artikel	21,	lid	1,	aan	te	passen.	Het	voornaamste	probleem	bij	de	toepassing	van	artikel	21,	lid	1,	

lijkt	echter	te	zijn	dat	de	eigenlijke	functie	van	het	saldoartikel	onvoldoende	wordt	onderkend	

indien	belastingverdragen	in	de	praktijk	worden	toegepast.	

Dit	 blijkt	 bijvoorbeeld	 uit	 diverse	 arresten	 van	 de	 Hoge	 Raad,	 waarin	 de	 saldowerking	 van	

artikel	 21	 wordt	 uitgehold	 met	 betrekking	 tot	 zowel	 de	 objectieve	 werkingssfeer	 als	 de	

geografische	werkingssfeer	 van	 de	 andere	 toewijzingsregels	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 (zie	

hierna).	 Andere	 voorbeelden	 van	 situaties	 waarin	 artikel	 21,	 lid	 1,	 niet	 werd	 toegepast	

overeenkomstig	de	eigenlijke	functie	zijn	samengevat	in	hoofdstuk	13.	De	auteur	is	van	mening	
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dat	bepaalde	verbeteringen	kunnen	worden	aangebracht	in	het	OESO-commentaar	op	artikel	21,	

evenals	andere	delen	van	het	OESO-commentaar,	om	de	eigenlijke	functie	van	artikel	21	beter	te	

belichten	(zie	ook	de	tekstvoorstellen	in	de	bijlage	bij	hoofdstuk	13).

De	 Nederlandse	 Hoge	 Raad	 heeft	 diverse	 arresten	 gewezen	 waarin	 de	 betekenis	 van	 het	

saldoartikel	wordt	uitgehold.	In	het	arrest	van	7	december	2001,	BNB 2002/42,	maakte	de	Hoge	

Raad	 een	 inbreuk	 op	 het	 uitputtende	 karakter	 van	 artikel	 21.	De	Hoge	Raad	 oordeelde	 in	 dit	

arrest	 dat	 negatieve	 persoonlijke	 verplichtingen	 geen	 “item	 of	 income”	 zijn	 in	 de	 zin	 van	 het	

saldoartikel	 van	 het	 belastingverdrag	 tussen	 Nederland	 en	 Hongarije	 van	 1986.	 Vanuit	

theoretisch	oogpunt	maakt	de	auteur	bezwaar	tegen	de	beslissing	van	de	Hoge	Raad,	omdat	de	

gekozen	 benadering	 miskent	 dat	 artikel	 21	 het	 OESO-modelverdrag	 tot	 een	 gesloten	 system	

maakt,	 met	 als	 gevolg	 dat	 inkomen	 niet	 buiten	 de	 reikwijdte	 van	 een	 OESO-conform	

belastingverdrag	 kan	 vallen.	 Het	 risico	 van	 internationale	 dubbele	 belasting	 dat	 uit	 de	

benadering	van	de	Hoge	Raad	voortvloeit,	 is	bovendien	niet	 in	overeenstemming	met	doel	en	

strekking	van	belastingverdragen.	Daarnaast	biedt	het	arrest	de	wetgever	een	aanknopingspunt	

om	 onder	 de	 werking	 van	 belastingverdragen	 uit	 te	 komen.	 Indien	 een	 nationaalrechtelijke	

inkomensfictie	zodanig	vormgegeven	wordt	dat	deze	een	terugname	van	een	eerder	verleende	

aftrek	behelst,	 ondersteunt	het	 arrest	BNB 2002/42	de	 zienswijze	dat	 het	 inkomen	buiten	de	

reikwijdte	 van	 een	 belastingverdrag	 valt,	 en	 dus	 door	 de	 bronstaat	 onbeperkt	 belast	 mag	

worden.	 Deze	 benadering	 lag	 bijvoorbeeld	 ten	 grondslag	 aan	 de	 Nederlandse	

reparatiewetgeving	 met	 betrekking	 tot	 o.a.	 de	 afkoop	 van	 lijfrenten	 naar	 aanleiding	 van	 het	

arrest	 van	 de	 Hoge	 Raad	 van 19	 juni	 2009,	BNB 2009/264.	 De	 auteur	 is	 van	mening	 dat	 de	

reparatiewetgeving	betreffende	lijfrenten	ingeval	van	emigratie	in	strijd	is	met	het	beginsel	van	

de	 goede	 trouw.	 Het	 belasten	 van	 een	 lijfrente	 door	 het	 in	 aanmerking	 nemen	 van	 eerder	

afgetrokken lijfrentepremies	 als	 negatieve	 uitgaven	 voor	 inkomensvoorzieningen	 in	 gevallen	

waarin	artikel	21	van	een	OESO-conform	belastingverdrag	het	exclusieve	heffingsrecht	over	de	

lijfrente	toewijst	aan	de	woonstaat,	is	volgens	de	auteur	in	strijd	met	een	uitleg	van	artikel	21	te	

goeder	trouw.	

