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INLEIDING 

1. Onderliggende masterproef onderzoekt de uitschakeling van internationale juridische dubbele 

belasting in de Europese Unie (hierna EU) na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 

2009.  

2. In het eerste hoofdstuk kaderen we in het algemeen het begrip internationale dubbele belasting 

binnen de EU. Hierbij wordt nagegaan hoe de doelstelling van het Verdrag van de Europese 

Gemeenschap, thans Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, om een interne markt te 

realiseren zich in het algemeen verhoudt tot de soevereine heffingsbevoegdheid van de Lidstaten. Een 

laatste element dat hierbij wordt aangehaald zijn de voornaamste methoden die gehanteerd dan wel 

opgelegd (kunnen) worden om juridische dubbele belasting te voorkomen.  

3. Het tweede hoofdstuk onderzoekt de draagwijdte van het oud art. 293, tweede streep Verdrag van 

de Europese Gemeenschap (hierna VEG) voor de vermijding van dubbele belasting binnen de EU. 

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werd dit artikel echter herroepen. Derhalve 

volgt een grondige studie van de impact die de afschaffing van art. 293 VEG al dan niet teweegbrengt. 

Naast de zienswijze van het Europees Hof van Justitie, worden de verscheidene stellingnames in de 

rechtsleer daartoe in beschouwing genomen. 

4. In een grensoverschrijdende context wordt dubbele belasting tussen de Lidstaten doorgaans via 

bilaterale dubbelbelastingverdragen uitgeschakeld. Maar komt men bij internationale dubbele 

belasting ook niet in het vizier van de fundamentele verdragsvrijheden? Dit wordt in het derde 

hoofdstuk geanalyseerd aan de hand van de heersende rechtsleer en jurisprudentie van het Hof van 

Justitie. Hierbij wordt er gewezen op het onderscheid tussen de per country- benadering en de overall- 

benadering. 

5. Dit werkstuk sluit af met een beoordeling van de originele opvatting van prof. M. FALLON over de 

invloed van de verdragsvrijheden op de directe belastingen. Daaraan gekoppeld, volgen enkele 

mogelijkheden om dubbele belasting in de toekomst binnen de EU te voorkomen. Zo worden onder 

meer de voor- en nadelen van een Europees modelverdrag aangehaald.  
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HOOFDSTUK 1: THEORETISCH KADER 

1. EVOLUTIE EUROPESE UNIE 

6. Het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 ligt aan de basis van de oprichting van de Europese 

Economische Gemeenschap (hierna EEG). Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische 

Gemeenschap (hierna EEG-Verdrag) kende een dubbel doel: enerzijds de instelling van een 

gemeenschappelijke markt waarin een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal moet 

heersen en anderzijds de coördinatie van het economisch beleid van de verschillende Lidstaten1. 

Gezien het EEG-Verdrag in haar beoogde uitwerking tekort kwam, werd met het Verdrag van 

Maastricht van 7 februari 1992 het Verdrag van de Europese Gemeenschap (hierna VEG) ingevoerd. 

Het Verdrag van Amsterdam (1997) en het Verdrag van Nice (2001) betekenden nieuwe en verdere 

uitbreidingen van de bevoegdheden van de Gemeenschap en een versterkte samenwerking.  

7. Een voorlopig laatste wijziging is het Verdrag van Lissabon2 van 13 december 2007, dat per 1 

december 2009 in werking trad. Het Verdrag betekent een herroeping van het VEG en de invoering 

van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna VWEU). Bovendien werd ook 

het Verdrag betreffende de Europese Unie aangepast (hierna VEU). Het Verdrag van Lissabon 

voorziet in verregaande hervormingen. Gezien de toename van het aantal Lidstaten waren 

aanpassingen van de Europese instellingen en besluitvorming noodzakelijk opdat de EU niet aan 

slagkracht zou verliezen. Het Verdrag bakent duidelijk de bevoegdheden van de EU en de Lidstaten 

af. De grondregel is dat de EU alleen bevoegd is over de domeinen die haar door de Europese 

Verdragen zijn voorbehouden. Zij moet respecteren dat de Lidstaten alle overige bevoegdheden 

behouden3. Niettemin kan hierbij het voorbehoud worden gemaakt voor het subsidiariteitsbeginsel4: 

hierdoor treedt de Europese wetgever slechts op indien en voor zover de verdragsdoelstellingen niet 

voldoende door de Lidstaten kunnen worden verwezenlijkt ( infra 13, nr. 38)5. 

2. DOELSTELLING EUROPESE UNIE  

8. Het hoofddoel van het EEG-Verdrag, het VEG en thans het VWEU is het openbreken van de 

grenzen binnen Europa. Onverminderd de verschillende wijzigingen die de EU-wetgeving ondergaan 

heeft, is deze integratie steeds als het centraal doel blijven gelden. De overige doelstellingen, die 

tevens bijdragen tot de realisatie van de interne markt, worden opgesomd in art. 3 VWEU6. 

                                                      

1 Art. 2 EEG-Verdrag.  
2 Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, Pb.C. 17 december 2007, afl. 306, 1-271. 
3 Art. 4 en 5 VEU. 
4 Art. 5, lid 3 VEU (oud art. 5, lid 2 VEG). 
5 Y. HOFHUIS, Minimumharmonisatie in het Europees recht, Deventer, Kluwer, 2006, 12. 
6 Oud art. 2 VEU. 
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9. Art. 26 VWEU definieert de interne markt als volgt: "De interne markt omvat een ruimte zonder 

binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd 

volgens de bepalingen van de verdragen"7.  

Met de instelling van een interne markt wordt mede gepoogd de gemengde economieën van de 

verschillende Lidstaten nader tot elkaar te brengen. De realisatie van een Europese nationale markt 

met gelijke concurrentievoorwaarden voor de marktdeelnemers staat centraal. Deze doelstelling werd 

door het Hof van Justitie (hierna HvJ) nader omschreven als: 

 '[…] de afschaffing van alle belemmeringen van het intracommunautaire handelsverkeer 

teneinde de nationale markten te verenigen tot één enkele markt die de omstandigheden van 

een binnenlandse markt zoveel mogelijk benadert […]’8. 

3. FUNDAMENTELE VRIJHEDEN 

10. Om een interne markt te kunnen bewerkstelligen genieten de meeste bepalingen van het VWEU 

rechtstreekse werking. Dit is zeker het geval voor het verbod op discriminatie of de restrictieve 

werking, die besloten ligt in de fundamentele verdragsvrijheden. Deze vrijheden bepalen dat alle 

productiefactoren vrij moeten kunnen circuleren binnen de Gemeenschap, zonder dat deze hinder of 

belemmeringen ondervinden:  

− Het vrije verkeer van goederen: art. 28 VWEU ev.  

− Het vrije verkeer van personen: art. 45 VWEU ev., waaronder ook de vrijheid van vestiging 

voor vennootschappen en zelfstandigen: art. 49 VWEU ev. 

− Het vrije verkeer van diensten: art. 56 VWEU ev. 

− Het vrije verkeer van kapitaal: art. 63 VWEU ev. 

4. DISCRIMINATIEVERBOD 

11. Het verbod op discriminatie en de waarborging van de fundamentele vrijheden in het VWEU zijn 

gewichtige instrumenten voor de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt. Het 

discriminatieverbod houdt in dat de Lidstaten op geen enkele wijze mogen discrimineren. Er kan 

gesproken worden van discriminatie wanneer verschillende regels worden toegepast op vergelijkbare 

situaties of wanneer dezelfde regel wordt toegepast op verschillende situaties, waarbij dit onderscheid 

niet kan worden verantwoord door een objectieve of redelijke rechtvaardiging9. 

12. Art. 18 VWEU omvat het verbod op discriminatie op basis van nationaliteit. Maatregelen die 

ingaan tegen dit algemeen verbod worden beschouwd als ‘rechtstreekse discriminatie’10. De diverse 

verdragsvrijheden maken eigenlijk een emanatie uit van dit algemeen discriminatieverbod. Uit de 
                                                      

7 Oud art. 14 VEG. 
8 HvJ 15/81, Schul, Jur. 1982, 1409. 
9 HvJ C-106/83, Sermide, Jur. 1984, 4209. 
10 W. VANDENBERGHE, “Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele 
belasting”, TFR 2005, 275. 
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rechtspraak van het HvJ volgt dat nationale regelen die een grensoverschrijdende verrichting niet 

verbieden of onmogelijk maken, doch enkel verzwaren, bemoeilijken of minder aantrekkelijk maken, 

ook als strijdig met het vrije verkeer kunnen worden aangemerkt11. Dit wordt gekwalificeerd als 

‘onrechtstreekse discriminatie’. 

5. SOEVEREINITEIT 

13. Bij de toetreding tot de Gemeenschap hebben de Lidstaten een deel van hun nationale 

soevereiniteit moeten inleveren12. In het arrest Van Gend en Loos verklaart het HvJ het volgende:  

‘[...] dat de Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan 

de Staten, zij het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd [...]’13.  

Bij gebrek aan een uniforme communautaire regeling, op enkele uitzonderingen na, hebben de 

lidstaten op het gebied van het direct belastingrecht hun zelfbeschikkingsmacht behouden14. Wat kan 

worden verklaard door het gebrek aan democratische legitimering van de Europese instellingen en een 

rechtvaardige verdeling van de belastingdruk dit net vereist15. Onverminderd hun autonomie zijn de 

Lidstaten hierbij evenwel verplicht hun bevoegdheden uit te oefenen in overeenstemming met het 

gemeenschapsrecht (infra 26, nr. 66). Dit houdt in dat ze zich moeten onthouden van elke vorm van 

discriminatie en ongerechtvaardigde belemmeringen. In verschillende arresten is het HvJ dan ook 

opgetreden tegen regelingen van Lidstaten op gebied van directe belastingen en heeft deze 

onverenigbaar verklaard met de fundamentele verdragsvrijheden16. Dit staat in tegenstelling tot de 

indirecte belastingen, die vanaf het EEG-Verdrag onder de bevoegdheidssfeer van de Unie ressorteren 

en waarbij harmoniserend werd opgetreden door de BTW-richtlijnen17.  

6. DUBBELE BELASTING 

14. De fiscale soevereiniteit van de Lidstaten is het recht van elke Staat om eigen fiscale regelgeving 

vast te leggen en de bevoegdheid om belastingen te heffen en te innen. Deze bevoegdheid is niet 

absoluut maar wordt beperkt door het territorialiteitsbeginsel, gezien de andere Lidstaten eveneens op 

hun soevereine bevoegdheid kunnen beroepen18. Dit beginsel, dat geldt ook binnen het internationaal 

fiscaal recht, impliceert dat een belastingsubject dan wel –object steeds een aanknopingspunt moet 

                                                      

11 HvJ C-484/93, Svensson en Gustavsson, Jur.1995, I, 3955; HvJ C-439/97, Sandoz, Jur. 1999, I, 7041; HvJ C-
35/98, Verkooijen, Jur. 2000, I, 4071. 
12 D.A. ALBREGTSE EN P. KAVELAARS, Maatschappelijk heffen, Deventer, Kluwer, 2006, 19; B.J. KIEKEBELD EN 

J.A.R. VAN EIJSDEN, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, Deventer, Kluwer, 2007, 4. 
13 HvJ 26-62, Van Gend & Loos, Jur. 1963, 1. 
14 HvJ C-80/94, Wielockx, Jur. 1995, 1-2493; D. WEBER, Op zoek naar een (nieuwe) balans tussen 
belastingsoevereiniteit en het recht op vrij verkeer binnen de EG, Deventer, Kluwer, 2006, 8. 
15

 S. VAN CROMBRUGGE, Europees Fiscaal Recht, onuitg. Academiejaar 2011-2012, 25. 
16 HvJ C-170/05, Denkavit Internationaal, Jur. 2006, I, 11949; HvJ C-379/05, Amurta, Jur. 2007, I, 9569. 
17 Art. 110-113 VWEU (oud art. 90-93 VEG); Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijk stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde, sedertdien heeft deze richtlijn verscheidene wijzigingen ondergaan. 
18 E. DEBRUYNE, Praktisch fiscaal recht: basisbeginselen, Antwerpen, De Boeck, 2009, 58. 
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hebben met het eigen grondgebied alvorens een Staat belasting kan heffen. Deze aanknopingspunten 

kunnen naar aard verschillen en variëren bovendien ook land per land.  

6.1. AANKNOPINGSPUNTEN 

15. Een personeel of subjectief aanknopingspunt duidt op een natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

als inwoner fungeert als aanknopingsfactor met een Staat. Op grond van het woon- of 

vestigingsplaatsbeginsel gaat die Staat over tot taxatie van het wereldwijd inkomen. Een materieel 

aanknopingspunt, ook objectief aanknopingspunt genoemd, berust op de lokalisatie van de inkomsten, 

goederen, rechtshandelingen of materiële handelingen die het voorwerp van de belasting uitmaken. 

Het bronbeginsel stelt dat een niet-inwoner die inkomsten geniet die in dat land hun oorsprong vinden, 

daar belast kan worden op deze inkomsten. Deze twee aanknopingsfactoren zijn doorgaans de 

internationaal geldende norm en vinden onder andere hun toepassing in België en Nederland19. 

Sommige landen, zoals de VS, belasten hun onderdanen onverschillig waar deze hun fiscale 

woonplaats hebben20. Dit is het nationaliteitsbeginsel. Nog andere Lidstaten, zoals Frankrijk 

bijvoorbeeld, belasten zowel inwoners als niet-inwoners op basis van het territorialiteitsbeginsel. Zij 

beperken zich dus tot die inkomsten die op hun grondgebied zijn verkregen21. 

16. Bij grensoverschrijdende situaties met verschillende aanknopingspunten in verschillende landen, 

en die dus in de toepassingssfeer vallen van de fiscale regelgeving van verscheidene Lidstaten, 

ontstaat het risico op dubbele belasting22. Eenzijdig genomen maatregelen zijn hiertoe nagenoeg altijd 

ontoereikend om internationale dubbele belasting te voorkomen. Om die reden treden Lidstaten met 

elkaar in onderhandeling tot het sluiten van dubbele belastingverdragen (hierna DBV). 

6.2. ECONOMISCHE EN JURIDISCHE DUBBELE BELASTING 

17. Internationale dubbele taxatie kan worden benaderd vanuit een juridische en economische 

invalshoek. Van juridische dubbele belasting wordt gesproken indien eenzelfde belastingplichtige voor 

hetzelfde tijdperk ten aanzien van een welbepaald inkomens- of vermogensbestanddeel, op basis van 

een verschillend aanknopingspunt of naar aanleiding van een verschillende interpretatie van eenzelfde 

aanknopingspunt, door twee (of meer) soevereine staten in eenzelfde of gelijkaardige belastingheffing 

wordt betrokken23. Dit in tegenstelling tot economische dubbele belasting, die erin bestaat dat 

eenzelfde belastingobject in hoofde van twee, juridisch maar economisch niet van elkaar gescheiden, 

belastingplichtigen wordt belast24. Het is van groot belang een onderscheid te maken tussen beide 

                                                      

19 E. DEBRUYNE, ibid., 58. 
20 F.G.F. PETERS, De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief, Deventer, Kluwer, 2007, 75. 
21 D. HUND en L. LUIJCKX, Internationaal fiscaal memo, Deventer, Kluwer, 2005, 283. 
22

 S. DOUMA, “The Three Ds of Direct Tax Jurisdiction: Disparity, Discrimination and Double Taxation”, ET 

2006/11, 523-524. 
23 OESO, n° 23/3; P. KAVELAARS, Voorkoming van dubbele belasting, Deventer, Kluwer, 2002, 21. 
24 A.C.G.A.C. DE GRAAF, P. KAVELAARS, en A.J.A. STEVENS, Internationaal belastingrecht, Deventer, Kluwer, 
2009, 13. 
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benaderingen van dubbele belasting. Er moet worden opgemerkt dat wij ons doorheen dit werkstuk 

focussen op internationale dubbele belasting. 

18. Beide vormen van dubbele belasting werken de realisatie en de goede werking van de interne 

markt tegen. Het voorkomen of vermijden ervan is dan ook een belangrijkste doelstelling binnen de 

EU. Uit de analyse van de rechtspraak en de heersende rechtsleer zal wel blijken dat dit geen evidente 

zaak is (infra 24, nr. 60 e.v.). Hiertoe komen twee fundamentele principes tegenover elkaar te staan: 

de interne markt enerzijds en de soevereiniteit van de Lidstaten inzake directe belastingen anderzijds.  

6.3. DUBBELBELASTINGVERDRAGEN 

19. Via het sluiten van DBV beogen Staten de dubbele directe belastingdruk naar het inkomen en 

vermogen te vermijden dan wel te beperken25. Deze verdragen stellen grenzen aan de 

heffingsbevoegdheid van iedere verdragsluitende Staat.  

