
28 259 Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te
Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele
belasting en tot het voorkomen van het ontgaan
van belasting inzake belastingen naar het
inkomen en naar het vermogen, met Protocol I
en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136)

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
FINANCIËN1

Vastgesteld 19 november 2002

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de leden van de
vaste commissie aanleiding gegeven tot het maken van de navolgende
opmerkingen en het stellen van de navolgende vragen.

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling van het
wetsvoorstel en van het verdrag kennis genomen. Zij merkten op dat door
belanghebbenden en anderen wel wordt gezegd dat in feite van een
loonstaatheffing in België geen sprake zal zijn, zodat de geformuleerde
wederkerigheid geen betekenis zou hebben. Ook wordt wel betoogd dat
de criteria voor de bronstaatheffing willekeurig zijn, geen deel uitmaken
van de internationale praktijk noch van het OESO-modelverdrag. Het
vertrouwensbeginsel zou worden geschonden.

Hoe ligt dit in individuele gevallen als de inspecteur in Nederland in het
verleden desgevraagd heeft bevestigd dat heffing in Nederland geheel
achterwege zou blijven? Gaarne zouden de leden van de VVD-fractie de
reactie van de regering vernemen.
Tenslotte vroegen deze leden of de grens van euro 25 000 voor belast-
baarheid in Nederland geheel in overeenstemming is met de normen van
een goede wetgevingstechniek.

Aansluitend vroegen de leden van de fractie van GroenLinks of er met
andere landen ook verdragen als deze in voorbereiding zijn. Zo ja, wat is
het gevolg van de door de Tweede Kamer geamendeerde overgangs-
regeling voor deze eventueel nog te sluiten verdragen?

Tenslotte informeerden de leden van de commissie naar de mate waarin
de voorlichting aan burgers al gestalte heeft gekregen. Ook wilden zij

1 Samenstelling: Boorsma (CDA), Stevens
(CDA) (voorzitter), Schuyer (D66), Rensema
(VVD), Van den Berg (SGP), Varekamp (VVD),
Ter Veld (PvdA), Ruers (SP), Wolfson (PvdA)
(plv. voorzitter), De Vries (ChristenUnie),
Dupuis (VVD), Bemelmans-Videc (CDA),
Platvoet (GL).
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graag op de hoogte worden gehouden van de stand van de behandeling
van het Verdrag in België.

De voorzitter van de commissie,
Stevens

De griffier van de commissie,
Janssen
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