Een	 ander	 voorbeeld	 van	 de	 neiging	 van	 de	 Hoge	 Raad	 om	 het	 belang	 van	 het	 restartikel	 te	

ondergraven	 kan	worden	 gevonden	 in	 de	 arresten	 van	 5	 september	 2003,	BNB 2003/379	 en	

BNB 2003/381,	en	van	18	juni	2004,	BNB 2004/314.	Via	een	impliciete	goede	trouw-redenering	

oordeelde	de	Hoge	Raad	dat	het	voormalige	belastingverdrag	 tussen	Nederland	en	België	van	

1970	aan	heffing	over	fictief	 loon	en	fictieve	rente	in	de	weg	stond.	Volgens	de	Hoge	Raad	kon	

het	 saldoartikel	 van	 het	 verdrag	 niet	 van	 toepassing	 zijn	 op	 fictief	 loon	 en	 fictieve	 rente,	

aangezien	 deze	 nationaalrechtelijke	 ficties	 in	 kwestie	 geen	 inkomsten	 tevoorschijn	 deden	

komen	die	voor	belastingheffing	in	de	woonstaat	vatbaar	zijn.	De	redenering	van	de	Hoge	Raad

strookt	 niet	 met	 de	 opvatting	 van	 de	 auteur	 dat	 het	 restartikel	 geen	 inherente	

onderworpenheidseis	 bevat.	 Bovendien	 is	 de	 opvatting	 van	 de	 Hoge	 Raad	 niet	 in	

overeenstemming	met	het	doel	van	het	saldoartikel,	 te	weten	het	toewijzen	van	het	exclusieve	

heffingsrecht	aan	de	woonstaat,	hetgeen	in	de	weg	staat	aan	bronstaatheffing.	Naar	de	mening	

van	de	auteur	had	een	interpretatie	te	goeder	trouw	van	het	belastingverdrag	tussen	Nederland	

en	België	van	1970	juist	moeten	resulteren	in	de	toepassing	van	het	saldoartikel.

In	 het	 arrest	 van	 28	 februari	 2001,	 BNB 2001/295,	 heeft	 de	 Nederlandse	 Hoge	 Raad	 de	

saldowerking	van	het	restartikel	in	verhouding	tot	de	geografische	werkingssfeer	van	bepaalde	

andere	 toewijzingsbepalingen	 van	 het	 OESO-modelverdrag	 vergaand	 ingeperkt.	 Door	 deze	

beslissing	heeft	de	Hoge	Raad	van	artikel	10	van	het	OESO-modelverdrag	een	gesloten	systeem	

gemaakt.	 De	 geografische	 reikwijdte	 van	 artikel	 10	 is	 dienovereenkomstig	 opgerekt	 naar	

inkomensbestanddelen	 die	 naar	 hun	 aard	 onder	 artikel	 10	 vallen,	 maar	 die	 buiten	 het	
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toepassingsgebied	van	dit	artikel	vallen	vanwege	de	bilaterale	reikwijdte	ervan.	De	auteur	is	van	

mening	 dat	 artikel	 10	 niet	 zo	 uitgelegd	 kan	 worden	 dat	 de	 bepaling	 mede	

inkomensbestanddelen	omvat	 die	 volgens	de	duidelijke	bewoordingen	van	deze	 bepaling	 niet	

onder	 de	 reikwijdte	 ervan	 vallen.	 De	 auteur	 wijst	 de	 zienswijze	 van	 de	 Hoge	 Raad	 in	 BNB	

2001/295	daarom	af.	Naar	de	mening	van	de	auteur	had	de	Hoge	Raad	zijn	beslissing	 in	deze	

zaak	moeten	baseren	op	het	saldoartikel.	Indien	de	Hoge	Raad	saldowerking	toekent	aan	artikel	

10,	 dan	 geldt	 dit	 logischerwijs	 ook	 voor	 de	 artikelen	 11	 (interest)	 en	 12	 (royalty’s).	 In	 die	

opvatting	functioneert	artikel	11,	lid	1,	als	saldobepaling	voor	alle	interest,	terwijl	artikel	12,	lid	

1,	het	restartikel	 is	ten	aanzien	van	alle	royalty’s,	ongeacht	de	geografische	herkomst	van	deze	

inkomensbestanddelen.	Naar	de	mening	van	de	auteur	kunnen	de	artikelen	11	en	12,	evenals	

artikel	10,	niet	zodanig	gelezen	worden	dat	zij	van	toepassing	zijn	op	inkomsten	die	naar	hun	

duidelijke	bewoordingen	buiten	de	werkingssfeer	van	deze	bepalingen	blijven.	De	artikelen	11	

en	12	kunnen	dan	ook	niet	worden	opgevat	als	 saldobepalingen	voor	 interest	en	royalty’s.	De	

auteur	 acht	het	 onwenselijk	dat	 saldowerking	wordt	 toegekend	aan bijvoorbeeld	de	 artikelen	

10,	11	en	12	van	het	OESO-modelverdrag	 in	hun	huidige	bewoordingen.	De	zienswijze	van	de	