PRIMAUTEIT EN RELATIEVE WERKING VAN HET VERDRAGSRECHT 

20. Belastingverdragen scheppen geen belastingplicht en kunnen deze evenmin uitbreiden, maar zij 

beperken dan wel verhinderen de toepassing van de fiscale soevereiniteit van de verdragsstaten26. 

Vanaf hun inwerkingtreding hebben deze verdragen een rechtstreekse en bindende werking in de 

nationale wetgeving van de overeenkomstsluitende staten, ongeacht of de verdragsrechtelijke 

bepalingen daartoe in de interne regelgeving zijn geïmplementeerd27. DBV schorsen de toepassing van 

het nationaal recht indien deze voor de belastingplichtige minder gunstig zijn dan de 

verdragsbepalingen, onder de voorwaarde dat hij gerechtigd is zich op het verdrag te beroepen. Deze 

primauteit van het internationaal verdragsrecht wordt vrijwel internationaal erkend28. 

Gezien de relatieve werking van het verdrag is een verdragsstaat, onverminderd bovenstaande 

bepalingen, voor de toepassing van zijn nationaal belastingrecht niet gebonden door het afgesloten 

DBV indien de heffingsbevoegdheid aan haar werd verleend29. Dit dient wel enigszins genuanceerd te 

worden voor specifieke bepalingen opgenomen in het verdrag, zoals de maximale bronheffing op 

dividenden of interesten30. 

 

 

                                                      

25 OESO, n° 23/2; S. VAN CROMBRUGGE, Internationaal Fiscaal Recht, onuitg., academiejaar 2011-2012, 209. 
Hoewel dergelijke verdragen ook geen wondermiddel zijn, denk hierbij aan tegenstrijdigheden op vlak van de 
kwalificatie van het inkomen, het aan elke staat toerekenbare bedrag of inkomensbestanddelen die binnen het 
objectieve toepassingsgebied van verschillende verdragsstaten vallen.  
26 T. JANSEN en P. DE VOS, Handboek Internationaal en Europees Belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
97. 
27 Art. 30 OESO-Modelverdrag; Art. 167, §2 Gw.; E. SCHOONVLIET, Internationaal fiscaal recht, Kalmthout, 
Biblo, 1996, 45. 
28 T. JANSEN en P. DE VOS, ibid., 94. Voor België werd dit behandeld in het “Smeerkaasarrest”: Cass. 27 mei 
1971, Pas. 1971, I, 886. 
29 T. JANSEN en P. DE VOS, ibid., 8 en 97. 
30 Art. 10 en 11 OESO-Modelverdrag.  
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METHODEN TER VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING 

21. DBV voorzien in eigen methoden ter voorkoming van dubbele belasting, die door de 

woonplaatsstaat genomen moeten worden indien het inkomenstype krachtens de overeenkomst mede 

in de bronstaat belastbaar is. Art. 23 OESO-modelverdragstelt hiertoe twee mogelijke benaderingen 

voorop: de vrijstellings- en verrekeningsmethode31. De verrekeningsmethode of credit method al dan 

niet met progressievoorbehoud impliceert dat de woonstaat het buitenlandse inkomen integraal in de 

belastbare basis opneemt, maar daarnaast een krediet ten belope van de belasting geheven in de 

bronstaat verleend, dat verrekenbaar is met de aldaar verschuldigde belasting. België heeft echter als 

voornaamste methode gekozen voor de vrijstellingsmethode of exemption method32. Hierbij wordt het 

territorialiteitsprincipe ten aanzien van personen buiten werking gesteld, gezien de woonstaat van de 

belastingplichtige zich integraal onthoudt van belastingheffing over de betrokken 

inkomstenbestanddelen. 

ROL VAN OESO-MODELVERDRAG 

22. In navolging van het subsidiariteitsbeginsel behoort het afsluiten van verdragen, waaronder DBV, 

tot het autonoom beslissingsrecht van elke EU-Lidstaat33. Het OESO-modelverdrag vormt op zichzelf 

geen officiële rechtsbron, maar fungeert als uitgangspunt bij het onderhandelen en afsluiten van 

belastingverdragen34. Hoewel geen algemeen internationaal aanvaarde norm kreeg het modelverdrag, 

of een afgeleide daarvan, wereldwijd navolging. De omzetting ervan in de (trans)nationale wetgeving 

wordt zoveel mogelijk nagestreefd, gezien situaties van dubbele belasting enkel kunnen vermeden 

worden door de toepassing van een uniforme fiscale regelgeving35. Het OESO-modelverdragspeelt 

aldus een voorname rol in het tegengaan van dubbele belastingheffing, ook binnen de EU. 

7. AFSCHAFFING DUBBELE BELASTING IS EEN GEMEENSCHAPS-

DOELSTELLING 

23. Zowel juridische en economische internationale dubbele belasting zijn nefast voor de interne markt 

en haar vrijheden36. Het valt evenwel op te merken dat op Europees niveau geen non bis in idem-

beginsel geldt, waaruit zou voortvloeien dat dubbele belasting in beginsel onrechtmatig is. Het 

                                                      

31 Art. 23 OESO-Modelverdrag; OESO, n° 23/13-17; TIBERGHIEN ADVOCATEN, Handboek voor fiscaal recht 
2008, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium N.V., 2008, 1350. 
32 T. JANSEN en P. DE VOS, Handboek Internationaal en Europees Belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
59 en 246. 
33 Art. 5, lid 3 VEU. 
34 T. JANSEN en P. DE VOS, ibid., 9-10; P. VAN HEUVERSWYN, Algemene principes van de internationale 
fiscaliteit, Standaard Uitgeverij N.V., Antwerpen, 1998, 15. 
35 A.C.G.A.C. DE GRAAF, De invloed van het EG-recht op het internationaal belastingrecht: beleids- en 
marktintegratie, Deventer, Kluwer, 2004, 67-69. 
36 T. SCHEPENS, K. LIMBOURG, S. PORTE en M. VANDENABEELE, “Verzet het EG-recht zich tegen dubbele 
belasting?” in S. Van Crombrugge (ed.), Actuele fiscale thema’s 2008: De botsing tussen nationale soevereiniteit 
en interne markt in het Europees fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, 173. 
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vermijden van dubbele belasting heeft geen directe werking binnen de EU, noch in het VEG, noch in 

het VWEU (infra 33, nr. 82). 

Evenwel wordt aangenomen dat de afschaffing van dubbele belasting een doelstelling uitmaakt die 

impliciet in art. 3, lid 1, (c) VEG (thans art. 4 VEU) verweven is. Meer bepaald bij het tot stand 

brengen en waarborgen van de goede werking van een gemeenschappelijke markt waarbij Lidstaten 

gehouden zijn tot samenwerking om de doelstellingen opgenomen in het gemeenschapsrecht te 

realiseren37. 

7.1. POSITIEVE EN NEGATIEVE INTEGRATIE 

24. Internationale dubbele belasting vormt een duidelijke hinderpaal voor de interne markt38. De 

vermijding ervan behoort dan ook zonder enige twijfel tot de algemene doelstellingen van de Europese 

Unie39. De EU heeft hiertoe dan ook gericht opgetreden te kwalificeren onder de noemer positieve 

integratie, zijnde een harmoniserende werking die uitgaat van de Europese instellingen en regelgeving. 

De EU is tot deze actie overgegaan vanuit het besef dat op gemeenschapsniveau coördinatie vereist is 

om grensoverschrijdende belemmeringen en concurrentie te elimineren40. De moeder-dochterrichtlijn 

en de fusierichtlijn zijn daarvan een perfecte illustratie (infra 9, nr. 27). Deze maatregelen leiden, in 

zekere mate, tot een meer geharmoniseerd stelsel op het gebied van directe belastingen41 en elimineren 

op supranationaal niveau de fiscale concurrentie tussen de Lidstaten onderling. Positieve integratie is 

evenwel geen doelstelling van de EU op zich: het is een middel om de algemene doelstelling, de 

realisatie van de interne markt, te bereiken42. Sinds de oprichting van de EEG is er dan ook weinig 

resultaat geboekt op het vlak van harmonisatie van de directe belastingen, aangezien de lidstaten sterk 

vasthouden aan hun soevereiniteit. 

25. Aan de keerzijde hiervan, staat de belangrijke negatieve integratie die uitgaat van de rechtspraak 

van het HvJ. Hierbij wordt de autonomie van de Lidstaten op vlak van directe belastingen beperkt 

door de uitwerking van de verdragsvrijheden en het non-discriminatiebeginsel (infra 29, nr. 75 e.v.). 

Het optreden van het Europese Hof heeft een ingrijpende invloed in het dichter tot elkaar brengen van 

de belastingsystemen van de Lidstaten. 

 

 

                                                      

37 L. HINNEKENS en G. STRAETMANS,“Materieelrechtelijke beginselen van Gemeenschapsrecht in directe 
belastingzaken” in B. PEETERS (ed.), Europees belastingrecht, Brussel, Larcier, 2005, 205; L. HINNEKENS, “The 
Uneasy Case and Fate of Article 293 Second Indent EC”, Intertax 2009, vol. 37, nr. 11, 602-609. 
38 M. NIEMINEN, “Abolition of Double Taxation in the Treaty of Lisbon”, Bull. Int. Taxation 2010, 330-335. 
39

 T. SCHEPENS, K. LIMBOURG, S. PORTE en M. VANDENABEELE, ibid., 173. 
40 T. JANSEN en P. DE VOS, Handboek Internationaal en Europees Belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
263. 
41 P. VAN HEUVERSWYN, Algemene principes van de internationale fiscaliteit, Antwerpen, Standaard Uitgeverij 
N.V., 1998, 69. 
42 Art. 2 VEG. 
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7.2. DE RICHTLIJNEN 

26. De beperkte positieve harmonisatie van de directe belastingen binnen de EU werd supranationaal 

gerealiseerd door het uitvaardigen van een aantal richtlijnen door de Raad. Deze richtlijnen beogen in 

het bijzonder het vermijden van dubbele belasting in grensoverschrijdende situaties. Onderdanen 

kunnen hieraan rechtstreeks rechten ontlenen, gezien de voorrang en directe werking van deze 

richtlijnen43. 

27. Tot hiertoe zijn er vier richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot directe belastingen. De moeder-

dochterrichtlijn heeft tot doel winstuitkeringen tussen dochter- en moedervennootschappen die in 

verschillende Lidstaten gevestigd zijn belastingneutraal te laten verlopen door een vrijstelling van 

bronheffing, weliswaar onder bepaalde voorwaarden44. Dit ter stimulering van de hergroepering van 

vennootschappen uit verschillende Lidstaten. De fusierichtlijn sluit hierbij aan door 

grensoverschrijdende reorganisaties vrij te stellen van belasting45. Een vrijstelling van belasting in de 

bronstaat op interesten en royalty’s, wordt voorzien in de interest- en royaltyrichtlijn46. Tot slot is er de 

spaarrichtlijn, die de effectieve belastingheffing op rentebetalingen wil garanderen in de fiscale 

woonplaats van de uiteindelijke gerechtigde47. Deze laatste richtlijn doelt niet op de vermijding van 

dubbele belasting, maar beoogt het tegengaan van belastingontduiking via buitenlandse 

spaarrekeningen. Hierbij kan de vraag gesteld worden of een belastingplichtige zich rechtstreeks op 

het VEG, thans VWEU, kan beroepen om dubbele internationale belasting ongedaan te laten maken, 

indien de toepasselijke richtlijn hierin niet of niet volledig voorziet.  

28. In wat volgt, analyseren we de centrale vraag of de Lidstaten er na het Verdrag van Lissabon op 

grond van het gemeenschapsrecht rechtstreeks toe gehouden zijn om juridische dubbele belasting te 

voorkomen. In eerste instantie gaan we hierbij uitgebreid in op het verdwijnen van art. 293 VEG, 

gezien dit artikel de enige bepaling van Gemeenschapsrecht uitmaakte die handelde over dubbele 

belasting. Daarna bekijken we de invloed van de verdragsvrijheden op deze materie.  

                                                      

43 T. JANSEN en P. DE VOS, Handboek Internationaal en Europees Belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
15. 
44 Richtlijn 90/435/EEG, 23 juli 1990 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lidstaten, B.S. 20 augustus 1990. 
45 Richtlijn 90/434/EEG, 23 juli 1990 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 
fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot 
vennootschappen uit verschillende Lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een 
SCE van een Lidstaat naar een andere Lidstaat, B.S. 20 augustus 1990. 
46 Richtlijn 2003/49/EG, 3 juni 2003 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake 
uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van verschillende Lidstaten.  
47 Richtlijn 2003/48/EG, 3 juni 2003 van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in 
de vorm van rentebetaling, B.S. 26 juni 2003. 
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HOOFDSTUK 2: DE ONTWIKKELING EN AFSCHAFFING VAN ART. 293, 

TWEEDE STREEP VEG 

INLEIDING 

29. Voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon bestond er één artikel van het VEG 

betreffende de problematiek van de vermijding van internationale dubbele belasting. In art. 293, 

tweede streep VEG (voorheen art. 220, tweede streep EEG-Verdrag), kon men lezen:  

“Lidstaten treden, voor zover nodig, met elkaar in onderhandeling ter verzekering, voor hun 

onderdanen, van: […] de afschaffing van dubbele belasting binnen de Gemeenschap”48. 

Terwijl de art. 115 en 352 VWEU aansturen op een positieve integratie op niveau van de EU, legde 

art. 293 VEG de verantwoordelijkheid tot coördinatie van belastingen en aldus het voorkomen van 

dubbele belasting bij de EU-Lidstaten zelf49. Zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer werd de 

draagwijdte van dit artikel en haar vage bewoordingen veelvuldig in vraag gesteld. Centraal is hierbij 

de vraag of art. 293 VEG de Lidstaten de vrijblijvende mogelijkheid bood tot coördinatie dan wel een 

harde verplichting betrof op grond van het gemeenschapsrecht.  

30. Met het Verdrag van Lissabon trad het VWEU in voege, die niet langer voorziet in een 

gelijkaardige bepaling als art. 293 VEG. Dit kan beschouwd worden als de erkenning van de EU dat 

het vermijden van dubbele belasting niet onder haar domein valt. Hierna bespreken we eerst hoe art. 

293, tweede streep VEG geïnterpreteerd werd en wat dit artikel nu eigenlijk betekende voor het 

vermijden van dubbele belasting binnen de Europese Gemeenschap. In het tweede deel van dit 

hoofdstuk volgt een analyse van de gevolgen die de afschaffing ervan in het VWEU al dan niet 

teweegbrengt. 

1. INTERPRETATIE VAN  ART. 293, TWEEDE STREEP EG 

31. Naar de visie van HINNEKENS, steunt art. 293 VEG op een bedrieglijke eenvoud50. 

Onverminderd het beoogde doel leidt de verplichting die dit artikel al dan niet inhoudt immers tot 

allerhande interpretatieproblemen, in het bijzonder de aanhef ervan zorgt voor onduidelijkheid. 

Aangenomen wordt dat dit artikel de Lidstaten aanspoort en tevens de bevoegdheid biedt om acties te 

ondernemen tot opheffing van dubbele belasting binnen de Unie51. 

 

                                                      

48
 Art. 293, tweede streep VEG.  

49 Art. 115 VWEU (oud art. 94 VEG); P. PISTONE, The Impact of Community Law on Tax Treaties: Issues and 
Solutions, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2002, 69. 
50 Zie B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, Europees belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005, 
208. 
51 P. PISTONE, The Impact of Community Law on Tax Treaties: Issues and Solutions, Alphen aan den Rijn, 
Kluwer Law International, 2002, 71. 
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1.1. MULTILATERALE OF BILATERALE ONDERHANDELINGEN/VERDRAGEN? 

32. In concreto dienen de Lidstaten hiertoe met elkaar in onderhandeling te treden. Dit brengt de vraag 

met zich mee of het artikel hiermee doelt op het afsluiten van een netwerk van bilaterale 

belastingverdragen door elke Lidstaat apart dan wel één multilateraal belastingverdrag door de 

collectiviteit van alle, huidig 27, Lidstaten.  

