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33 638 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Federale Democratische Republiek 
Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting 
en het voorkomen van het ontgaan van 
belasting met betrekking tot belastingen naar 
het inkomen, met Protocol; Addis Abeba, 
10 augustus 2012 

B/ Nr. 2 TWEEDE HERDRUK1 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State d.d. 22 november 2012 en het nader rapport d.d. 1 mei 
2013, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse 
Zaken. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is 
cursief afgedrukt. 

Bij Kabinetsmissive van 18 oktober 2012, no. 12.002449, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede 
namens de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering van 
de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het verdrag tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek 
Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van 
het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het 
inkomen, met Protocol; Addis Abeba, 10 augustus 2012 (Trb. 2012, 179 en 
192), met toelichtende nota. 

Het verdrag bevat regels om dubbele belasting te vermijden en het 
ontgaan van belasting te voorkomen met betrekking tot belastingen naar 
het inkomen. De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft 
de goedkeuring van het verdrag maar plaatst daarbij de volgende 
kanttekening. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 18 oktober 
2012, no. 12.002449, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van 
de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde verdrag 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 
22 november 2012, nr. W06.12.0421/III, bied ik U hierbij aan. 

1 I.v.m. correctie in de aanhef.
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1. Positie BES-eilanden  

Het verdrag geldt niet alleen voor het in Europa gelegen deel van 
Nederland, maar ook voor het Caribische deel van Nederland (de 
BES-eilanden).2 

De Afdeling merkt op dat in de toelichtende nota steeds de term 
«Nederland» wordt gebruikt waarbij niet altijd uit de context is op te 
maken of alleen wordt gedoeld op het in Europa gelegen deel van 
Nederland of ook op het Caribische deel van Nederland.3 Gelet op de vele 
verwijzingen in de toelichtende nota naar al bestaande verdragen die 
uitsluitend zien op het in Europa gelegen deel van Nederland, en gelet ook 
op de verwijzingen in de toelichtende nota naar uitsluitend de belasting-
wetten van het in Europa gelegen deel van Nederland, lijkt de toelichtende 
nota vooral te zijn geschreven vanuit het perspectief van het in Europa 
gelegen deel van Nederland. De Afdeling mist daarmee aandacht voor de 
positie van de BES-eilanden. Die aandacht is niet alleen relevant omdat 
het fiscale stelsel van de BES-eilanden verschilt van dat van het in Europa 
gelegen deel van Nederland, maar ook in het licht van hetgeen is 
opgemerkt in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, namelijk: «Het ligt 
echter niet voor de hand dat het land Nederland eenzelfde regeling ter 
voorkoming van dubbele belasting overeen kan komen met een (poten-
tiële) verdragspartner ten aanzien van zowel het fiscale stelsel van 
Nederland als het fiscale stelsel van de BES eilanden. Belangrijke 
elementen van het stelsel van de BES eilanden wijken af van het Neder-
landse stelsel, zodat potentiële verdragspartners mogelijk terughoudend 
zijn om voor de BES eilanden speciale afspraken te maken indien de 
economische betrekkingen tussen de potentiële verdragspartner en de 
BES eilanden beperkt zijn. Het is bovendien goed denkbaar dat een 
(potentiële) verdragspartner gezien het bijzondere karakter van het fiscale 
stelsel van de BES eilanden en de beperkte omvang van de economie van 
de BES eilanden in het geheel niet bereid is met Nederland te onderhan-
delen over een regeling ter voorkoming van dubbele belasting ten aanzien 
van de BES eilanden».4 

Daarnaast merkt de Afdeling op dat uit de toelichtende nota niet blijkt of 
er met de bestuurscolleges van de BES-eilanden bestuurlijk overleg is 
geweest over de inhoud van het verdrag. 
De Afdeling adviseert in de toelichtende nota aandacht te besteden aan 
het vorenstaande en waar nodig de toelichtende nota aan te passen en 
aan te vullen. 

1. Gevolg gevend aan het advies van de Afdeling is in de toelichtende 
nota aangegeven dat deze vooral is geschreven vanuit het perspectief van 
het in Europa gelegen deel van Nederland. Daar waar nodig is ingegaan 
op de positie van de BES-eilanden (zie de onderdelen I.5, II.2, II.3 en II.17 
van de Toelichtende nota). Tijdens de totstandkoming van het nieuwe 
belastingstelsel van Caribisch Nederland hebben de eilandbestuurders de 
wens geuit dat nieuwe of herziene belastingverdragen die door 
(Europees) Nederland worden afgesloten ook zouden gelden voor 
Caribisch Nederland. In bijlage III van de Notitie fiscaal verdragsbeleid 
2011 is neergelegd dat Nederland in onderhandelingen met (potentiële) 
verdragspartners het belang van belastingplichtigen die op of vanuit 
Caribisch Nederland economisch actief zijn uitdrukkelijk zal behartigen en 
dat zoveel mogelijk pragmatische oplossingen zullen worden gezocht 
voor eventuele dubbele belastingheffing tussen het Caribische deel van 

2 Artikelen 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, en 3, eerste lid, onderdelen a en b, van het 
verdrag.