Hoge	 Raad	 waarin	 op	 grond	 van	 de	 huidige	 formulering	 van	 de	 artikelen	 10,	 11	 en	 12	

saldowerking	 aan	 deze	 artikelen	 wordt	 toegekend,	 is	 volgens	 de	 auteur	 onwenselijk.	 Deze	

benadering	draagt	niet	bij	aan	een	juiste	werking	van	het	OESO-modelverdrag,	omdat	zij	ernstig	

afbreuk	 doet	 aan	 artikel	 21,	 dat	 nu	 juist	 bedoeld	 is	 om	 heffingsjurisdictie	 toe	 te	 wijzen	 ten	

aanzien	 van	 inkomsten	 die	 buiten	 de	 reikwijdte	 van	 de	 andere	 toewijzingsregels	 vallen.	 Ter	

vergelijking	valt	te	wijzen	op	de	beslissing	van	het	Duitse	Bundesfinanzhof van	12	juni	2013,	nr.	I	

R	 47/12,	 IBFD	Tax	 Treaty	 Case	 Law,	waarin	 het	Bundesfinanzhof heeft	 bevestigd	 dat	 interest	

afkomstig	 uit	 een	 derde	 staat	 in	 beginsel	 onder	 artikel	 21	 van	 het	 OESO-modelverdrag	

geschaard	dient	te	worden.

2.3.2 Artikel	21,	lid	2

Over	het	belang	van	het	tweede	lid	van	artikel	21,	evenals	de	betekenis	van	de	uitzondering	voor	

onroerend	goed	in	dat	lid,	wordt	wisselend	gedacht.	De	auteur	beveelt	aan	dat	de	werkingssfeer	

en	de	functie	van	artikel	21,	lid	2,	nader	worden	toegelicht	in	het	OESO-commentaar.	De	auteur	

stelt	 voor	 dat	 daarbij	wordt	 verduidelijkt	 dat	 de	 bepaling	 een	 bekrachtigende	 functie	 vervult	

voor	 dividenden,	 interest	 en	 royalty’s	 afkomstig	 uit	 de	 woonstaat	 en	 derde	 staten,	 tenzij	 de	

betreffende	 inkomsten	 niet	 worden	 aangemerkt	 als	 ondernemingswinst	 onder	 het	 nationale	

recht	 van	 de	 staat	waar	 de	 vaste	 inrichting	 is	 gelegen.	 Slechts	 in	 het	 laatste	 geval	 komt	 aan	

artikel	 21,	 lid	 2,	 een	 zelfstandige	 betekenis	 toe.	 Of	 de	 vaste	 inrichtingsstaat	 zijn	

heffingsjurisdictie	 ten	aanzien	van	de	 inkomsten	daadwerkelijk	op	enigerlei	wijze	uitoefent,	 is	

afhankelijk	van	het	nationale	recht	van	die	staat.	De	door	de	auteur	voorgestelde	aanpassingen	

van	het	OESO-commentaar	op	artikel	21	zijn	opgenomen	in	de	bijlage	bij	hoofdstuk	13.	

De	 betekenis	 van	 de	 uitzondering	 voor	 onroerend	 goed	 in	 artikel	 21,	 lid	 2,	 is	 bovendien	

onduidelijk.	Ingeval	van	onroerend	goed	dat	is	gelegen	in	de	woonstaat	(Staat	R)	of	in	een	derde	

staat	en	dat	toerekenbaar	is	aan	een	vaste	inrichting	in	de	andere	verdragsstaat	(Staat	S),	meent	

de	auteur	dat	de	context	in	de	zin	van	artikel	3,	lid	2,	van	het	belastingverdrag	tussen	Staat	R	en	

Staat	 S	 eraan	 in	 de	 weg	 staat	 dat	 Staat	 S	 het	 inkomen	 onder	 artikel	 7	 schaart,	 ongeacht	 de	

nationaalrechtelijke	classificatie	van	het	inkomen	als	ondernemingswinst.	Dit	leidt	ertoe	dat	de	

inkomsten	uit	onroerend	goed	in	Staat	R	of	een	derde	staat	beheerst	worden	door	artikel	21,	lid	

1,	 van	 het	 belastingverdrag	 tussen	 Staat	 R	 en	 Staat	 S.	 Om	 de	 voorgestelde	 benadering	 te	

waarborgen,	 stelt	 de	 auteur	 voor	 dat	 de	 niet-toepasselijkheid	 van	 artikel	 7	 op	 inkomsten	 uit	

onroerend	 goed	 in	 de	woonstaat	 of	 in	 een	 derde	 staat	wordt	 bevestigd	 door	middel	 van	 een	

toevoeging	 aan	 het	 OESO-commentaar.	 Niettegenstaande	 de	 voorgestelde	wijzigingen	 van	 het	
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OESO-commentaar,	meent	de	auteur	dat	de	uitsluiting	van	onroerend	goed	van	de	werkingssfeer	

van	artikel	21,	lid	2,	verder	verbeterd	kan worden.	Om	die	reden	wordt	voorgesteld	artikel	21	

zodanig	aan	te	passen	dat	de	vaste	inrichtingsstaat	geen	heffingsrecht	toekomt	ten	aanzien	van	

inkomsten	uit	onroerend	goed	dat	is	gelegen	in	de	woonstaat	of	in	een	derde	staat.


