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RIJKSWET van 13 deeember 1996 (Stb . 644) > houdende Mjzig-ing van
de Belastin|||ng voor het Koninkrijk in verband met mntregelen
met het oog op het tegengaan van misbruik en oneigen|jk gebruik alsmede in verband met enige technische aanpassin|n.
Uitgegeven, 7 februari 1997
De minister van Justitie en Publieke Werken
#
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BESLUIT van 14 januari 1997 tot a|ondiging in het A|ondi|ngsblad van
Amzba van de rijkswet van 13 deeember 1996 (Stb . 644) houdende wijziging van de Behsungre||ng voor het Koninkrijk in verband met mnntregelen met het oog op het tegeng|n van misbruik en onei|nlijk gebruik
alsmede in verband met erkige teelmische |npassingen.
IN NAAM VAN DE KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Arubaâ
Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tol afkondiglg van
onderst|nd Hjkswet .
Rijkswet van 13 december 1996 (Stb . 644) , lmudende wljziging van de
Belastin|||ng voor het Koninkrijk in verband met mnnt-gelen met het
oog op het tegengaan van misbruik en oneigenïjk gebruik alsmede in verband met enige technisehe aanpass|ngen .
Heeft de opneming d|rvan in het A|ondi#ngsblad van Aruba bevolen .
Gedaan te Oranjestad, 14 januari 1997
O . Koolman
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Rijkswet van 13 deœmber 1996 (Stb. 644), houdende Mjm'r'ng vau de
Belastmm' >1;'ng voor het Konln-'jk in ver|d met |tregelen met het
œg op het te|nrmn van mlsbrm'k en onei|nh'jk gpbrm'k |mede | vem
hand met euige teclzrkhele aan-singen
Wij Be-atrix, bij de gralie Gods , Koningin der Nederlanden . Prinses van
O|nj|Nassau , enz . enz . enz .
Allen, die deze zullen zien of horen lezen saluut ! doen te weten:
$'
Alzo Wij In overweging genomen hebben dat de regeringen van Nederland , de Nederlandse Antillen en Aruba het wenselijk achten vooruitlopend op een inte ale |npassing van de Belastin|ege|ng voor het KoC
Mnkrijk |n ont|kke|gen in de behstin|etgeving van de landen van
het KoninkHjk > mpntxgelen te treffen om |sbruik en onei|nlijk gebruik
varz de Beiastinmge|ng voor hel Koninkrijk waaronder emigratie tussen
de landen waarbij het behalen van fiscale voordelen voorop staat| tegen te
gaan alsmede erdge teclzisehe |npassin|n in de Belastin|||ng voor
het Koninkz'i| aan te brengen;
Zo is het , dat Wij : de Raad van StateE van het Konlnkrk'k gehoord, en
met gemeen overleg der Staten-Gener|l, de bepalingen van het Statuut
voor het Koninkrijk in aeht genomen zijnde, hebben |edgevonden en
verstaan. gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :
ARTIKR I
In de seustin|e||g voor het Ko-nkrijk' wordeu de volgenue wjjzîgingen |ngebmeht.
A. 1 . In xR'zel'k'd 1 eerste lid , vervait (t en |et volyens het eigen z|iellt
opgerichte lichamenàh . Voorts vervalt q onderschezdenhjk volgens het
eigen reeht opgerichte lichamen|) .
A .2 . Onder vernummering van het tweede lid in derde lidy wordt na het
eerste lld fngevoegd :
2. Een lichnnm dat is opgericht naar het recht van een land van het
Koninkrijk wordt in een ander land van het Koninkrijk Met aan enige behstingheffing of daarmee verband houdende vep|chting onderwooen,
die anders of zwaarder is dan de belastinghefflng en daarmee verband
houdende ve Zchtingen, waaraan liehamen die n|r het recht van het
andere land ztln opgericht onder dezelfde oms|ndigheden zijn of kunneu
worden onde-orpen.
B . In neœel 4, tweede lid , vervalt onderdeel b en wordt onderdeel c
vernummerd in onderdeel b .
1 Stb. 1964, 475, àlatl|lll: ç@#l1 |i|| btl de Wet Tan 12 d'-'- ber 19e5: Stb. 6 SQ (AB :9|6 no. 121.
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C . In Aeœol 11 worden de volgende wijzi|ngen Mngebxeht:
C . 1. In het derde lid, eerste volzin, wordt (4 Het tarief van de in het
tweede lid bedoelde belasting gaatàh vervangen door: Het tarief van de in
het tweede lid bedoelde belasting gaat onder |der te stellen voorw|rden
ter verzekerin van een juiste toepassing van dit artikel zowel naa.r doel
ç
als naar strekklng.