33. De meerderheid van de rechtsleer, zo ook naar ons oordeel, stelt dat een Europees belastingverdrag 

het resultaat van deze onderhandelingen moet zijn52. Naast tekstuele argumenten die aan het Verdrag 

kunnen worden ontleend, heeft het HvJ eveneens op een uniform kader aangestuurd door te verwijzen 

naar “enige multilaterale overeenkomst” in het arrest Gilly53. Verder kent het Hof aan de 

uitvoeringsmaatregelen van art. 293 VEG, in het bijzonder het Arbitrageverdrag, de kwalificatie van 

bijzonder gemeenschapsrecht toe, aangezien ze ook beogen bij te dragen tot de verwezenlijking van de 

interne markt54. Deze internationaalrechtelijke overeenkomsten zijn echter geen handelingen van de 

gemeenschapsinstellingen en kunnen niet tot het eigenlijk gemeenschapsrecht worden gerekend55. 

Niettemin bestaat over de kwalificatie van deze uitvoeringsmaatregelen in de rechtsleer discussie56.  

34. Uit de jurisprudentie met betrekking tot art. 293, tweede streep VEG kan worden geconcludeerd 

dat het HvJ erkent dat het afsluiten van bilaterale verdragen voldoende is om aan de aansporing van 

deze verdragsbepaling tegemoet te komen57. HOFMANN, hierin door velen gevolgd, beschouwt dit 

artikel als een bepaling die fungeert onverminderd de toepassing van het EU-recht58. Lidstaten die op 

grond van deze bepaling een bilateraal verdrag afsluiten dienen hierbij het gemeenschapsrecht te 

respecteren. De verdragsluitende bevoegdheid van de Lidstaten individueel of gezamenlijk kan 

immers door het gemeenschapsrecht worden beperkt (infra 26, nr. 66). 

1.2. M IDDELEN- OF RESULTAATSVERBINTENIS 

35. Of art. 293 VEG nu een middelen- dan wel een resultaatsverbintenis inhield, bestaan tegenstrijdige 

visies over. In de rechtsleer zijn hiertoe drie strekkingen te herkennen.  

                                                      

52 L. HINNEKENS, “The Uneasy Case and Fate of Article 293 Second Indent EC”, Intertax 2009, vol. 37, nr. 11, 
602-609;  A.C.G.A.C. DE GRAAF, De invloed van het EG-recht op het internationaal belastingrecht: beleids- en 
marktintegratie, Deventer, Kluwer, 2004, 81-84; B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, Europees 
belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005, 210-212. 
53 HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 23; A.C.G.A.C. DE GRAAF, De invloed van het EG-recht op het 
internationaal belastingrecht: beleids- en marktintegratie, Deventer, Kluwer, 2004, 82. 
54 HvJ C-398/02, Mund, Jur. 1994, I, 467, r.o. 12; K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, Europees Recht in hoofdlijnen, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 703 e.v. 
55 H. HOFMANN, “Double Tax Agreements: Between EU Law and Public International Law”, in A. RUST (ed.), 
Double Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (75) 79. 
56 B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, Europees belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005, 210. 
57 Zie E. REIMER, “The abolition of Article 293 EC, Comments on Hofmann’s analysis”, in A. RUST (ed.), 
Double Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (87) 89. 
58 E. REIMER, ibid., (87) 88. 
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De eerste strekking, waartoe DE GRAAF behoort, stelt dat deze bepaling voor de Lidstaten een 

rechtstreekse verplichting inhoudt en haar doelstelling enkel verwezenlijkt is wanneer een Europees 

belastingverdrag daadwerkelijk wordt afgesloten en in werking treedt59. Hoewel eerder aangenomen 

wordt dat de afschaffing van dubbele belasting tussen Lidstaten een doelstelling uitmaakt en dus geen 

gebods- of verbodsbepaling vormt, menen deze auteurs dat zulke verantwoordelijkheid voortvloeit uit 

het algemeen verbod op (fiscale) belemmering van de fundamentele vrijheden60. Ook voor 

VANDENBERGHE maakt art. 293 VEG een doelstelling uit die integraal deel uitmaakt van de 

verdragsvrijheden, als essentieel onderdeel om een interne markt te realiseren61. Hij legt de prioritaire 

plicht bij de Lidstaten om ter zake de nodige maatregelen te treffen.  

Een tweede visie duidt een tegenovergestelde richting aan en wijst zowel de middelen- als 

resultaatsverbintenis af, gezien het ontbreken aan concrete gemeenschapsbepalingen die internationale 

dubbele belasting veroordelen62.  

De meerderheidsstrekking kent aan art. 293, tweede streep VEG een subsidiair karakter toe. Zij zien in 

de vrijblijvende formulering een rechtvaardiging voor het bestaan van dubbele belasting binnen de 

Gemeenschap63. Omwille van de juridisch minimale verplichting die deze bepaling inhoudt en het 

soevereiniteitsbeginsel die de Lidstaten genieten op vlak van de directe belastingen, moet dit artikel 

worden opgevat als een aanmaning tot onderhandelen64. Deze visie strookt met de eigenlijke 

verdragstekst, de (slot)positie ervan in het VEG, haar wetsgeschiedenis en het gebrek aan een concreet 

wettelijk kader65. Bovendien ligt zij in lijn met de interpretatie van het Europees Hof, die in het arrest 

Tessili/Dunlop uitdrukkelijk overwoog dat er een dwingende verplichting is om te onderhandelen 

“voor zover nodig”:  

“[…] dat volgens art. 220 VEG [art. 293 VEG] de Lid-Staten zijn gehouden, voor zover, 

nodig, met elkaar in onderhandeling te treden, om ten behoeve van hun onderdanen, op de 

verschillende in deze bepaling genoemde gebieden regels vast te stellen teneinde de 

verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt te vergemakkelijken; […]”66.  

                                                      

59 Zie A.C.G.A.C. DE GRAAF, “Avoidance of international double taxation: Community or joint policy”, EC Tax 
Review, 1998/4, 258.  
60 B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, Europees belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005, 
205. 
61 Zie W. VANDENBERGHE, “Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele 
belasting”, TFR 2005, 287. 
62 P. J. WATTEL, “Corporate Tax Jurisdiction in the EU with respect to Branches and Subsidiaries; Dislocation 
distinguished from discrimination and disparity; a plea for territoriality”, EC Tax Review, 2003/4, 199. 
63 L. HINNEKENS, “The search for the framework conditions of the fundamental EC Treaty principles as applied 
by the European Court to Member States’ direct taxation”, EC Tax Review, 2002/3, 113 en 118. 
64 B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, ibid., 213. 
65 A.C.G.A.C. DE GRAAF, De invloed van het EG-recht op het internationaal belastingrecht: beleids- en 
marktintegratie, Deventer, Kluwer, 2004, 81. Zo stelt art. 293 VEG aan de nakoming van de verplichting door 
de Lidstaten geen termijn. Evenmin over de wijze waarop de heffingsrechten moeten worden verdeeld.   
66 HvJ zaak 12/76, Tessili/Dunlop, Jur. 1976, 1473, r.o. 9. 
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36. Het Hof oordeelt verder dat de formulering van art. 293 VEG slechts een algemeen kader voor 

harmonisatie biedt67. Ook de Europese Commissie en de advocaten-generaal bij de zaken 

Luxemburg/Europees Parlement, Gilly en Kerckhaert-Morres, zijn die mening toegedaan68. In haar 

latere rechtspraak oordeelde het HvJ herhaaldelijk dat de Lidstaten bij de huidige stand van 

ontwikkeling van het gemeenschapsrecht niet de verplichting hebben om dubbele belasting te 

vermijden69. Ook de Europese Commissie stelde in een recente mededeling betreffende dubbele 

belasting in de interne markt dat de huidige Europese wetgeving de Lidstaten niet verplicht om bij 

wijze van algemene regel dubbele belasting ongedaan te maken70. Geconcludeerd kan worden dat als 

de Lidstaten al tot onderhandelen gehouden zijn, de afschaffing van dubbele belasting slechts het 

beoogde doel is, maar als resultaat allerminst verplicht71. De bepaling fungeert eerder als een “zacht” 

beleidsprincipe dan als een strikt fundamenteel principe72. 

1.3. INITIATIEFRECHT 

37. De oproep tot onderhandelen ten aanzien van de Lidstaten heeft geen absoluut noch exclusief 

karakter. Art. 293 VEG sluit een supranationale tussenkomst ter verzekering van de afschaffing van 

dubbele belasting, via maatregelen van secundair gemeenschapsrecht, dan ook niet uit73. Gezien zowel 

de Gemeenschap als ieder van de Lidstaten in beginsel ter zake bevoegd zijn, doet de formulering van 

dit artikel verdere interpretatieproblemen rijzen op vlak van het initiatiefrecht. 

38. Traditioneel wordt aangenomen dat het gemeenschapsoptreden de prioritaire bevoegdheid 

toekomt74. Het gemaakte voorbehoud doet immers besluiten tot een ontheffing van de verplichting en 

de bevoegdheid ten aanzien van de Lidstaten voor de domeinen waarvoor op gemeenschapsniveau al 

maatregelen getroffen werden en waartoe art. 94 VEG is aangewend, zoals ook door het Hof bevestigd 

                                                      

67 HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 15-16. 
68 Conclusie advocaat-generaal G.F. Mancini bij HvJ 230/81, Luxemburg/Europees Parlement, Jur. 1983, 255, 
punt 3; Conclusie advocaat-generaal R-J. Colomer bij HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 284, punt 34; Conclusie 
advocaat-generaal L.A. Geelhoed bij HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, punt 35. 
69 HvJ C-298/05, Columbus Container Services, Jur. 2007, I, 10451, r.o. 51; HvJ C-67/08, Block, Jur. 2009, I, 
883, r.o. 31; HvJ C-128/08 , Damseaux, Jur. 2009, I, 6823, r.o. 34. 
70 Mededeling van de commisie aan het europees parlement, de raad en het europees sociaal en economisch 
comité – Dubbele belasting op de interne markt, 11 november 2011, COM(2011) 712 definitief. 
71 S. VAN CROMBRUGGE, "De winstbepaling van Belgische en vaste inrichtingen in het internationaal fiscaal 
recht", in S. VAN CROMBRUGGE, Actuele Fiscale Thema's 2007, Kalmthout, Biblo, 2008, 176. 
72 E. REIMER, “The abolition of Article 293 EC, Comments on Hofmann’s analysis”, in A. RUST (ed.), Double 
Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (87) 88; L. 
HINNEKENS, “The Uneasy Case and Fate of Article 293 Second Indent EC”, Intertax 2009, vol. 37, nr. 11, 602-
609. 
73 M. LEHNER, “EC Law and the Competence to Abolish Double Taxation”, in W. GASSNER, M. LANG. en E. 
LECHNER, Tax treaties and EC law, Wenen, Kluwer, 1997, 4. 
74 A.C.G.A.C. DE GRAAF, De invloed van het EG-recht op het internationaal belastingrecht: beleids- en 
marktintegratie, Deventer, Kluwer, 2004, 75; M. LEHNER, ibid., 4-5; B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, 
Europees belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005, 227. 
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werd75. De Lidstaten dienen pas op te treden, indien de doelstellingen van het Verdrag niet op grond 

van het gemeenschapsoptreden kunnen worden verwezenlijkt.  

Maar in navolging van het ingevoerde subsidiariteitsbeginsel, wordt nu ook gepleit voor een voorrang 

van bevoegdheid voor de Lidstaten76. Het komt de EU slechts toe op te treden indien en in de mate 

waarin de ontheffing van dubbele belasting tussen de Lidstaten niet voldoende bereikt kan worden op 

eigen initiatief van de Lidstaten. De directe belastingen behoren immers niet tot de, uitsluitende, 

bevoegdheid van de Unie. LEHNER stelt hiertoe een vergelijkende efficiency test voorop, waarbij de 

afweging voorgeschreven door het subsidiariteitsbeginsel moet worden gemaakt in functie van de 

effectiviteit van het format van het verdrag en het beoogde resultaat77. Deze recente visie staat echter 

in contrast met de eigenlijke tekst van art. 293 VEG, gezien het gemaakte voorbehoud ‘voorzover als 

nodig’. 

1.4. AFDWINGBAARHEID 

39. Op vlak van concrete afdwingbaarheid van de naleving van art. 293, tweede streep VEG dient 

gewezen te worden op de reikwijdte van de bevoegdheden van de Europese Commissie en het HvJ. 

VERDRAGSSCHENDINGSPROCEDURE  

40. Uit de aanmaning tot onderhandelen volgt dat de Europese Commissie op grond van haar 

toezichtbevoegdheid op de naleving van het gemeenschapsrecht, acties kan ondernemen tegen 

Lidstaten die niet tot overleg bereid waren78. De middelenverbintenis die deze bepaling inhoudt, 

impliceert echter ook dat het sanctioneren van de Lidstaten die de goedkeuring weigerden van de uit 

de onderhandelingen voortvloeiende overeenkomsten buiten haar bereik viel.  

Het instellen van een verdragschendingsprocedure bleef evenwel eerder een theoretische 

mogelijkheid, gezien het Hof herhaaldelijk oordeelde dat art. 293, tweede streep VEG niet als 

rechtsbasis kan fungeren omdat ze geen directe werking heeft (infra 15, nr. 41)79. In praktijk werd dan 

ook weinig betekenis gehecht aan inbreuken op deze verplichting. Bovendien zijn dergelijke 

onderhandelingen door de Lidstaten even snel eenzijdig te beëindigen als ze zijn gestart, omwille van 

het vrij onbepaalde kader van dit artikel80. 

 

                                                      

75 HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 15; HvJ C-208/00, Überseering, Jur. 2002, I, 9919, r.o. 54.  
76 Art. 5, lid 3 VEU (oud art. 5, lid 2 VEG); M. LEHNER, “EC Law and the Competence to Abolish Double 
Taxation”, in W. GASSNER, M. LANG. en E. LECHNER, Tax treaties and EC law, Wenen, Kluwer, 1997, 227. 
77 Zie B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, Europees belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005,  
228.  
78 Art. 258 VWEU (oud art. 226 VEG); Antwoord van de Commissie van 8 mei 1985, op vraag nr. 217/84 
(Thome-Patenôtre), Pb. C. 189, 29 juli 1985, 41; K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, Europees Recht in hoofdlijnen, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 579.  
79  HvJ 137/84, Mutsch, Jur. 1985, 2681, r.o. 11; HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 15. 
80 B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, ibid., 212. 
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DIRECTE WERKING 

41. Het HvJ heeft herhaaldelijk geoordeeld dat art. 293 VEG, en met Gilly in het bijzonder, geen 

rechtstreekse werking heeft op vlak van de directe belastingen81. Zij stelde in het arrest Gilly:  

“[…] dat art. 220 (art. 293 VEG) niet ten doel heeft, een als zodanig werkzame rechtsregel te 

stellen, doch legt het enkel het kader vast voor onderhandelingen die de Lidstaten 'voor zover 

nodig' met elkaar zullen voeren. In art. 220, tweede streepje, wordt enkel de afschaffing van 

dubbele belasting binnen de Gemeenschap als doel van deze eventuele onderhandelingen 

genoemd.  

Ook al is de afschaffing van dubbele belasting binnen de Gemeenschap daarmee een van de 

doelstellingen van het Verdrag, uit de bewoordingen van art. 220, tweede streepje, blijkt, dat 

deze bepaling niet als zodanig aan particulieren rechten kan verlenen die voor de nationale 

rechter kunnen worden ingeroepen”82.  

42. De vage bewoordingen van art. 293 VEG hebben aldus volgens het Hof tot gevolg dat EU-

onderdanen eraan geen individuele rechten kunnen ontlenen. Dit is het logische gevolg van het dubbel 

voorbehoud dat bij deze overweging door het Hof wordt gemaakt. Volgens vaste rechtspraak moet om 

rechtstreekse werking te hebben tussen Lidstaten en hun justitiabelen, een bepaling van 

gemeenschapsrecht naar inhoud duidelijk en zonder enig voorbehoud zijn en niet afhankelijk van een 

discretionaire uitvoeringsmaatregel83. Een individuele belastingplichtige die als gevolg van een 

intracommunautaire activiteit met dubbele belasting wordt geconfronteerd, kan de volledige 

voorkoming daarvan aldus afdwingen voor de nationale rechter84. 