3 Zie bijvoorbeeld paragraaf I.1, eerste en tweede alinea, van de toelichtende nota.
4 Notitie van de Staatssecretaris van Financiën van 11 februari 2011, nr. IFZ2011/100, bijlage bij 
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Nederland en de (potentiële) verdragspartner. Bij de onderhandelingen 
met Ethiopië is gehandeld overeenkomstig deze uitgangspunten. 

2. Voor redactionele kanttekeningen verwijst de Afdeling naar de bij het 
advies behorende bijlage. 

2. Gevolg gevend aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad 
zijn de redactionele kanttekeningen overgenomen. 

3. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de toelichtende nota 
op enkele ondergeschikte onderdelen redactioneel aan te passen. 

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging goed 
te vinden dat bedoeld verdrag wordt overgelegd aan de beide kamers der 
Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De vicepresident van de Raad van State, 
J.P.H. Donner 

Ik moge U, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, verzoeken 
mij te machtigen gevolg te geven aan mijn voornemen het verdrag 
vergezeld van de gewijzigde toelichtende nota ter stilzwijgende 
goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

De minister van Buitenlandse Zaken, 
F.C.G.M. Timmermans 
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Bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 
State betreffende no. W06.12.0421/III met redactionele kantteke-
ningen die de Afdeling in overweging geeft. 

– In de laatste kolom van het in de bijlage bij de toelichtende nota 
opgenomen Toetsschema Standaardcriteria Fiscaal Verdragsbeleid 
2011 steeds verwijzen naar de desbetreffende paragraaf van de 
toelichtende nota, in overeenstemming met zowel de voorlaatste 
volzin van paragraaf I.2.1 van de toelichtende nota als de slotzinsnede 
van de toelichting op het Toetsschema. Voorts in de desbetreffende 
paragraaf van de toelichtende nota eveneens verwijzen naar de 
desbetreffende paragraaf van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. 

– De toelichtende nota aanvullen met een toelichting op artikel VI van 
het Protocol. 

– In de derde alinea van de toelichting op artikel 28 van het verdrag is de 
passage in het tweede lid, onderdeel b, van dat artikel luidende «for 
any tax year and period beginning» wel toegelicht maar de passage 
«and taxable events occurring» niet. De toelichtende nota aanvullen 
met een toelichting op de betekenis van laatstbedoelde passage voor 
de toepassing van het verdrag. 

– Ingevolge de tweede alinea, eerste en tweede volzin, van de toelichting 
op artikel 29 van het verdrag houdt het verdrag (voor Ethiopië) op te 
bestaan «[....] op of na 8 juli volgend op de datum waarop de kennisge-
ving van beëindiging is gedaan» (het gaat dan om 8 juli 2026 indien 
bijvoorbeeld 1 februari 2026 de datum is waarop de kennisgeving van 
beëindiging is gedaan). Ingevolge artikel 29, onderdeel a, onder (i) en 
(ii), van het verdrag daarentegen, houdt het verdrag (voor Ethiopië) op 
te bestaan [....] op of na de 8e juli van het kalenderjaar dat volgt op het 
kalenderjaar waarin de kennisgeving van beëindiging is gedaan (het 
gaat dan om 8 juli 2027 – en niet om 8 juli 2026 – indien, zoals in het 
voorbeeld hiervoor, 1 februari 2026 de datum is waarop de kennisge-
ving van beëindiging is gedaan). De toelichtende nota op dit punt in 
overeenstemming brengen met de tekst van het verdrag. 

– Ingevolge de vierde alinea van de toelichting op artikel 29 van het 
verdrag houdt het verdrag (voor Nederland) op te bestaan «[....] op of 
na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin 
de kennisgeving [van beëindiging] is gedaan» (het gaat dan om 
1 januari 2027 indien bijvoorbeeld 1 februari 2026 de datum is waarop 
de kennisgeving van beëindiging is gedaan). Ingevolge artikel 29, 
onderdeel b, van het verdrag daarentegen, houdt het verdrag (voor 
Nederland) op te bestaan [....] na het einde van het kalenderjaar dat 
volgt op het kalenderjaar waarin de kennisgeving van beëindiging is 
gedaan (het gaat dan om 1 januari 2028 – en niet om 1 januari 2027 – 
indien, zoals in het voorbeeld hiervoor, 1 februari 2026 de datum is 
waarop de kennisgeving van beëindiging is gedaan). De toelichtende 
nota op dit punt in overeenstemming brengen met de tekst van het 
verdrag. 

– In de vierde alinea van de toelichting op artikel 29 van het verdrag is 
de passage in onderdeel b van dat artikel luidende «for any tax year 
and period beginning» wel toegelicht maar de passage «and taxable 
events occurring» niet. De toelichtende nota aanvullen met een 
toelichting op de betekenis van laatstbedoelde passage voor de 
toepassing van het verdrag bij een beëindiging ervan.
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