C . 2 . In de tweede volzin wordt f( Het taHef bedraag't in het in de vorige
volzin bedoelde gevalp vervangen door: Het tarief bedraag't onder nader
te stellen voo-aarden ter verzekedng van een juiste toepassing van dit
artikel zowel naar doel als naar strekldng in het in de vorige volzin bedoelde geval.
C .3 . De laatste volzin vervalt . Aan het artikel wordt toegevoegd :
4 . De Minister van Financiën van het land van inworïing van de schuldennnr van een dividend stelt na overleg met de Ministers van Financiën
van de andere landen vast onder welke voorw|rden de vermindering via
een teruggaaf dan wel via een vrijstelling wordt verleend . De in de vori
volzin bedoelde Minister kan deze voo-aarden rdet wijzigen de nadat hl)
overleg heeft gepleegd met de andere Mi|ster. Een na vorenbedoeld
overleg totstand|komen wijziging vindt toepassing:
a . indien zij in werlçing treedt voor 1 juli van enlg knlenderjaar: met
ingang van 1 jatmari van llet d|xpvol|nde kienderj|r;
b . indien zlj in werldng treedt na 1 juli van enig |lenderj|r : met ingang van 1 januari van het tweede d|Npvolgende kalende||r;
c . indien de bedoelde Ministez.s zulks overeenkomen: met ingang van de
datum van inwérMn|xding.
D.1. In n|Hlel 12 eerste Hdy |ordt (rlnko|stenhà vervangen door:
Voordelen.
D . 2. In het tweede lid, wordt 44 Het eerste lid |t onverlet de heffing
van belasting ln een van de landen van inkomstenp vervangen door: Het
bepaalde in het eerste lid tast |et aan het reeht van elk van de landen
ovexenkomsdg zijn eigen wetgeving belastlng te heffen op voordelen uie
v|rtvloeien .
Voorts vervalt |n het slot: (4 met Gien verstande dat het tarlef 20 percent niet te boven |ath) .
E. In |wfaYel 13 vervalt het derde lid.
F. Aan aeœol 15 wordt toegevoegd :
6 . Indien de in het vierde |d bedoelde inkom|ten worden genoten door
een inwoner van een van de landen en die fnkomsten geen periodlek karakter dragenz mogen die inkomsten voor zover zij worden genoten ter
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zake van een in een van de andere landen vroeger uitgeoefende dienstbetreklçing, tevens in dat andere land worden belast . Van genieten in vorenbedoelde zin is mede sprake indien de |nspraak op die inkomslen
wordt Vgekocht vervreemd over|dra|n, of wanneer op andere wijze
#' *
over de Mnspraak wordt besclùkt .
G . In artikel 20 wordt |lartfkel 34 , tweede lid tweede |nsnede van de
#
tweede volzin , (( vervangen deor: artikel 34 tweede lid , tweede Hnsnede
van de tweede volziny of artikel 35b .
H . In areœel 24 worden de volgende Mjzigingen Mngebracht .
H . 1 . ln het derde lid vervalt : alsmede ovexenkomstig artikel 12 tweede Hd heven belasting van inkomsten uit de vervreemding van Mnde,P
len of mnstbeMjzen.
H .2 . In het vierde lid vervalt : of artikel 12 , tweede Ud , . Voorts woMt
Lç genoemde bepa|ngenp veNangen door: genoemde bepaling .
H .3 . Aan het artikel worm toe|voegd:
6 . Ingeval artfkel 12 > tweede lid v toepassing Wndt , staat dat land op
zijn belasting over die voordelen een Vtzek toe . Het bedrag van die aftrek is gelijk |n de belasting de is betaald voor de genoemde voordelen
in het land waarvan die Mndeelhouder lnwoner is , mnnr bedraagt in geen
geval meer dan dat deel van de inkoms|enbelasung, zoals berekend voor
de aftrek |s toegestaan , dat loerekenb|r is |n de genoemde voordelen.