43. De vrijblijvende interpretatie in het arrest Gilly laat toe de juridische verplichting tot het 

onderhandelen van verdragen voor de Lidstaten opnieuw in vraag te stellen85: aangezien dit artikel 

naar de visie van het Hof enkel de domeinen aangeeft waarbinnen de Lidstaten, “voor zover als 

nodig”, met elkaar in negotiatie moeten treden. Wel staat vast dat art. 293 VEG voor de Lidstaten geen 

absolute verplichting inhoudt om dit doel te bereiken86. Het komt aldus aan de Lidstaten toe op dit 

terrein actie te ondernemen en niet aan de Europese rechter87. Het Hof stelde zich dan ook, gezien de 

                                                      

81 HvJ 137/84, Mutsch, Jur. 1985, 2681, r.o. 11;  HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 15-16; HvJ C-
513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, r.o. 22; HvJ C-128/08, Damseaux, Jur. 2009, I, 6823, r.o. 30 
en 35.  
82 HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 14-17. 
83 HvJ 44/84, Hurd, Jur. 1986, 29, r.o. 47; Zie K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, Europees Recht in hoofdlijnen, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 636 e.v. en 693 e.v. en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  
84 T. JANSEN en P. DE VOS, Handboek Internationaal en Europees Belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
542. 
85 B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, Europees belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005, 
228. 
86 T. JANSEN en P. DE VOS, ibid., 542. 
87 E.C.C.M. KEMMEREN, “Internationale zetelverplaatsing: exemplarisch voor de wisselwerking tussen 
ondernemingsrecht en belastingrecht”, in P. ESSERS e.a. (ed.), Met Recht, Liber Amicorum Theo Raaijmakers, 
Deventer, Kluwer, 2009, 2. 
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huidige stand van het gemeenschapsrecht, terughoudend op88. Na het Verdrag van Lissabon vallen de 

onduidelijkheden van deze bepaling weg, wat in deel 2 verder zal behandeld worden op haar gevolgen.  

44. Het Hof oordeelt verder dat:  

“[…] bij gebreke van intracommunautaire unificatie- of harmonisatiemaatregelen, met name 

ter uitvoering van art. 220, tweede streepje, VEG, de Lidstaten bevoegd blijven om de criteria 

voor de belasting van het inkomen en het vermogen vast te stellen teneinde, in voorkomend 

geval door het sluiten van een verdrag, dubbele belastingen af te schaffen. Daarbij staat het 

de Lidstaten vrij om in het kader van bilaterale verdragen ter vermijding van dubbele 

belasting de aanknopingsfactoren ter verdeling van de heffingsbevoegdheid vast te stellen”89.  

Gezien de huidige stand van het gemeenschapsrecht, kunnen de Lidstaten hierbij niet gedwongen 

worden de gesloten bilaterale verdragen zo in te vullen dat dubbele intracommunautaire belasting 

uitgesloten wordt (infra 33, nr. 82). Niettemin wijst VANISTENDAEL erop dat dit niet betekent dat 

er geen mogelijkheid meer zou bestaan om dubbele belasting tegen te gaan, meer bepaald unilateraal, 

multilateraal dan wel rechtstreeks op grond van het gemeenschapsrecht90. 

1.5. EUROPEES ARBITRAGEVERDRAG 

45. In navolging van oud art. 293, tweede streep VEG is in 1990 tussen de Lidstaten van de EU het 

Arbitrageverdrag tot stand gekomen91. Dit Verdrag trad in werking op 1 januari 1995 en beoogt de 

afschaffing van dubbele belasting ingeval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen. De 

implementatie ervan is een bevestiging van de voorkeur die uitgaat naar een multilateraal optreden 

(supra 11, nr. 33).  

Het uitgangspunt van het Arbitrageverdrag is dat de winst bij grensoverschrijdende relaties tussen 

gelieerde entiteiten voor de doeleinden van de belastingheffing moet worden vastgesteld volgens het 

door de OESO gehanteerd ‘arm’s length’-beginsel92. Indien de belastingautoriteit van een 

verdragsluitende Lidstaat de winst van een onderneming naar boven bijstelt bij indirecte 

winstoverdrachten, kan dit leiden tot een economische of juridische heffing indien en in de mate dat de 

belastingautoriteit van de andere Lidstaat niet bereid is om een corresponderende neerwaartse 

                                                      

88 HvJ C-210/06, Cartesio, Jur. 2008, I, 9641, r.o. 114-118. 
89 HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 24 en 30; HvJ C-307/97, Saint-Gobain, Jur. 1999, I, 6161, r.o. 57. 
90 F. VANISTENDAEL, “De weerslag van recente arresten van het Europees Hof van Justitie op het Belgisch 
belastingrecht”, in X. (ed.), Recht in beweging (14de VRGAlumnidag2007), Antwerpen, Maklu, 2007, 84. 
91 Verdrag 90/436/EEG, 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen 
verbonden ondernemingen, Pb.L. 20 augustus 1990, afl. 225, 10 (hierna verkort: Arbitrageverdrag). 
92 Art. 4 Arbitrageverdrag; Art. 7, lid 2 en art. 9, lid 1 OESO-Modelverdrag; S. VAN CROMBRUGGE, 
Internationaal Fiscaal Recht, onuitg., academiejaar 2011-2012, 219. Kort omschreven, het beginsel van 
economisch zelfstandig en geheel onafhankelijk van elkaar handelende ondernemingen. De intern gehanteerde 
verrekenprijzen tussen gelieerde entiteiten dienen conform te zijn aan dit beginsel.  
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winstcorrectie toe te staan aan de verbonden entiteit93. Het Verdrag legt aan de betrokken Lidstaten de 

verplichting op om binnen een bepaalde termijn dubbele belasting ten gevolge van eenzijdige 

(primaire) winstcorrecties af te schaffen via corresponderende aanpassingen94. Hierin gaat zij dus 

verder dan de vrijblijvende regelingen voor onderling overleg voorzien in de bilaterale 

overeenkomsten, die stellen dat de staten ‘ernaar zullen streven’ de dubbele heffing af te schaffen95. 

Zij vindt enkel haar toepassing vindt indien de betrokken entiteiten binnen de EU gevestigd zijn.  

Aan het Arbitrageverdrag, hoewel een uitvoeringsovereenkomst van art. 293 VEG, kan toch een 

belangrijke rol worden toegeschreven in de afschaffing van dubbele belasting binnen de gemeenschap.  

1.6. CONCLUSIE 

46. Aan oud art. 293, tweede streep VEG kon geen prominente betekenis worden gegeven in het kader 

van de effectieve afschaffing van dubbele belasting binnen de Europese Gemeenschap. Het artikel 

ontbreekt zowel inhoudelijk als op vlak van afdwingbaarheid duidelijke slagkracht, gezien het geen 

algemeen verbod op dubbele belasting inhield96. Het legde de Lidstaten de verplichting op om met 

elkaar in onderhandeling te treden ter verzekering van de afschaffing van dubbele belasting binnen de 

Unie, maar koppelde hieraan geen enkele verbintenis om het desgewenst resultaat te behalen. 

Bovendien konden onderdanen aan deze bepaling geen individuele rechten ontlenen, indien de staten 

geen gevolg gaven aan die opdracht. Derhalve was men afhankelijk van acties door de Lidstaten 

gezamenlijk of op het niveau van de Gemeenschap.  

Dit artikel was dus eerder ‘een papieren tijger’, die naast de algemene harmonisatiebepalingen weinig 

toevoegde wat de directe belastingen betreft97. Zij werd wel als bevestiging aanzien van het feit dat de 

afschaffing van dubbele belasting tussen Lidstaten een algemene EU-doelstelling uitmaakt98. In het 

arrest Gilly heeft het Hof dit ook uitdrukkelijk overwogen99.  

Het verdwijnen van art. 293 VEG in het VWEU lijkt op het eerste zicht geen fundamentele 

verandering met zich mee te brengen. Doch is het niet onbelangrijk de ratio legis en mogelijke 

consequenties van deze wijziging na te gaan.  

                                                      

93  A.C.G.A.C. DE GRAAF, P. KAVELAARS en A.J.A. STEVENS, Internationaal belastingrecht, Deventer, Kluwer, 
2009, 166.  
94 R. NEYT, “De Belgische onderneming en juridische en economische dubbele belasting: enkele procedurele 
aandachtspunten”, TFR 366, 2009, 665. 
95 Art. 9, lid 2 en art. 25 OESO-Modelverdrag. 
96 T. SCHEPENS, K., S. PORTE en M. VANDENABEELE, “Verzet het EG-recht zich tegen dubbele belasting?” in S. 
Van Crombrugge (ed.), Actuele fiscale thema’s 2008: De botsing tussen nationale soevereiniteit en interne markt 
in het Europees fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, 174. 
97 J.J. VAN DAM , Nationale beperkingen in de tijd van arresten van het HvJ EG, Rotterdam, Stichting Europese 
Fiscale Studies, 7 mei 2009, 3. Online te consulteren via www.europesefiscalestudies.nl.  
98 B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, Europees belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005,  
205; L. HINNEKENS, “The Uneasy Case and Fate of Article 293 Second Indent EC”, Intertax 2009, vol. 37, nr. 
11, 602-609. 
99 HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 15-16. 
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2. IMPACT VAN  DE AFSCHAFFING VAN  ART. 293 VEG 

47. Zoals uit de voorgaande bespreking van art. 293 VEG bleek, hield dit artikel een “zachte” 

verplichting in voor de Lidstaten van de EU om te onderhandelen over maatregelen ter afschaffing van 

dubbele belasting binnen de Gemeenschap. Het zinsdeel ‘voorzover als nodig’ duidde op de 

subsidiariteit van de uitvoeringsovereenkomsten in verhouding tot de algemene wettelijke akten van 

de EU. Dit subsidiair karakter werd echter niet door iedereen aanvaard: LEHNER bijvoorbeeld stelde 

dat het primair aan de Lidstaten toekwam om dubbele belasting te vermijden door middel van 

bilaterale verdragen100. De onduidelijkheid van dit artikel droeg bij aan het pleidooi voor de 

afschaffing van het art. 293 VEG, wat uiteindelijk gebeurd is door het Verdrag van Lissabon. 

2.1. REDENEN 

48. In het uiteindelijke Verdrag van Lissabon is niet langer een equivalent van art. 293 VEG terug te 

vinden. Een concrete reden voor het weglaten ervan is niet bekend, maar algemeen wordt aangenomen 

dat het vroegere art. 293 VEG en haar uiteenlopende interpretaties weinig relevantie had en dat het dus 

weggelaten kon worden. 

49. Toch zijn er uiteenlopende meningen over de drijfveer voor het weglaten van art. 293 VEG. 

KEMMEREN is van mening dat het verwijderen van het artikel niet betekent dat het vermijden van 

dubbele belasting geen doel meer is van het Europees recht: dit blijft inherent aan één van de 

voornaamste doelstellingen van de EU, het creëren van een interne markt. Volgens hem vloeide er uit 

art. 293 VEG echter eerder een beperking voort, doordat het geen directe werking had: individuen 

konden zich hierop dan niet baseren om het vermijden van dubbele belasting af te dwingen voor de 

nationale rechter. Het vermijden van dubbele belasting blijft een gemeenschapsdoelstelling, maar de 

Lidstaten zijn niet verplicht om dubbele belasting te vermijden. Door het wegnemen van de beperking 

die art. 293 VEG legde op de directe werking, zou het wegwerken van dubbele belasting vlotter 

kunnen gebeuren, want het kan zich nu baseren op een maatregel met directe werking. Bovendien zal 

het vermijden van dubbele belasting dan ook gebeuren op een manier die consistent is met het 

realiseren van de interne markt101. Het probleem is echter dat het Verdrag van Lissabon geen 

maatregel met directe werking heeft ingevoerd inzake het vermijden van dubbele belasting.  

50. HINNEKENS stelt dit dan weer in vraag. Volgens hem heeft art. 293 VEG geen beperkende 

werking, aangezien het een ‘zachte’ en subsidiaire werking heeft. Het afschaffen van het artikel heeft 

volgens hem weinig invloed met betrekking tot de verdeling van de bevoegdheden tussen de 

Lidstaten: de bevoegdheid om verdragen tot het vermijden van dubbele belasting af te sluiten blijft bij 

                                                      

100 M. LEHNER, “Der Einfluss des Europarechts auf die Doppelbesteuerungsabkommen”, Internationales 
Steuerrecht, 2001, 329-341. 
101 E. KEMMEREN, “After repeal of Article 293 EC Treaty under the Lisbon Treaty: the EU objective of 
eliminating double taxation can be applied more widely”, EC Tax Review 2008, 156-158. 
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de Lidstaten liggen, zij het subsidiair. Zijn conclusie, die trouwens door onder andere DE GRAAF zij 

het wel om een andere reden, wordt gedeeld, is dus dat het afschaffen van het art. 293 VEG weinig 

invloed heeft102.  

51. NIEMINEN is van mening dat het afschaffen van art. 293 VEG niet betekent dat het vermijden 

van dubbele belasting geen doelstelling meer is van de EU. De verplichting tot het aangaan van 

onderhandelingen voor het vermijden van dubbele belasting, die vroeger door art. 293 VEG werd 

opgelegd, vloeit nu impliciet voort uit het loyauteitsprincipe van art. 4, lid 3 VEU103. De Lidstaten 

moeten er dus blijven voor zorgen dat internationale dubbele belasting vermeden wordt, onder meer 

door DBV af te sluiten. Het probleem is volgens NIEMINEN echter dat ook deze verplichting geen 

directe werking heeft, aangezien het gebaseerd is op een algemeen principe. Dit betekent ook dat er 

geen verplichting is voor de Lidstaten om een effectieve oplossing te vinden voor het probleem. De 

achterliggende reden hiervoor is dat er in het huidig EU-recht geen criteria zijn vastgelegd om te 

bepalen welke Lidstaat er mag taxeren in grensoverschrijdende situaties, dit behoort tot de autonome 

taak van de Lidstaten. De uitzondering hierop zijn de EU-richtlijnen die handelen over de directe 

belasting, zoals bijvoorbeeld de moeder-dochterrichtlijn. NIEMINEN concludeert dat het ontbreken 

van deze criteria ervoor zorgde dat art. 293 VEG een ‘zacht’ karakter had en dus niet kon 

afgedwongen worden. De afschaffing was dus niet problematisch: de verplichting tot onderhandelen 

vloeit immers ook voort uit het principe van gemeenschapstrouw en de doelstelling van interne 

markt104. 

52. DE WITTE beschouwt de afschaffing van het artikel als een uitdrukking van de algemene regel 

dat EU-recht geen aanmoediging mag bevatten voor internationaal-publiekrechterlijke regels tussen 

Lidstaten. Hij beschouwt deze internationale conventies als ‘vreemde wettelijke fenomenen’ vanuit het 

EU-oogpunt die ‘niet passen binnen de visie van de EU als een autonoom wettelijk stelsel met eigen 

wettelijke instrumenten, zijn eigen systeem voor het maken van beslissingen, afdwinging en judiciële 

controle’105.  

53. HOFMANN ten slotte ziet twee redenen voor de afschaffing van art. 293 VEG. Ten eerste stelt hij 

dat het nut van art. 293 VEG gedecimeerd was door de extensieve interpretaties van de fundamentele 

vrijheden en het feit dat de artikelen over de fundamentele vrijheden wel rechtstreekse werking 

hebben. Art. 293 VEG liet de Lidstaten immers niet toe om door middel van de bilaterale 

overeenkomsten, die bovendien talrijk aanwezig waren, de uitoefening van de fundamentele vrijheden 
                                                      

102 L. HINNEKENS, “The Uneasy Case and Fate of Article 293 Second Indent EC”, Intertax 2009, vol. 37, nr. 11, 
605-607. 
103 Dit artikel stelt dat lidstaten alle noodzakelijke maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen van het verdrag worden gehaald. Tegelijk moeten ze ook alle maatregelen vermijden die afbreuk 
kunnen doen aan het bereiken van de doelstellingen. 
104 M. NIEMINEN, “Abolition of Double Taxation in the Treaty of Lisbon”, Bull. Int. Taxation 2010, 332-333. 
105 B. DE WITTE, “International Law as a Tool for the European Union”, European Constitutional Law Review 
2009, 265-283. 
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te beperken. De tweede reden voor de afschaffing is te vinden in het feit dat art. 293 VEG serieuze 

problemen had in het kader van Europese integratie. De verplichting voor de Lidstaten om met elkaar 

in overleg te treden was volgens hem niet duidelijk: waren hiervoor alle Lidstaten nodig of waren een 

aantal Lidstaten of twee al voldoende? En wat als er niet-Lidstaten mee doen aan dit overleg? Het 

werd dus vrij onrealistisch om in een EU met 27 Lidstaten door middel van bilaterale overeenkomsten 

een gemeenschappelijk stelsel te creëren. Supranationale wetgeving is op het gebied van integratie 

volgens HOFMANN dus te verkiezen boven de instrumenten uit het internationaal publiek recht106. 

Zowel voor als na het Verdrag van Lissabon, kent hij de verantwoordelijkheid van afschaffing van 

dubbele belasting toe aan de EU en het HvJ.  