I . lndien de Mtuurlijke persoon als bedoeld in artikel 12 , tweede |d,
in het land waarin Mj inwoner is ter zake van die voordelen: djnde het
verschil tussen de overdxchtsprljs en de verkdj#n|prijs van de in die
bepaling bedeelde |ndelen of Mnstbe|jzen, wordt onde-orpen nnn een
tarief dat niet in belangdjke mate afwijkt van het tarief dat m het alg!meen geldt voor inwoners van dat land en het tarief ter zake van dze
voordelen Mel meer dan 10 punten afwljkt van het tarief dat over |ie
vocœdelen geldt in het in artikel 12, tweede lid , genoemde land, wordt , in
afwijklng in zoverre van het zesde lid de verminderïg als volgt bere#
kend . Het in artikel 12 , tweede lid eerst|noemde land verleent op zzjn
belasting over die voordelen een aftrek ter grootte van de in dat lmzd
daarover verschuldigde belasting verminderd met 50% van de belasting die
in het andere land over die voordelen is berekend voor een aftrek ter
voorkoming van dubbele belasting wordt verleend . In het land waarvan
die aandeelbouder inwoner is , wordt vervolgens de belasting die toerel aftrek ter voorkominé van dubkenbaar is aan die voordelen a vorens een
bele belasting wordt verleend , verminderd met de in het in artikel 12 :
tweede lid , eerstgenoemde land verschuldigde belasting .
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8 . lndien een inwoner van een van de landen inkomslen verkrijwt die in
overeenstem|ng met artikel 15 zesde lid in het andere land mogen wor#' :
den belast staat het andere land op zijn belasting over dle inkomslen een
Vtrek toe. Het bedrag van die aftrek is |EJIC aan de belasting die is betaald in eerstbedoeld land over de genoemde inkomsten maar bedraagt in
geen |val meer dan dat deel van de î|omstenbelasting, zoals berekend
voor de aftrek is toegest|n, dat toexkenbaar is aan de genoemde inkomsten.
9 . Voor de toepass|ng vah het zesde zevende en achtsle lid > stellen de
bevoegde autodteiten van het hnd waarvan de desbetreffende persoon
inwoner is de bevoegde autoriteiten van het andere land op de hoogïe van
het deel van het betaalde bedrag aan belasting dat toe|kenb|r is |n de
in de desbetreffende leden bedoelde voordelen of inkomsten.
I . In nel'k'el 35 eerste lid wordt ftartikel 1 , eerste lid p vervangen
:#:
door: artikel 1 , tweede lid , .
J. Na Aeœe.l 35 wordt ingevoegd:
AFDELING 6. ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN
Artikel |a
De bepalingen van deze rijkswet vormen geen beletsel voor de toe|ssing van de in het belastjn|cht van elk van de landen besloten llggendo
instxmenten ter bestdjding van fraude, misbruik en oneigen|jk gebruik .
Artikel Mb
1 . Met betrekking tot een persxn die een jaar inwoner is van een van
de landen en en een van de daaraan voo|gaande 5 Jaren naar de omstanGgheden beoordeeld inwoner was van een van de andere landen vinden
de artikelen 11, 12, 13: 15, vierde lid 1 29, 24 en 34 * tweede lid, eerste
volzin , geen toepassing indien die persoon in het eerstbedoelde land op
grond van een regeling - daaronder begrepen beleid ter uitvoer|ng van de
wet - wordt onderwooen aan een tarief dat, of een grondslag die, aanzienlijk afwijkt van het tarief dat , of de grondslag die, in het algemeen
geldt voor inwoners van dat land .
2. Indien het eerste lid toepassing vindt ten aanzien van een natuurlijke persoon die in de loop van de laatste vijf jaren al dan niet te zamen
l
* met zîjn echtgenoot en zijn bloed- en aanverwanten en de rechte linie en in
de tweede g'raad der ziliinie, voor meer dan een vierde |deelte, eù, al
dan |et te zamen met zijn echtgenoot, voor meer dan een twintigste gedeelte van het nomin|l zslort kaMitaal van het tichaam onmiddellijk of
middellijk Rnd-lhouder zs geweest m een lichaam dat inwoner is geweest
in een van de andere landen waarop het vorige lid geen toepa|sing Wndt .
vindt met bet|ekldng tot dividenden , vermo|nsMnsten op aandelen ,
interest en de overige inkomsten ten aanzien van die natuurlilke persoonj
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artikel 34 p tweede lid . eerste volzin, ten aanzien van dat liehaam desalniettemin geen toepassing.
3 . De Minlsters van Financiën stellen in onderling overleg vast welke
regelingen - beleid ter uitvoering van de wet daaronder begrepen - in
hun geheel of voor bepaalde Otegorieën van inkomen niet onder het eerste lid vallen.
4 . In afwijking in zoverre van de voorgaande Ieden vinden de artikelen
11, 12 13, 20 en 24 geen toepassing ten aanzien van een natuurEjke pert
soon dle inwoner is van een van de landen en in een van de voo|gaande
jaren inwoner is geweest van een van de andere landen en als Mndeelhouder als bedoeld in het lweede lid inkomen |rziet uit een vennootschap die
#
geen onderne|ng in materiële zin drijft voor zover dat inkomen ult de
v|nootsehap meer bedraagt dan eenm|l de belastbare winst - Mnst behaald met het staken van een voordien gedreven materlële onderne|ng
d|rbij |et mee|rekend - die de vennxtsehap geniet in het jaar voorafgaande aan dat waarin dat inkomen wordt genoten of zo dat meer is 10%
#:#
van de waarde in het economische verkeer van de bezittingen Mnus de
sehulden van de vennootscbap aan het einde van dat voo|gaande kalenderjaar. Indien de in de vorige volzin bedoelde vennootschap de feitelijke
leiding heeft verplaatst naar àet andere land wordt in afwijking in zoverre
van artikel 34 , tweede lid , eerste volzin , de woonplaats van die vennootschap uitsluitend voor de belastingheffing van de genoemde |ndeelhouder bepaald volgens de wetgeving van het land waarvan de bedoelde |ndeellmuder in een van de voorgaande jaren inwoner was . De eerste volzin
is eveneens van toepassing indien de aldaar bedoelde |ndeelhouder de
aandelen in een vennootse|p vervreemdt aan een door hem beheersle
vennxtsehap zonder dat daarbij het belang bij de onderne|ng van de
vennootsc|p verloren gaat .
5 a . Ingeval het eerste, tweede of vierde litl toepassing vlndt > staat
het land waarvan de persoon In een van de daaraan voo|gaande jaren
lnwoner was op zljn belastlng over die lnkomsten of wlnst een Ktrek toe .
Het bedrag van die aftrek is |lijk aan de belasting die is betaald in het
andere land over de genoemde inkomsten of winst mnnr bedraagt in geen
geval meer dan dat deel van de i|omstenbelastœg, vennootschapsbehstlng of Mnst|lastœg, zoals berekend voor de aftrek is toegest|n, dat
toexkenb|r is aan de genoemde inkomsten of Mnst.
b. In afwijlchïg in zoverre van onderdeel al staat het land waarvan de
persoon in een van de daaraan vooraf|nde jaren inwoner was na een
periode van vijf jaren naGat de in dat lid bedoelde aandeelhouder inwoner
is geworden van het in dat lid ee|t|noemdp land y op zijn belasting over
de inkomsten een Vtrek toe ter grootte van de in dat land daarover versehuldigde belasting verminderd met 50% van de belasting die in het andere land over die inkomsten is berekend voor een aftrek ter voorkoming
van dubbele belastœg worGt verleend. In het in het vierde lid eerstgenoemde lnnd wordt vervolgens de belasting die toexkenb|r is nnn die
inkpmsten alvorens een aftrek ter voorkoming van Gubbele belasting
wordt verleend, verminderd met de in het andere land verschuldigde belasting.
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Het bepaalde in dit onderdeel vindt alleen toepassing indien Gie natuurWke persoon na die Wjf jaren in het in het vierde lid ee|tbedœlde land
ter Fake van dat inkomen op g'zxmd van een Ngeling - daaronder begrepen beleid ter uitvoering van de wet - wordt onde-orpen aan een tarief
dat, of een grondslag die , in het algemeen geldt voor inwoners van dat
land en het tarief ter zake van dat inkomen niet meer dan 10 punten afwijkt van het tarief dat over dat inkomen geldt in het land waarvan de
genoemde Mndeelhouder oorspronkehjk inwoner was .
c . De bevoegde autodteiten van het land waarvan de persoon inwoner is
geworden, stellen de bevoegde autodteiten van het land waarvan de persoon in een van de voorgaande jaren inwoner is geweest op de hoog'te van
het deel van het betaalde bedrag aan belasting dat toe|kenbaar is aan de
inkomsten die worden genoten uit bronnen in het eerstbedoelde land als
bedoeld in de onderdelen a en b.
d . De toepassing van dlt artikel zal met betrekking tot lichamen op geen
enkele wijze erlige uitsluiting: vdjstel|ng, H'trek, verreke|ng of andere
te|moetkoMngen ter voorkoming van dubbele belasting beperken nu
dan wel later toegestaan onder de wetgeving van de hnden .