2.2. EFFECT 

54. Maar wat is nu het concrete effect van de afschaffing van art. 293 VEG door het Verdrag van 

Lissabon? In geen geval betekent dit dat de Lidstaten niet langer onderling overeenkomsten kunnen 

maken om dubbele belasting te vermijden. Het Verdrag van Lissabon wijzigt immers niets aan de 

bevoegdheden van de Lidstaten om zelf overeenkomsten af te sluiten die de doelstelling van de EU 

helpen bereiken107. Dit kan de vorm aannemen van unilaterale, bilaterale of multilaterale verdragen108. 

DBV kunnen dus nog steeds afgesloten worden tussen de Lidstaten, maar ze moeten wel gevestigd 

zijn in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van het Verdrag, het 

secundair recht en de algemene principes van het EU-recht. Moest een overeenkomst in strijd zijn met 

het EU-recht, dan zal dit overroepen worden door de toepassing van de principes van suprematie en 

rechtstreekse werking109.  

55. De bevoegdheid van de Lidstaten blijft echter wel subsidiair aan die van de EU. Hierover is er wel 

een controverse tussen art. 115 VWEU, dat stelt dat de Raad richtlijnen moet uitvaardigen over 

aangelegenheden met betrekking tot de werking van de gemeenschappelijke markt, en art. 5, lid 3 

VEU, dat stelt dat de EU enkel zal optreden als de doelstellingen niet door de Lidstaten kunnen 

worden bereikt of als ze beter kunnen worden bereikt op het niveau van de EU. Kort gesteld komt 

deze discussie op het volgende neer: wie heeft de primaire bevoegdheid om maatregelen uit te 

vaardigen om dubbele belasting te vermijden (supra 13, nr. 37-38)? HINNEKENS stelt dat dit erop 

neerkomt wie er het best geplaatst is om dit probleem op te lossen. Volgens hem kan dubbele belasting 

het best vermeden worden door harmonisatie op het niveau van de EU en dus is de bevoegdheid van 

                                                      

106 H. HOFMANN, “Double Tax Agreements: Between EU Law and Public International Law”, in A. RUST (ed.), 
Double Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (75) 80-83; 
E. REIMER, “The Abolition of Article 293 EC: Comments on Hofmann’s Analysis”, in A. RUST (ed.), Double 
Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (87) 88. 
107 Deze bevoegdheid werd ook door het Hof van Justitie bevestigd in de Bangladesh-zaak: HvJ C-181/91 en C-
248/9,  EP v. Raad, Jur. 1993, I, 3685. 
108 M. NIEMINEN, “Abolition of Double Taxation in the Treaty of Lisbon”, Bull. Int. Taxation 2010, 332. Dit 
werd ook bevestigd in HvJ C-513/03, Van Hilten, Jur. 2006, I, 1957. 
109 H. HOFMANN, ibid., (75) 83-84. 



 21

de Lidstaten subsidiair110. PISTONE stelt dan weer, in de lijn van KEMMEREN, dat art. 293 VEG een 

belemmering vormde voor de uitoefening van art. 94 EG, dat het equivalent was van art. 115 VWEU. 

Door de afschaffing ervan zijn de onzekerheden hierrond verdwenen en zou art. 115 VWEU dus 

voorrang moeten hebben111. Met het Verdrag van Lissabon was er de kans om hierin verder 

duidelijkheid te scheppen, wat helaas niet gebeurd is. 

56. Is dit dan gewoon geen verderzetting zoals het voor het Verdrag van Lissabon was? HOFMANN 

ziet twee verborgen gevolgen van de afschaffing van art. 293 VEG. Ten eerste ziet hij een verandering 

op het vlak van het oplossen van geschillen. Het Hof zal nu immers vaker optreden bij het oplossen 

van de geschillen rond dubbele belasting. Art. 344 VWEU, dat een verderzetting is van art. 292 VEG, 

bepaalt dat de Lidstaten een geschil betreffende de uitlegging of de toepassing van de Verdragen niet 

op andere wijze zullen beslechten dan in de Verdragen is voorgeschreven. Dit houdt in dat geschillen 

tussen Lidstaten betreffende internationale overeenkomsten die een interpretatie zijn van het EU-recht 

tot de bevoegdheid van het HvJ behoren112. DBV beginnen meer en meer interpretaties te bevatten van 

het EU-recht en behoren dus tot de bevoegdheid van het Hof. Deze bevoegdheid oefenen ze echter met 

veel voorzichtigheid uit: de bevoegdheden van de EU zijn immers beperkt op het vlak van belastingen 

en er zijn dan ook niet veel wetgevende akten rond dubbele belasting. Een overweging die veel 

gebruikt wordt door het Hof is dan ook dat het EU-recht geen duidelijke criteria heeft over de 

bevoegdheidsverdeling tussen de Lidstaten met betrekking tot het wegwerken van dubbele belasting. 

De Lidstaten hebben volgens het Hof dus een zekere autonomie op het vlak van directe belasting, 

maar deze autonomie moeten ze wel uitoefenen in overeenstemming met EU-recht. De bevoegdheid 

van het Hof is dan ook beperkt tot het controleren of de uitoefening van deze autonomie wel in 

overeenstemming met de fundamentele vrijheden is gebeurd. Het probleem blijft echter dat Lidstaten 

niet verplicht zijn om de dubbele belasting die voortvloeit uit de parallelle uitoefening van hun 

bevoegdheden weg te werken113.  

De conclusie die HOFMANN uit het eerste gevolg trekt, leidt meteen naar het tweede gevolg: de 

fundamentele vrijheden zullen een grotere rol spelen bij het beoordelen van een conflict rond dubbele 

belasting. Het spreekt voor zich dat dubbele belasting een belemmerende werking heeft op de 

uitoefening van die fundamentele vrijheden. In het algemeen beoordeelt het Hof of er een reden van 

algemeen belang is die een Lidstaat kan inroepen als argument voor de beperking van het vrij verkeer. 

Zulke redenen kunnen alleen gerechtvaardigd worden als de maatregelen proportioneel zijn met het 

nagestreefde doel. Maar het proportionaliteitsbeginsel is moeilijk toe te passen in belastingrecht, 
                                                      

110 L. HINNEKENS, “The Uneasy Case and Fate of Article 293 Second Indent EC”, Intertax 2009, vol. 37, nr. 11, 
605; M. NIEMINEN, “Abolition of Double Taxation in the Treaty of Lisbon”, Bull. Int. Taxation 2010, 332. 
111 P. PISTONE, The Impact of Community Law on Tax Treaties: Issues and Solutions, Alphen aan den Rijn, 
Kluwer Law International, 2002, 69-70. 
112 HvJ C-459/03, Commissie v. Ierland (Sellafield), Jur. 2006, I, 4635. 
113

 H. HOFMANN, “Double Tax Agreements: Between EU Law and Public International Law”, in A. RUST (ed.), 
Double Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (75) 84. 
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omdat er hier veel mogelijke beleidsdoelstellingen zijn voor een Lidstaat om een maatregel in te 

voeren. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om de Lidstaat wiens maatregel het dichtst bij 

het OESO-modelverdrag ligt het voordeel van de twijfel te geven. Er wordt hier dus een neutrale 

regelgeving, het OESO-modelverdrag, toegevoegd die als proportioneel geldt114. 

57. REIMER ziet echter meer gevolgen in de afschaffing van art. 293 VEG. Hij onderscheidt zeven 

verschillende betekenissen van art. 293 VEG, waaruit hij afleidt dat de afschaffing van het artikel toch 

een gevolg heeft op een aantal punten115. De betekenissen zijn zeer kort: (1) dubbele belasting moet 

vermeden worden; (2) er is een plicht tot onderhandelen maar geen plicht tot afsluiten; (3) het afsluiten 

van verdragen over directe belasting behoort tot de bevoegdheid van de Lidstaten en de Europese Unie 

kan dus geen intracommunautair DBV sluiten; (4) fundamentele vrijheden kunnen niet gebruikt 

worden om een belastingsbevoegdheid toe te wijzen aan een land, wel om die bevoegdheid te 

beperken; (5) harmonisatie kan niet gebruikt worden om dubbele belasting van directe belasting te 

vermijden; (6) als er een verdrag is gesloten in het kader van art. 293 VEG mag dit niet doorbroken 

worden; en (7) beëindigen van zulke verdragen is ook niet toegelaten116. 

Volgens REIMER heeft de afschaffing van art. 293 VEG geen invloed op de eerste en de vierde 

betekenis. Het feit dat de fundamentele vrijheden volgens hem nutteloos zijn voor het vermijden van 

dubbele belasting is opmerkelijk. De vrijheden dienen alleen als regels om discriminatie te vermijden 

en dus niet als gids om problemen op te lossen die voortvloeien uit een ongecoördineerde interactie 

tussen twee nationale wetgevingen. De verscheidenheid van nationale wetgevingen is een zaak voor 

positieve integratie volgens REIMER, terwijl de fundamentele vrijheden alleen tot negatieve integratie 

kunnen leiden117.  

De derde en vijfde betekenis zullen verdwijnen: de Europese Unie zal vanaf nu dus wel een 

belastingsverdrag kunnen opstellen en er kan ook een harmonisatie gebeuren rond de directe 

belastingen118. Dit biedt veel mogelijkheden voor de harmonisatie rond internationaal belastingsrecht 

op basis van art. 114 ev. VWEU. De Commissie kan nu, naar het voorbeeld van de OESO, een 

modelverdrag opstellen voor bilaterale verdragen119, een multilateraal EU-belastingverdrag120 of een 

richtlijn voor het vermijden van dubbele belastingen voorstellen. De praktische relevantie moet echter 

toch genuanceerd worden: een richtlijn op het vlak van directe belasting heeft immers unanimiteit 

                                                      

114 H. HOFMANN, “Double Tax Agreements: Between EU Law and Public International Law”, in A. RUST (ed.), 
Double Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 85. 
115 E. REIMER, “The abolition of Article 293 EC, Comments on Hofmann’s analysis”, in A. RUST (ed.), Double 
Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (87) 88. 
116 E. REIMER, ibid., (87) 88-92. 
117 E. REIMER, ibid., (87) 93. 
118 E. REIMER, ibid., (87) 93. 
119 P. PISTONE, “An EU Model Tax Convention”, EC Tax Review 2002, 129 e.v. 
120 J. SCHUH, “EC Law Requires Multilateral Tax Treaty”, EC Tax Review 1998, 29 e.v. 
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nodig in de Raad, wat niet eenvoudig is. Als zo een richtlijn echter is uitgevaardigd, kan het alleen bij 

unanimiteit gewijzigd worden en valt het onder de jurisdictie van het Hof121. 

De tweede, zesde en zevende betekenis ten slotte blijven open vragen. Reeds bestaande DBV blijven 

in voege, maar zorgt het verdwijnen van art. 293 VEG ervoor dat de plicht tot onderhandelen weg 

valt? Kunnen bestaande verdragen doorbroken of opgeheven worden? REIMER stelt dat dit niet 

duidelijk is, maar art. 293 VEG kan alvast niet meer dienen als basis voor deze betekenissen122. 

CONCLUSIE 

58. Het afschaffen van art. 293, tweede streep VEG heeft op het eerste zicht weinig invloed, aangezien 

het artikel geen rechtstreekse werking had en dus een beperkte toegevoegde waarde bood. Toch 

schuilen er achter de herroeping van de bepaling een aantal redenen, hoewel de meningen hierover 

sterk uiteenlopen. De afschaffing lijkt in hoofdzaak een bevestiging te zijn van het feit dat Lidstaten de 

mogelijkheid hebben om autonoom aan de hand van verdragen dubbele belasting tegen te gaan. Deze 

DBV zullen dus blijven bestaan naast het eigenlijke EU-recht. Een belangrijke nuance blijft wel dat 

deze overeenkomsten in overeenstemming moeten zijn met het EU-recht: de Lidstaten mogen dus 

geen regels invoeren of overeenkomsten afsluiten die in strijd zijn met of die het effet utile van het 

EU-recht zou beperken (infra 26, nr. 66)123.  

59. Maar de DBV zullen in de toekomst misschien aan belang verliezen. Door de afschaffing van art. 

293 VEG lijkt er immers meer ruimte voor Europees beleid. Tot op heden is er op Europees niveau 

amper wetgeving op het vlak van directe belastingen, maar dit kan in de toekomst veranderen (supra 

22, nr. 57). Het artikel was immers onduidelijk over de verhouding ervan tot art. 94 VEG (thans art. 

115 VWEU) en had op deze manier een belemmerende werking. Deze lijkt nu verdwenen te zijn, wat 

zou kunnen inhouden dat de Raad en de Commissie meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van 

de Lidstaten. Als er vanuit Europa dus meer wetgeving komt in de vorm van richtlijnen en 

verordeningen, zullen de Lidstaten dit moeten gehoorzamen en de door hen gesloten verdragen in 

overeenstemming moeten brengen met de aldus uitgebreide gemeenschapswetgeving. Tot nu toe bleef 

Europa vrij stil op dit vlak, maar dit kan na het Verdrag van Lissabon dus veranderen.  

In de huidige afwezigheid van duidelijke Europese wetgeving zal er voorlopig vooral gekeken moeten 

worden naar de fundamentele vrijheden. De invloed van deze vrijheden, die ook al als toetssteen 

werden gebruikt toen art. 293 VEG nog bestond, wordt in het volgende deel onderzocht. 

                                                      

121 H. HOFMANN, “Double Tax Agreements: Between EU Law and Public International Law”, in A. RUST (ed.), 
Double Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (75)84. 
122 E. REIMER, “The abolition of Article 293 EC, Comments on Hofmann’s analysis”, in A. RUST (ed.), Double 
Taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (87) 94-95. 
123 Art. 4 VEU (oud art. 3, lid 1, (c) en oud art. 10 VEG). 
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HOOFDSTUK 3: INVLOED VAN DE EUROPESE VERDRAGSVRIJHEDEN 

INLEIDING 

60. In wat hierna volgt wordt aan de hand van de rechtspraak van het HvJ nagegaan of de Europese 

verdragsvrijheden geen soelaas zouden kunnen bieden in geval van intracommunautaire dubbele 

belasting. Aangezien laatstgenoemde een duidelijke hinderpaal vormt voor het vrij 

grensoverschrijdend verkeer binnen de EU, zou hiertoe een eventuele schending van de 

gemeenschapsbepalingen inzake vrij verkeer kunnen worden aangevoerd. De vrijheden en non-

discriminatiebepalingen zijn ook na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon onverminderd 

van kracht gebleven124.  

61. Hoewel de Lidstaten als enige bevoegd zijn op het gebied van directe fiscaliteit, wordt hun 

soevereiniteit in grote mate beïnvloed door zowel het internationaal belastingrecht als het Europees 

recht125. Bij het bepalen van de criteria voor de belastingheffing houdt het HvJ met de 

verdragsvrijheden immers een stevige stok achter de deur126. In wat volgt, analyseren we wat dit 

concreet betekent voor internationale dubbele belasting in de EU. De vraag rijst immers of de 

Lidstaten er op grond van de bepalingen inzake vrij verkeer vervat in het VEG, thans VWEU, 

rechtstreeks toe gehouden zijn om juridische dubbele belasting te voorkomen of weg te werken, bij 

gebreke van harmonisatiemaatregelen op Europees niveau terzake. 

1. DE VERDRAGSVRIJHEDEN 

62. Naast het algemeen discriminatieverbod van art. 18 VWEU (oud art. 12 VEG) zijn specifieke 

discriminatieverboden ingesteld in het kader van de verschillende verdragsvrijheden: vrij verkeer van 

goederen, vrij verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging, vrij verkeer van diensten en vrijheid 

van kapitaalverkeer. Volgens vaste rechtspraak van het HvJ kan het algemeen discriminatieverbod van 

art. 18 VWEU enkel autonoom toepassing vinden in die gevallen waarvoor geen bijzondere 

discriminatieverboden voorzien zijn in het Verdrag127.  

63. Naar de visie van het Hof verbieden de bepalingen inzake vrij verkeer niet alleen de directe 

discriminatie op grond van nationaliteit maar ook alle verkapte vormen van discriminatie, die door 

toepassing van andere onderscheidingscriteria in feite hoofdzakelijk onderdanen van andere Lidstaten 

                                                      

124 Respectievelijk art. 18 (non-discriminatie), 28 (vrij verkeer van goederen), 45 (vrij verkeer van werknemers), 
49 (vrijheid van vestiging), 56 (vrij verkeer van diensten) en 63 (vrij verkeer van kapitaal en betalingen) VWEU. 
Met het Verdrag van Lissabon onderging enkel het vrij verkeer van diensten inhoudelijke wijzigingen. 

125 T. JANSEN en P. DE VOS, Handboek Internationaal en Europees Belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 12.  