6 . Onver|nderd het bepaalde in artlkel 37 stellen de bevoegde autoriteiten elkaar op de hoog'te van de namen , adressen en |boorteda| van
de personen die op grond van een regeling - daaronder begrepen beleid
ter uitvoering van de wet - in dat land worden onderwooen aan een tarief
dat, of een grondslag dle , Mnzienlijk afwt'kt van het tarief dat : of de
grondslag dle In het algemeen geldt voor inwoners van dat land . indien
!
die personen m een van de daaraan voo|fg|nde jaren nx'nr de omstandigheden beoordeeld inwoner zijn geweest van een van de andere landen
van het KoninkHjk. De bevoegde autorlteiten stellen ellrnnr tevens op de
hoogte van de namen en geboortedata van personen die inwoner zijn geweest van dat land en hebben aangegeven inwoner te zijn of te worden
van een van de andere Nnden.
7 . Artikel 34 tweede lid eerste volzin vindt geen toepassing ter zake
'!:
van een Nchtspersoon die In een jaar inwoner stelt te zijn van een van de
landen en aldaar op grond van een regeling - daaronder begrepen beleid
ter uitvoering van de wet - wordt onderworpen aan een Orief dat j of een
glx|ndslag die, in MnzienBjke mate afwijkt van het tarief dat: of de
grondslag die |n het algemeen geldt voor andere Nch|sper|onen van dat
land en die in het voomfg|nde jaar naar de omstandigheden beoordeeld
inwoner was van een van de andere landen, tenzij wordt aangetoond dat
de plaats van zijn werkelijke leiding in het eerstbedoelde land is gevestigd .
ARTIKEL 11
1. Met betrekldng tot een natuur|jke persoon die voor de inwerkin||ding van dit voorstel van rljkswet inwoner is geworden varz de Nederlandse Antillen en in een van de daaraan voo|fg|nde 5 jaren inwoner was
van een van de andere landen, vîndt artikel 35b, eerste of tweede Ed, met
betrekking tot regulier inkomen geen toepassing tot 1 januari 2002 indien
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ten aanzien van die natuurzjke persoon voor de inwer|nrreding van dit
voorstel de artikelen 236 en 23c van de undsverordening op de Inkomstenbehsting 1943 van toepassing zijn . Voor de toepassing van de vorig
volzin word: onder regulier inkomen verstaan inkomen als bedoeld in artakel 11 , indien dit inkomen niet meer bedraagt dan eenmnnl de belastbare
Mnst - winst behaald met het staken van een voordien gedreven materiële
onderneml'ng daarbij |et mee gerekend - die de vennootschap gerliet in
het jaar vooraf|ande aan dat waarin dat inkomen wordt genoten , of , zo
dat meer is s 10% van de waarde in het econoMsche verkeer van de bezittingen minus de schulden van de vennootschap aan het einde van dat
vooregMnde kalenderjaar, alsmede inkomen als betloeld in artikel 12 ,
behoudens voor zover artikel 35b, vierde lid, daarop van toepassing is,
inkomen als bedoeld in arlikel 13 : voor zover dat betrekking heeft op het
|lenderjaar of een Gaaraan voorafg|nd kalenderjaar, inkomen als be'k
doeld in artikel 15 , vierde lid, en leglzlier i'nkomen als bedoeld in artikel
20 .
2 . Onvermjnderd het bepaalde in lrtikel 35b , zesde lid : vtndt llet eerste lid siechts toepassing indien de Mtuurlijke persoon een |eert|iceerde verklarlng van de bevoegde autoriteiten van de Nederïndse Antillen
kan overleggen waarin wordl verklaard dat deze feitelijk inwoner was van
de Nederlandse Antillen en dat ten aanzien van die natuur|jke persoon de
artikelen 23b en 23c van de Mndsvexrdening op de Inkomstenbehstlng
1943 van toepassing zijn.
3 . Voor de toepassing van artikel 35b eerste of tweede lid wordt een
' >'
natuurhjke persoon als bedoeld in het eerste lid , met inganq van 1 januari
2002 geaeht op 31 deeember 2001 inwoner van Nederland te zljn geweest .
ARTIKEL 111
1. Deze Rljkswet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
kalendermnnnd na de datum van uitgffte van het stqatsblad w|rin zij
wordt geplaatst.
2 . Artlkel i , onderdelen A , B * en E , vinden toepassing met ingang van
1 Januari 1997 .
|sten en bevelen dat deze in het'! Staatsblad in het Pub||tiebhd van
de Nederlandse Antillen en in het A|ondi#ngsbhd van Aruba |1 worden
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geplaatst en dat alle mi|steries autorîteiten , colleges en ambtenaren wie
!
zulks aangaat, aan de nauwkeumge uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 'sKravenhage, 13 december 1996
Beatrix
De St|tssecretaris van Finaneiën
W.A.F.G. Vermeend
Uitgegeven de drieëntwinligste december 1996
De Minlster van Justlîie .
W . Sorgdrager
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