126 M. QUAGHEBEUR, “Van Kerckhaert-Morres tot Denkavit II-Vier weken die de belasting op 
intracommunautaire dividenden definitief gestalte gegeven hebben?”, TFR 2007, 320, 287. 
127 HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2793, r.o. 37. 
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dreigen te benadelen128. In deze gevallen spreken we van ‘rechtstreekse discriminatie’. Deze 

stellingname hanteert het Hof ook in de directe fiscaliteit129. Bijkomend heeft zij in haar rechtspraak 

betreffende niet-fiscale zaken130, de verdragsvrijheden verder uitgebreid tot niet-onderscheidmakende 

belemmeringen, waarbij beperkende maatregelen zonder onderscheid ook als strijdig met het 

gemeenschapsrecht beschouwd worden. Deze categorie belemmeringen kan aangeduid worden als 

‘onrechtstreekse discriminatie’ (supra 5, nr. 15)131. Dit doelt op maatregelen met belemmerende 

werking ten aanzien van grensoverschrijdende situaties ten opzichte van vergelijkbare binnenlandse 

situaties. 

64. Geregeld komen de verschillende lidstaten in de uitoefening van hun soevereine 

heffingsbevoegdheid en hun eigen belastingregime, in botsing met de Europese verdragsvrijheden. Via 

de afdwinging van deze vrijheden voor de nationale rechters en voor het HvJ, kunnen nationale 

maatregelen die hiermee strijdig zijn buiten beschouwing worden gelaten. Naast de positieve integratie 

die gerealiseerd wordt via communautaire unificatie- of harmonisatiemaatregelen, draagt deze 

negatieve integratie via de rechtspraak verder bij tot de ontwikkeling van de gemeenschappelijke 

markt (supra 8, nr. 24 en 25)132. 

In de rechtspraak van het HvJ wordt door de partijen hoofdzakelijk een beroep gedaan op de vrijheid 

van kapitaal en het recht van vestiging om juridische dubbele belasting als een schending van het 

gemeenschapsrecht te beschouwen. In wat volgt zullen we bekijken hoe het Hof hiermee omgaat en 

ook hoe de rechtsleer oordeelt op dit punt.  

2. TOEPASBAARHEID VERDRAGSVRIJHEDEN INZAKE  DIRECTE BELASTINGEN 

2.1. NATIONALE BEPALINGEN 

65. Het is vaste rechtspraak dat, hoewel de directe belastingen tot de bevoegdheid van de Lidstaten 

behoren, de Lidstaten verplicht zijn hun belastingsoevereiniteit uit te oefenen in overeenstemming met 

de beginselen van het gemeenschapsrecht en dus met de fundamentele vrijheden die in het VWEU ( en 

                                                      

128 HvJ 152/73, Sotgiu, Jur. 1974, I, 153, r.o. 11. 

129 HvJ C-385/00, De Groot, Jur. 2002, I, 11819, r.o. 75. 

130 Zie inter alia HvJ C-8/74, Dassonville, Jur. 1974, I, 837; HvJ C-55/94, Gebhard, Jur. 1995, I, 4165, r.o. 37; 
HvJ C-212/97, Centros, Jur. 1999, I, 1459, r.o. 34 en HvJ C-137/01, Inspire Art, Jur. 2003, I, 10155, r.o. 133. 
Voor de visie van het Hof van Justitie in fiscale zaken betreffende niet-discriminerende belemmeringen infra nr. 
77 en 78. 
131 W. VANDENBERGHE, “Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele 
belasting”, TFR 2005, 278, (271) 275-277. 

132 T. SCHEPENS, K. LIMBOURG, S. PORTE en M. VANDENABEELE, “Verzet het EG-recht zich tegen dubbele 
belasting?” in S. Van Crombrugge (ed.), Actuele fiscale thema’s 2008: De botsing tussen nationale soevereiniteit 
en interne markt in het Europees fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, (167) 170. 
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het voormalige VEG) vervat liggen133. Het HvJ is aldus bevoegd om op te treden wanneer 

internrechtelijke bepalingen betreffende directe belastingen mogelijk strijdig is met de fundamentele 

verdragsvrijheden omdat ze een discriminatie inhouden of een belemmering vormen voor de interne 

markt. 

2.2. DUBBELBELASTINGVERDRAGEN 

66. Bilaterale belastingverdragen bieden de mogelijkheid om juridische dubbele belasting te vermijden 

tussen de Lidstaten onderling. Omwille van het gebrek aan algemene regels in het gemeenschaprecht 

op het gebied van de directe belastingen, is het de taak van de lidstaten om de criteria te bepalen voor 

de verdeling van de heffingsbevoegdheden teneinde dubbele belasting te voorkomen134. Het HvJ heeft 

geoordeeld dat het in dit verband niet onredelijk is dat de Lidstaten zich bij de verdeling van de fiscale 

bevoegdheid laten leiden door de internationale praktijk, met name de door de OESO opgestelde 

modelverdragen135. Wanneer de heffingsbevoegdheid verdragsrechtelijk wordt toebedeeld, moeten 

Lidstaten zich echter blijven houden aan het gemeenschapsrecht en de bijzondere 

discriminatieverboden betreffende de verdragsvrijheden. Het HvJ stelt dit duidelijk in het arrest Saint 

Gobain136: 

“In dit verband zij om te beginnen opgemerkt dat, bij gebreke van unificatie- of 

harmonisatiemaatregelen, met name ter uitvoering van art. 220, tweede streepje, EEG-

Verdrag (thans art. 293, tweede streepje, VEG), de Lidstaten bevoegd blijven om de criteria 

voor de belasting van het inkomen en het vermogen vast te stellen teneinde, in voorkomend 

geval door het sluiten van een verdrag, dubbele belastingen af te schaffen. Daarbij staat het 

de Lidstaten vrij om in het kader van bilaterale verdragen ter vermijding van dubbele 

belasting de aanknopingsfactoren ter verdeling van de heffingsbevoegdheid vast te stellen. 

Bij de uitoefening van de aldus verdeelde heffingsbevoegdheid mogen de Lidstaten niettemin 

niet de gemeenschapsregels naast zich neerleggen. Het is immers vaste rechtspraak van het 

Hof, dat ofschoon de directe belastingen tot de bevoegdheidssfeer van de Lidstaten behoren, 

de Lidstaten niettemin verplicht zijn hun bevoegdheid in overeenstemming met het 

gemeenschapsrecht uit te oefenen.” 

67. Sinds het arrest Saint-Gobain is dit de vaste rechtspraak van het Europese Hof geworden. Hoewel 

zij kan beoordelen of een Lidstaat bij de verdeling van de heffingsbevoegdheid niet strijdig met het 
                                                      

133 Zie inter alia HvJ C-35/98, Verkooijen, Jur. 2000, I, 4071, r.o. 32; HvJ C-374/04, Test Clamaints in Class IV 
of the ACT Group Litigation, Jur. 2006, I, 11673, r.o. 36; HvJ C-379/05, Amurta, Jur. 2007, I, 9569, r.o. 16;  

134 M. QUAGHEBEUR, “Van Kerckhaert-Morres tot Denkavit II-Vier weken die de belasting op 
intracommunautaire dividenden definitief gestalte gegeven hebben?”, TFR 2007, 320, 292. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen, de Moeder-dochterrichtlijn, de Interest- en Royaltyrichtlijn, de Fusierichtlijn en de 
Spaarrichtlijn, kan gegrepen worden naar unificatiemaatregelen op Europees niveau. 

135 HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2842, r.o. 30-31; HvJ C-470/04, Zaak “N” , Jur. 2006, I, 7409, r.o. 45.   

136 HvJ C-307/97, Saint-Gobain ZN, Jur. 1999, I, 6161, r.o. 57 en 58. 
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gemeenschapsrecht heeft gehandeld, staat het niet aan het Hof om een DBV uit te leggen137. Het HvJ 

is enkel bevoegd om het gemeenschapsrecht uit te leggen. Zij kan dus niet oordelen of een Lidstaat de 

bepalingen van een DBV heeft geschonden, evenmin onderzoeken hoe een nationale bepaling zich 

verhoudt tot de bepalingen van een bilateraal gesloten DBV. Volgens het Hof staat het aan de 

nationale rechter om te bepalen welk recht op het hoofdgeding van toepassing is, en dus ook om vast 

te stellen of rekening moet worden gehouden met een DBV dat een Lidstaat gesloten heeft en aldus na 

te gaan of met dit verdrag de gevolgen van de beperkingen van de verdragsvrijheden geneutraliseerd 

kunnen worden138. 

Wanneer de nationale rechter echter beslist dat het DBV deel uitmaakt van het recht dat van 

toepassing is op het geding, mogen Lidstaten zich niet verbergen achter dit DBV. Het feit dat een 

Lidstaat in overeenstemming met een DBV handelt, betekent niet dat er automatisch geen schending 

mogelijk is van de verdragsvrijheden139. Het HvJ houdt dan ook rekening met de ‘feitelijke werking’ 

van een DBV en onderzoekt of er een schending voorhanden is bij de toepassing van het DBV in 

samenhang met de nationale wettelijke regeling140. 

3. VERHOUDING TUSSEN BELASTINGSOEVEREINITEIT VAN  DE LIDSTATEN 

EN DE REALISATIE VAN  DE INTERNE MARKT 

68. Bij de toepassing van de fundamentele verdragsvrijheden op situaties van dubbele belasting, is de 

belangrijkste vraag in welke mate rekening moet gehouden worden met de belastingsoevereiniteit 

enerzijds, en met de doelstelling van de Europese Unie om een interne markt te realiseren anderzijds. 

Hierna behandelen we eerst de stellingnames in de rechtsleer hieromtrent. Daarna komt de visie van 

het HvJ aan bod en meer specifiek de vraag of er grenzen zijn aan de bevoegdheid van het Hof om via 

negatieve integratie de interne markt verder te ontwikkelen. 

3.1. RECHTSLEER 

69. Op de vraag of juridische dubbele belasting die niet door een verdrag of andere maatregel wordt 

opgelost moet worden gezien als een dispariteit dan wel als een verboden belemmering van het vrije 

verkeer, kunnen in de rechtsleer twee strekkingen worden onderscheiden. 

PER COUNTRY-BENADERING 

70. WEBER beschouwt dubbele belasting als een inherent gevolg van de bij de Lidstaten verbleven 

soevereine rechten op gebied van de directe belastingen en het ontbreken aan gemeenschappelijke 

                                                      

137 Zie HvJ C-298/05, Columbus Container Services, Jur. 2007, I, 10451, r.o. 46 en 47 en HvJ C-128/08, 
Damseaux, Jur. 2009, I, 6823, r.o. 20-22. 

138 HvJ C-379/05, Amurta, Jur. 2007, I, 9569, r.o. 82 en 83. 
139 Conclusie van advocaat-generaal Geelhoed bij HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, 
punt 37. 
140 HvJ C-170/05, Denkavit Internationaal, Jur. 2006, I, 11949, r.o. 45 en 54. 
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belastingmaatregelen141. Naar zijn visie kan het HvJ hierbij niet ingrijpen zonder in te gaan tegen de 

soevereiniteit van de Lidstaten, die hun belastingsjurisdictie naar eigen inzicht moeten kunnen 

afbakenen142. De voorrang moet worden gegeven aan de soevereiniteit der Lidstaten boven het 

verwezenlijken van een interne Europese markt. Analoog aan de visie van het Hof, maken neutrale 

belastingstelsels: dus zonder discriminatie, zonder onderscheid in behandeling en zonder 

markttoegangverhindering, immers geen verboden beperking van de verdragsvrijheden uit143. 

71. De advocaat-generaal WATTEL legt de nadruk op het feit dat het gemeenschapsrecht in zijn 

huidige stand ontbreekt aan enige bepaling met betrekking tot een verbod van dubbele belasting144. 

Het EU-recht kan dubbele belasting niet verhinderen gezien de afgewezen directe werking van oud art. 

293 VEG en het ontbreken van concrete regels over de wijze waarop de Lidstaten, die fungeren als 

bron- en woonstaat, de dubbele belasting desgevallend moeten opheffen145. Hij stelt dan ook in vraag, 

onder meer met betrekking tot het arrest De Groot, dat het Hof van de Lidstaten kan gaan eisen dat zij 

hun DBV of unilaterale maatregelen in een specifieke manier gaan toepassen ter voorkoming van 

dubbele belasting. Want indien het in casu aan een verdrag- of eenzijdige belastingvermindering 

ontbreekt, kan het Hof de belastingplichtige op geen enkele wijze te hulp komen bij gebrek aan 

grondslag.  

72. De voorstanders van deze per country-benadering stellen dat intracommunautaire dubbele 

belasting slechts een dispariteit van belastingstelsels uitmaakt en wijzen dan ook elke 

onverenigbaarheid van dubbele belasting met de Europese vrijheden af. 

OVERALL-BENADERING 

73. Andere auteurs menen dat de conclusie van de per country-beschouwing niet in te plaatsen is in de 

internemarktfilosofie en dat juridische dubbele belasting moet worden beoordeeld over de ganse 

gemeenschap. VANISTENDAEL stelt dat de Lidstaten gehouden zijn hun internationale fiscale 

verdragsbevoegdheden uit te oefenen binnen de grenzen van de fundamentele vrijheden146. Bovendien 

                                                      

141 M. WEBER, Op zoek naar een (nieuwe) balans tussen belastingsoevereiniteit N-E: en het recht op vrij verkeer 
binnen de EG, Deventer, Kluwer, 2008, 8 en 25-26.  

142 Contra HvJ C-168/01, Bosal Holding, Jur. 2003, I, 9409; HvJ C-319/02, Manninen, Jur. 2004, I, 7477; HvJ 
C-411/03, Marks & Spencer, Jur. 2005, I, 10837, I, 10837. 

143 B. PEETERS, W. CLAES en R. DE BOECK, Europees belastingrecht, Gent, De Boeck & Larcier N.V., 2005,  
205. 
144 P. J. WATTEL, “Corporate Tax Jurisdiction in the EU with respect to Branches and Subsidiaries; Dislocation 
distinguished from discrimination and disparity; a plea for territoriality”, EC Tax Review, 2003/4, 199. 
145 Zie W. VANDENBERGHE, “Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele 
belasting”, TFR 2005, 278, (271) 286. 

146 F. VANISTENDAEL, “The ECJ at the crossroads: balancing tax sovereignty against the imperatives of the 
single market”, European Taxation 2006, 418; F. VANISTENDAEL, “De weerslag van recente arresten van het 
Europees Hof van Justitie op het Belgisch belastingrecht”, in X. (Ed.), Recht in beweging (14de 
VRGAlumnidag2007), Antwerpen, Maklu, 2007, 84- 85. 
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wijst hij op de overweging die het Hof herhaaldelijk gesteld heeft: het feit dat de wetgeving niet 

geharmoniseerd is en het haar ontbreekt aan duidelijke regels over welke staat (bron- of woonstaat) 

geacht wordt de dubbele belasting op te heffen vormt geen excuus om de verdragsvrijheden te 

schenden en dubbele belasting te rechtvaardigen. VANDENBERGHE volgt deze mening147. Hij meent 

dat de afschaffing van dubbele belasting een gebod uitmaakt die rechtstreeks voortvloeit uit de 

Europese vrijheden, als een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van een interne markt. Dit 

kan niet afhankelijk gesteld worden van de inhoud van de DBV, zoals ook uit de Europese rechtspraak 

kan worden afgeleid. Bovendien gaat hij hierin nog een stap verder door te stellen dat de Lidstaten in 

tegenstelling tot wat oud art. 293 VEG doet vermoeden, verplicht zijn om via DBV dubbele belasting 

af te schaffen voor zover er geen geharmoniseerd gemeenschapsrecht of unilaterale maatregel 

voorhanden is die dubbele belasting opheft. Dit is ook de visie van VAN THIEL die zich hierbij 

baseert op de verplichting tot gemeenschapstrouw zoals neergelegd in art. 10 VEG, thans art. 4 

VEU148. Uit de discriminatie en belemmeringsverboden leidt hij af dat de Lidstaten verplicht zijn tot 

het voorkomen van dubbele belasting149. Bij het afsluiten van DBV en de verdeling van de 

heffingsbevoegdheden, zijn de Lidstaten ertoe gehouden dubbele belasting volledig af te schaffen.  

74. In die zin besloot advocaat-generaal COLOMER bij de Zaak D, dat de Lidstaten hun soevereiniteit 

inzake belastingen vrij kunnen uitoefenen, maar dat hierbij het gemeenschapsrecht moet worden 

eerbiedigd, of zij dit nu alleen dan wel in gezamenlijk overleg doen150. Hij stelt dan ook dat de 

aanmoediging van oud art. 293 VEG niet leidt tot een ander resultaat dan het gewenste, namelijk de 

totstandbrenging van de interne markt door de invoering van de fundamentele rechten inzake vrij 

verkeer. Hiermee lijkt hij dus terug te komen op zijn conclusie bij de zaak Gilly, waar hij aangaf dat 

het artikel louter doelt op een inspanningsverbintenis (supra 13, nr. 36).  

3.2. RECHTSPRAAK HOF VAN JUSTITIE 

75. In wat hierna volgt zal de visie van het Hof van Justitie op deze materie worden besproken en 

zullen we onderzoeken naar welke van de twee voorgaande benaderingen in de rechtsleer de voorkeur 

van het Hof gaat. Naar het voorbeeld van advocaat-generaal GEELHOED in zijn conclusie bij de zaak 

Test Claimants in Class IV of the ACT Group litigation, zal allereerst een onderscheid gemaakt 

worden tussen ‘quasi-beperkende’ en discriminerende maatregelen151.  

                                                      

147 Zie W. VANDENBERGHE, “Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele 
belasting”, TFR 2005, (271) 287-288. 
148 S. VAN THIEL, “Removal of income tax barriers to market integration in the European Union: litigation by the 
Community citizen instead of harmonization by the Community legislator”, EC Tax Review, 2003/1, 9-10. 
149 S. VAN THIEL, ibid., 10. 
150 Conclusie advocaat-generaal R-J. Colomer bij HvJ C-376/03, D.,  Jur. 2005, I, 5821, punt 85. 
151 Conclusie advocaat-generaal L.A. Geelhoed bij HvJ C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group 
Litigation, Jur. 2006, I, 11673, punt 31-73. 
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Ten eerste kunnen we de loutere dispariteiten tussen nationale belastingstelsels onderscheiden. Onder 

loutere dispariteiten worden onder meer verstaan de verschillen in belastingtarieven tussen twee 

Lidstaten alsook verschillende methoden om de belastinggrondslag te berekenen152. Naast deze loutere 

dispariteiten zijn er ook nog beperkingen die gewoon voortvloeien uit het naast elkaar bestaan van 

twee afzonderlijke belastingstelsels. Volgens het gemeenschapsrecht hebben de Lidstaten de 

uitsluitende bevoegdheid om de criteria voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid vast te stellen. 

Als gevolg van de verschillende wijze waarop twee Lidstaten hun nationale heffingsbevoegdheid 

vaststellen, kan juridische dubbele belasting ontstaan. Hierna zal voor de duidelijkheid naar dit soort 

maatregelen verwezen worden als ‘niet-discriminerende beperkingen’. Advocaat-generaal GEELHOED 

benoemt deze twee eerste categorieën maatregelen als de ‘quasi-beperkende’ maatregelen. Als laatste 

categorie kunnen we de ‘echt’ discriminerende belemmeringen onderscheiden. Dit zijn beperkingen 

die verder gaan dan die welke het onvermijdelijke gevolg zijn van het naast elkaar bestaan van 

nationale belastingstelsels. Hieronder vallen zowel de rechtstreeks discriminerende bepalingen, die 

discrimineren op grond van nationaliteit of andere onderscheidingscriteria, als de onrechtstreeks 

discriminerende maatregelen die binnen het belastingstelsel van één Lidstaat bestaan en het vrij 

verkeer belemmeren door grensoverschrijdende verrichtingen ongunstiger te behandelen153. Dit laatste 

doelt in hoofdzaak op maatregelen die specifiek een belemmerende werking hebben ten aanzien van 

grensoverschrijdende situaties in vergelijking met binnenlandse situaties.  

LOUTERE DISPARITEITEN 

76. In de rechtspraak van het HvJ werd herhaaldelijk bevestigd dat loutere dispariteiten buiten het 

toepassingsgebied van de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer vallen154. Het gemeenschapsrecht 

kan niet garanderen dat wanneer een belastingplichtige gebruik maakt van zijn vrijheid van vestiging, 

dit fiscaal neutraal gebeurt155. In dit geval is er immers geen sprake van ‘belemmering’ van het vrij 

verkeer.  

NIET-DISCRIMINERENDE BELEMMERINGEN 

77. Voordat het Hof in 2006 in de zaak Kerckhaert-Morres156 voor het eerst deze tweede categorie van 

belemmeringen behandelde in een context van juridische dubbele belasting, meenden sommige auteurs 

dat ook in deze context niet-discriminerende belemmeringen door de bril van de verdragsvrijheden 

mochten worden bekeken. Zij baseerden zich hiervoor op de reeds ontwikkelde rechtspraak van het 
                                                      

152 G. KOFLER, “Double taxation and European law: analysis of the jurisprudence” in A. RUST (ed.), Double 
taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (97) 100. 
153 W. VANDENBERGHE, “Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele 
belasting”, TFR 2005, 278, (271) 275-277. 

154 Zie inter alia HvJ C-336/96, Gilly, Jur. 1998, I, 2793, r.o. 47; HvJ C-385/00, De Groot, Jur. 2002, I, 11819, 
r.o. 86 en HvJ C-403/03, Schempp, Jur. 2005, I, 6421, r.o. 45. 

155 Zie HvJ C-67/08, Block, Jur. 2009, I, 883, r.o. 35 en de aldaar aangehaalde arresten. 
156 HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967. 
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HvJ in andere gebieden met betrekking tot niet-discriminerende belemmeringen157. Deze rechtspraak 

oordeelde dat ook ‘beperkende maatregelen zonder onderscheid verboden’ zijn. Dit alles kadert in de 

opvatting van FALLON, wat in het volgend hoofdstuk uitvoerig zal worden besproken (infra 34, nr. 

83 e.v.). 

Tegen de verwachtingen van de rechtsleer in, oordeelde het HvJ in de zaak Kerckhaert-Morres dat het 

in casu niet ging om een discriminatie en er bijgevolg geen schending van de verdragsvrijheden 

voorlag158. Hoewel het Hof dit niet met dezelfde bewoordingen zei, volgde ze in Kerckhaert-Morres 

de conclusie van advocaat-generaal GEELHOED
159. In zijn conclusie besloot de advocaat-generaal ook 

dat de omstandigheid dat een Lidstaat er niet voor gekozen heeft om juridische dubbele belasting te 

vermijden bij de uitoefening van zijn heffingsbevoegdheid, op zichzelf niet in strijd is met de 

verdragsvrijheden wanneer er geen sprake is van discriminatie160. Het Hof erkent dat de negatieve 

effecten van deze beslissing niet stroken met de werking van de interne markt, maar gaat hier niet 

verder op in161. 

Sommige auteurs waren echter nog niet overtuigd dat de zaak met dit arrest definitief afgehandeld 

was. Om dit aan te tonen wezen zij op een aantal bijzonderheden162. Uit de lezing van het arrest en de 

conclusie van de advocaat-generaal blijkt dat beiden niet de volledige draagwijdte van het Belgische 

fiscale stelsel, dat ter discussie stond, aanvoelden. Daarnaast kan ook opgemerkt worden dat de 

formulering van de prejudiciële vraag door de nationale rechter gebrekkig was. Niettemin kregen ze 

echter ongelijk, want het Hof bevestigde haar beslissing in de zaken Block en Damseaux. In de zaak 

Damseaux omschreef ze het als volgt163:  

“[…] de nadelen die uit de parallelle uitoefening van belastingbevoegdheden door 

verschillende Lidstaten kunnen voortvloeien, voor zover deze uitoefening geen discriminatie 

oplevert, vormen geen door het VEG verboden beperkingen[…]”. 

78. Volgens de laatste stand van de rechtspraak erkent het HvJ dat juridische dubbele belasting een 

serieuze hinderpaal is voor de totstandkoming van de interne markt. Desondanks oordeelt het Hof dat 

dit niet aangepakt kan worden via de fundamentele vrijheden wanneer de juridische dubbele belasting, 
                                                      

157 Zie inter alia HvJ C-8/74, Dassonville, Jur. 1974, I, 837; HvJ C-55/94, Gebhard, Jur. 1995, I, 4165, r.o. 37; 
HvJ C-212/97, Centros, Jur. 1999, I, 1459, r.o. 34; HvJ C-137/01, Inspire Art, Jur. 2003, I, 10155, r.o. 133. 

158 HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, r.o. 19 en 20. 

159 G. KOFLER, “Double taxation and European law: analysis of the jurisprudence” in A. RUST (ed.), Double 
taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (97) 117. 
160 Conclusie advocaat-generaal Geelhoed bij HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, punt 
36. 
161 M. QUAGHEBEUR, “Van Kerckhaert-Morres tot Denkavit II-Vier weken die de belasting op 
intracommunautaire dividenden definitief gestalte gegeven hebben?”, TFR 2007, 320, 283. 
162 Zie M. ISENBAERT en A. BELLENS, “De Belgische personenbelasting op dividenden glipt voorlopig door de 
mazen van het Gemeenschapsrecht” in L. BALLON  (ed.), Liber amicorum Frans Vanistendael, Herentals, Knops, 
2007, (219) 230-232. 

163 HvJ C-128/08, Damseaux, Jur. 2009, I, 6823, r.o. 27. 
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zonder dat er in casu sprake is van discriminatie, louter voortvloeit uit de samenloop van twee 

belastingstelsels164. De reden hiervoor ligt in het feit dat bij gebreke aan communautaire unificatie- of 

harmonisatiemaatregelen de Lidstaten autonoom bevoegd blijven om de criteria voor de verdeling van 

hun heffingsbevoegdheid vast te stellen. Het Hof geeft hier dus de voorkeur aan het respecteren van de 

belastingsoevereiniteit van de Lidstaten inzake directe belastingen en niet aan de verdere 

verwezenlijking van de interne markt via negatieve integratie. Het enige antwoord op ‘quasi-

beperkingen’ ligt dan ook in positieve harmonisatiewetgeving165.  

 ‘ECHTE’  DISCRIMINERENDE BELEMMERINGEN 

79. Volgens vaste rechtspraak van het HvJ is er sprake van discriminatie wanneer verschillende regels 

worden toegepast op vergelijkbare situaties, maar ook wanneer dezelfde regel wordt toegepast op 

verschillende situaties (supra 3, nr. 11). Volgens het Hof wordt niet alleen de rechtstreekse 

discriminatie op grond van nationaliteit door de verdragsvrijheden verboden, maar ook alle verkapte 

vormen van discriminatie, die, door toepassing van andere onderscheidingscriteria, in feite tot 

hetzelfde resultaat leiden166. Namelijk het treffen van onderdanen van andere Lidstaten.  

80. Uit de vaststaande rechtspraak van het HvJ kan afgeleid worden dat aan volgende drie cumulatieve 

voorwaarden moet voldaan zijn om te besluiten dat een nationale fiscale maatregel, die voldoet aan 

bovenstaande definitie van discriminatie van het Hof, geen schending is van de verdragsvrijheden: (1) 

de maatregel wordt gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang (dit noemt men 

ook wel de rule of reason-doctrine)167, (2) de maatregel is geschikt om het nagestreefde doel van de 

regeling te bereiken, en (3) de ongelijke behandeling gaat niet verder dan voor dat doel noodzakelijk is 

(proportionaliteitscriterium)168. 

81. In het kader van internationale economische dubbele belasting heeft het HvJ deze zienswijze 

overgenomen, zowel in gevallen van rechtstreekse als onrechtstreekse discriminatie169. Ook in 

gevallen waar het ging om juridische dubbele belasting heeft het HvJ aanvaard dat dit een schending 

kan uitmaken van de verdragsvrijheden. In de zaak De Groot170 ging het in casu om een 

                                                      

164 G. KOFLER, “Double taxation and European law: analysis of the jurisprudence” in A. RUST (ed.), Double 
taxation within the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (97) 123. 
165 W. VANDENBERGHE, “Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele 
belasting”, TFR 2005, 278, (271) 277. 

166 Conclusie van advocaat-generaal Léger bij HvJ C-385/00, De Groot, Jur. 2002, I, 11819, punt 23. 
167 Zie M. DAHLBERG, Direct taxation in relation to the freedom of establishment and the free movement of 
capital, Den Haag, Kluwer Law International, 2005. In onderliggend schrijven zal niet verder uitgeweid worden 
over de interpretatie van de rechtvaardigingsgronden door het Hof van Justitie. 

168 Zie inter alia HvJ C-8/74, Dassonville, Jur. 1974, I, 837; HvJ C-55/94, Gebhard, Jur. 1995, I, 4165, r.o. 37; 
HvJ C-212/97, Centros, Jur. 1999, I, 1459, r.o. 34 en HvJ C-137/01, Inspire Art, Jur. 2003, I, 10155, r.o. 133. 

169 Zie inter alia HvJ C-315/02, Lenz, Jur. 2004, I, 7063, r.o. 27; HvJ C-319/02, Manninen, Jur. 2004, 7477, r.o. 
29. 
170 HvJ C-385/00, De Groot, Jur. 2002, I, 11819. 
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onderscheidmakende belemmering (onrechtstreekse discriminatie), die volgens het HvJ niet-

gerechtvaardigd was om dwingende redenen van algemeen belang en aldus strijdig met de 

verdragsvrijheden werd bevonden. Advocaat-generaal GEELHOED bevestigde in zijn conclusie bij 

Kerckhaert-Morres dat juridische dubbele belasting volgens het HvJ wel strijdig is met het 

verdragsrecht, wanneer het gaat om een niet-gerechtvaardigde discriminatie171. 

CONCLUSIE 

82. Uit de arresten Kerckhaert-Morres en Damseaux kan duidelijk worden geconcludeerd dat volgens 

het HvJ er voor de Lidstaten geen verplichting bestaat tot het voorkomen van internationale dubbele 

belasting. Als we dit terugkoppelen aan de twee strekkingen die in de rechtsleer teruggevonden 

worden (supra 27, nr. 69-74), is het duidelijk dat het Hof de voorkeur geeft aan de per country-

benadering bij zijn beoordeling wanneer het gaat om gevallen van juridische dubbele belasting.  

Ook al beschouwt het Hof internationale dubbele belasting als een serieuze hinderpaal voor de 

ontwikkeling van de interne markt, besluit zij enkel tot strijdigheid met de verdragsvrijheden in zaken 

waar het gaat om ‘echte’ discriminerende maatregelen en niet wanneer dubbele belasting louter 

voortvloeit uit het feit dat Lidstaten op een verschillende wijze de criteria voor de verdeling van de 

heffingsbevoegdheid hebben vastgesteld. In de gevallen waarbij geen sprake van rechtstreekse 

discriminatie of onderscheidmakende belemmering, zal zij het soeverein optreden van de lidstaten niet 

als strijdig met de verdragsvrijheden beschouwen. Een tegengestelde conclusie zou voor een zeer 

verregaande belastingharmonisatie via negatieve integratie zorgen, zodat van de fiscale soevereiniteit 

van de lidstaten  nauwelijks of niets zou overblijven172.  Zoals door advocaat-generaal GEELHOED 

werd bevestigd, is het niet de taak van Hof om zich hierover uit te spreken maar behoort dit tot de 

autonomie van de lidstaten173.  

 

                                                      

171 Conclusie van advocaat-generaal Geelhoed bij HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, 
punt 37. 
172 W. VANDENBERGHE, “Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele 
belasting”, TFR 2005, 278, (271) 277. 

173 Conclusie van advocaat-generaal Geelhoed bij HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, 
punt 37. 
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HOOFDSTUK 4: VERDERE REALISATIE VAN DE INTERNE MARKT INZAKE 

DIRECTE BELASTINGEN 

83. Zoals hierboven besloten werd, is het HvJ op haar grenzen gestuit bij de mogelijke oplossing van 

dubbele belasting. Het Hof erkent dat juridische dubbele belasting een groot obstakel is voor het 

realiseren van de interne markt, maar het is van mening dat het enkel kan optreden als het om een 

daadwerkelijke discriminatie gaat. Daarom moet er dus gezocht worden naar andere oplossingen om 

dubbele belasting op Europees niveau tegen te gaan, als de DBV falen. 

1. ERKENNINGSPRINCIPE 

84. Een eerste mogelijke oplossing is de toepassing van het erkenningsprincipe door het Hof in zaken 

met betrekking tot directe belasting. Deze oplossing wordt naar voor gedragen door FALLON174.  Het 

erkenningsprincipe gaat ervan uit dat een Lidstaat de wetgeving moet erkennen die reeds door een 

andere Lidstaat is toegepast op een bepaald feit. Anders zou er immers sprake zijn van een ‘dubbele 

last’. Het fenomeen van dubbele lasten wordt als inherent beschouwd aan een interne markt, maar 

werkt echter wel belemmerend voor het grensoverschrijdend verkeer. Dergelijke lasten wordt dan ook 

doorgaans veroordeeld door het Hof, tenzij er een goede rechtvaardiging is175. Een eerste illustratie 

van een ‘dubbele last’ is terug te vinden in Dassonville176, waarin België een extra certificaat van 

herkomst vereiste voor geïmporteerde whisky. Het Hof beschouwde dit als een maatregel van gelijke 

werking, als de op grond van art. 34 VWEU verboden kwantitatieve beperkingen, omdat het ‘de 

intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren’. 

Later werd deze ruime omschrijving gepreciseerd in Cassis de Dijon177. In deze zaak werd bovendien 

het erkenningsprincipe voor de eerste maal toegepast door het Hof. Het ging hier over een restrictie 

voor de handel als gevolg van de toepassing van een technische norm over de samenstelling van een 

product. Hierdoor werden geïmporteerde goederen ongunstiger behandeld, aangezien zij plots 

rekening moesten houden met deze normen bij de import van het goed. Op deze manier was er dus een 

dubbele last aanwezig voor hen. Het Hof oordeelde dat goederen die op een wettelijke manier zijn 

geproduceerd in een Lidstaat vrij geïmporteerd moeten kunnen worden in een andere Lidstaat. De 

Lidstaat waar het goed werd geïmporteerd moest de wetgeving van de Lidstaat waar het goed was 

geproduceerd erkennen. De rechtspraak van het Hof heeft het erkenningsprincipe ondertussen ook al 

                                                      

174 Marc Fallon, professor aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve; M. FALLON , “La jurisprudence européenne 
en matière de double imposition résultant de l’ exercice parallèle des compétences fiscales: originalité et 
anomalies”, in Les dialogues de la fiscalité. Anno 2010, CRIDES (ed.), Brussel, Larcier, 2010, 301-335. 
175 M. FALLON , ibid., 302. 
176 HvJ 8/74, Dassonville, Jur. 1974, 837, r.o. 5. 
177 HvJ 120/78, Rewe-Zentral, Jur. 1979, 649, r.o. 6 en 14-15. Andere voorbeelden zijn HvJ 27/80, Fietje, Jur. 
1980, 3839, r.o. 15; HvJ 272-80, Biologische Produkten, Jur. 1981, 3277, r.o. 11; HvJ C-228/91, Commissie v. 
Italië, Jur. 1993, I, 2701, r.o. 18; HvJ C-267/91, Keck & Mithouard, Jur. 1993, I, 6097, r.o. 16-17; HvJ C-
432/03, Commissie v. Portugal, Jur. 2005, I, 9665, r.o. 52. 
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toegepast in arresten met betrekking tot de andere vrijheden, maar belangrijker is dat het Hof dit 

principe ook heeft toegepast in een aantal zaken met betrekking tot indirecte belastingen178.  

85. Hierboven is er reeds uitvoerig ingegaan op het gebruik van het discriminatieverbod voor het Hof. 

Discriminatie wordt doorgaans gedefinieerd als een verschil in behandeling van vergelijkbare situaties 

of een gelijke behandeling van verschillende situaties, zonder dat dit gerechtvaardigd wordt met 

objectieve redenen179. Maar het Hof heeft discriminatie echter ook functioneel geïnterpreteerd, met in 

het achterhoofd de invloed ervan op de uitoefening van de vrijheid. Een toepassing van dit laatste was 

Keck & Mithouard180. Uit dit arrest kan de volgende typologie worden afgeleid: de maatregel moet op 

een gelijke manier op alle producten en diensten van toepassing zijn, zonder rekening te houden met 

de herkomst ervan, en moet een gelijke invloed uitoefenen op alle situaties181.  

86. Oorspronkelijk aanvaardde het Hof geen rechtvaardigingen van discriminatie als de ingeroepen 

reden uitdrukkelijk tegen de bepalingen van het Europees recht in ging. Dit veranderde met de 

toelating van het algemeen belang via het arrest Cassis de Dijon, maar dit kwam alleen ten goede aan 

de maatregelen die van toepassing waren zonder onderscheid van herkomst, dus die maatregelen die 

leiden tot een indirecte discriminatie182. Bij deze vorm van discriminatie komt er doorgaans een 

proportionaliteitsonderzoek aan te pas om de discriminerende werking te ontdekken. Hierbij moet er 

nagegaan worden of de maatregel niet onevenredig is aan het nagestreefde doel en of het dus niet als 

in strijd met de vrijheden kan worden beschouwd. Het Hof kan dit onderzoek op drie verschillende 

manieren aanpakken183. Ten eerste is er de test die oordeelt of het wel om de geschikte instantie gaat 

die een maatregel uitvaardigt. Deze test wordt vooral gebruikt om de incoherentie van een 

discriminerende maatregel te verhelpen. De tweede methode is die waarbij de maatregel wordt 

vervangen door een minder vergaande maatregel. Hierbij wordt er dus nagegaan of het nagestreefde 

doel niet met andere doelen kan worden bereikt. Ten slotte is er de equivalentie-test, waarbij één 

Lidstaat moet rekening houden met een eventueel equivalent van hun maatregel die al bestaat in de 

andere Lidstaat.  

Als men dit toepast op dubbele belasting, is FALLON van mening dat vooral die laatste methode hier 

soelaas kan bieden. Bij dubbele belasting komt er immers wetgeving van twee verschillende landen 
                                                      

178 Zie HvJ 15/81, Gaston Schul, Jur. 1982,1409 (over BTW) en HvJ 249/84,  Profant, Jur. 1985, 3237, r.o. 25 
(over invoerrechten op een voertuig).  
179 M. FALLON , “La jurisprudence européenne en matière de double imposition résultant de l’ exercice parallèle 
des compétences fiscales: originalité et anomalies”, in Les dialogues de la fiscalité. Anno 2010, CRIDES (ed.), 
Brussel, Larcier, 2010, 307; HvJ C-279/93, Schumacker, Jur. 1995, I, 225, r.o. 30; HvJ C-311/97, Royal Bank of 
Scotland, Jur. 1999, I, 2651, r.o. 26 en HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, r.o. 19. 
180 HvJ C-267/91, Keck & Mithouard, Jur. 1993, I, 6097, r.o 8 en 16-17. 
181 M. FALLON , ibid., 308. 
182 M. FALLON , ibid., 314. Een indirecte discriminatie vloeit voort uit een maatregel die zonder onderscheid van 
toepassing is, maar die in de praktijk toch een negatievere werking heeft voor bepaalde personen, goederen of 
diensten. Een directe discriminatie is dan de situatie waarbij er in de maatregel zelf al een onderscheid is 
vastgelegd die discriminerend is. Deze typologie leidt FALLON af uit de rechtspraak van Keck & Mithouard. 
183 M. FALLON , ibid., 312. 
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met elkaar in concurrentie. De belemmering wordt hier dan gecreëerd door de toepassing van de wet 

waar het product wordt ingevoerd. De echte oorzaak van de belemmering is dan eerder het feit dat de 

wetgeving van de verschillende landen niet op elkaar is afgestemd184. Het Hof heeft deze test reeds 

gebruikt met betrekking tot het vrij verkeer van goederen, meer bepaald in Biologische Produkten: de 

Lidstaat waar het goed werd ingevoerd werd verplicht om rekening te houden met een maatregel die al 

in voege was in de Lidstaat waar het goed was geproduceerd185. Er bestaat dus een plicht voor de 

Lidstaat van invoer om de wetgeving van de Lidstaat van productie te ‘erkennen’. Een belangrijke 

nuancering is echter wel dat de nationale wetgeving gelijkaardig moet zijn en dat de buitenlandse 

producten of personen zich in een gelijkaardige positie moeten bevinden als de binnenlandse186. 

87. FALLON stelt dan vast dat de Lidstaten hun bevoegdheid op fiscaal vlak hebben behouden en zo 

dus soeverein blijven om belastingen te heffen op hun grondgebied. Doordat zij ook vrij blijven om de 

fiscale aanknopingspunten te bepalen, kan er dubbele belasting ontstaan187. De Lidstaten moeten dan 

ook de gepaste maatregelen nemen om dubbele belasting te vermijden188. Bovendien mogen zij ook 

het Verdrag niet schenden door de uitoefening van hun bevoegdheid189. Maar is alle bevoegdheid van 

Europa op het vlak van dubbele belasting dan uitgesloten? Zoals eerder gezegd zijn er in werkelijkheid 

twee juridische gronden voor de bevoegdheid van een Europese instelling: art. 115 VWEU en, zij het 

op subsidiaire wijze, art. 352 VWEU. Bovendien hield oud art. 293 VEG volgens FALLON ook geen 

ontkenning in van de bevoegdheid van de Europese instellingen190.  

88. Het Hof heeft echter reeds geoordeeld dat de fiscale bepalingen die door de parallelle uitoefening 

van de nationale bevoegdheden kunnen leiden tot dubbele belasting, voorzover ze geen discriminatie 

inhouden, geen beperkingen vormen die door het Verdrag zijn verboden191. Dit hangt samen met de 

bevoegdheid van de Lidstaten om de aanknopingspunten vast te stellen en met de afwezigheid van een 

harmonisatie op fiscaal vlak, zoals hierboven uitgebreid is besproken. Een gemeenschappelijk systeem 

                                                      

184 M. FALLON , “La jurisprudence européenne en matière de double imposition résultant de l’ exercice parallèle 
des compétences fiscales: originalité et anomalies”, in Les dialogues de la fiscalité. Anno 2010, CRIDES (ed.), 
Brussel, Larcier, 2010, 313-314. 
185 HvJ 272-80, Biologische Produkten, Jur. 1981, 3277, r.o. 14. Gelijkaardig: HvJ 138/80, United Foods en Van 
den Abeele v Belgische Staat, Jur. 1981, 995, r.o. 29; HvJ C-228/91, Commissie v. Italië, Jur. 1993, I, 2701, r.o. 
21 en 23; HvJ C-293/94,  Brandsma, Jur. 1996, I, 3159, r.o. 12 en HvJ C-432/03, Commissie v. Portugal, Jur. 
2005, I, 9665, r.o. 46. 
186 HvJ C-341/05, Laval, Jur. 2007, I, 11767, r.o. 115-118. 
187 M. FALLON , ibid., 316. 
188 HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, r.o. 23. 
189 HvJ C-80/94, Wielockx, Jur. 1995, I, 2493, r.o. 16; HvJ C-35/98, Verkooijen, Jur. 2000, 4071, r.o.32; HvJ 
C-334/02, Commissie v. Frankrijk, Jur. 2004, I, 2229, r.o. 21; HvJ C-315/02, Lenz, Jur. 2004, I, 7063, r.o. 19; 
HvJ C-319/02, Manninen, Jur. 2004, I, 7477, r.o. 19; HvJ C-411/03, Marks & Spencer, Jur. 2005, I, 10837, r.o. 
29; HvJ C-196/04, Cadbury Schweppes, Jur. 2006, I, 7995, r.o. 40; HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 
2006, I, 10967, r.o. 15; HvJ C-298/05, Columbus Container Services, Jur. 2007, I, 10451, r.o. 43; HvJ C-194/06, 
Orange European Smallcap Fund, Jur. 2008, I, 3747, r.o. 30; HvJ C-67/08, Block, Jur. 2009, I, 883, r.o. 28 en 
31 en HvJ C-128/08, Damseaux, Jur. 2009, I, 6823, r.o. 24. 
190 M. FALLON , ibid., 317. 
191 HvJ C-513/04, Kerckhaert en Morres, Jur. 2006, I, 10967, r.o. 19-20 en 24; HvJ C-194/06, Orange European 
Smallcap Fund, Jur. 2008, I, 3747, r.o. 41-42 en 47 en HvJ C-128/08, Damseaux, Jur. 2009, I, 6823, r.o. 27. 
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op het vlak van directe belasting zou dus een oplossing kunnen bieden. Maar dit is echter niet 

voldoende volgens FALLON. Er moet immers ook een equivalentie zijn tussen de nationale 

wetgevingen, zodat ze vergelijkbaar zijn en er een wederzijdse erkenning kan komen192.  

89. De Europese wetgever heeft bovendien aangetoond dat een verwijdering van dubbele belasting 

ook mogelijk is zonder een formele harmonisatie van het materieel fiscaal recht. De moeder-

dochterrichtlijn, die een cumulatieve toepassing van de nationale wetgeving toelaat onder voorwaarde 

dat er rekening moet worden gehouden met de inhoud van de buitenlandse wet, en de spaarrichtlijn, 

die verder gaat en een aanknopingsfactor installeert in het voordeel van de woonplaats van de 

begunstigde van de inkomsten, vormen hier twee perfecte voorbeelden van. Er is dus een soort 

gemeenschappelijke erkenning waarbij er rekening wordt gehouden met de equivalente wetten van 

andere landen. Dit toont aan dat een parallelle uitoefening van de fiscale bevoegdheden mogelijk is en 

dat hierbij ook de dubbele juridische belastingen kunnen worden opgevangen zonder formele 

gelijkwaardigheid van de nationale belastingstelsels193.    

90. Het feit dat de Lidstaten vrij zijn om de fiscale aanknopingspunten te bepalen beroept zich 

voornamelijk op hun soevereiniteit, maar ook op het feit dat deze aanknopingspunten doorgaans niet 

discriminerend zijn en dus niet in strijd zijn met het Verdrag194. De belemmering zal inderdaad eerder 

een gevolg zijn van het gebrek aan overeenstemming tussen de nationale wetten dan van een specifiek 

aanknopingspunt. Uit het internationaal publiekrecht volgt dat het aanknopingspunt ‘neutraal’ moet 

zijn en op een objectieve manier moet bepaald worden. Dit houdt in dat internationale en nationale 

situaties aan hetzelfde aanknopingspunt zijn onderworpen. Toch kan er een discriminerend effect zijn 

in bepaalde toepassingen van een ‘neutraal’ aanknopingscriterium, omdat dit ervoor zorgt dat 

personen of vennootschappen die zich niet in vergelijkbare situaties bevinden toch onderworpen 

worden aan dezelfde wet195. Bovendien geniet het aanknopingscriterium geen immuniteit ten opzichte 

van het primair recht: het feit dat de regel niet discriminerend is betekent niet per se dat de regel niet 

voor belemmering kan zorgen196.  

                                                      

192 M. FALLON , “La jurisprudence européenne en matière de double imposition résultant de l’ exercice parallèle 
des compétences fiscales: originalité et anomalies”, in Les dialogues de la fiscalité. Anno 2010, CRIDES (ed.), 
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91. Een andere reden voor het feit dat Lidstaten bevoegd blijven voor het bepalen van de 

aanknopingspunten is volgens FALLON het feit dat het voor de EU onmogelijk is om een voorkeur te 

hebben voor een bepaald positief aanknopingscriterium. In het primair recht bestaat er immers geen 

positieve regel die toelaat om een wet voor te laten op een andere. Zulke regel kan alleen voortkomen 

uit afgeleid recht. Dit hangt samen met het feit dat primair recht eerder een negatieve integratie 

inhoudt, in tegenstelling tot de positieve integratie die gewaarborgd wordt door het afgeleid recht197.  

92. Dit is allemaal niets nieuws, maar FALLON reikt wel een manier aan om toch een voorkeur te 

bepalen voor een bepaald aanknopingscriterium. Hij beschouwt de proportionaliteitstest in de vorm 

van equivalentie zeer nuttig om een voorkeur te bepalen. De inhoud van een buitenlandse wet, in dit 

geval dus een belasting, moet in acht worden genomen en erkend worden door de andere Lidstaat die 

een gebeurtenis wil belasten. De Lidstaten mogen dus hun eigen wetgeving toepassen, maar ze moeten 

hierbij de wetgeving van de andere Lidstaten, die reeds van toepassing is, in acht nemen. Deze 

methode zorgt voor een erkenning van de parallelle wetgevende bevoegdheid van de verschillende 

Lidstaten waardoor Lidstaten rekening moeten houden met de inhoud van de wetgeving van andere 

Lidstaten198. Deze aanpak is zoals eerder gezegd ook al gebruikt in het afgeleid recht199. Dit leidt niet 

tot een preferentie van één wet op een andere, maar wel op de erkenning van het bestaan van de wet 

van een andere Lidstaat die al toegepast is, wat ook wel bekend is als het anterioriteitsbeginsel. Bij een 

juridische dubbele belasting gaat de anterioriteit van de toepassing immers naar de wet van het land 

van oorsprong. Voor de equivalentietest moet de wetgeving van het land van oorsprong en van de 

woonplaats vergelijkbaar zijn. Als dit het geval is, zal de weigering om rekening te houden met de 

eerste belasting een afschrikkend effect hebben en dus een belemmering vormen.  

93. Deze theorie lijkt een duidelijke oplossing te bieden voor de problemen met betrekking tot de 

dubbele belasting, maar toch zijn er een paar obstakels bij de toepassing ervan. Een eerste punt is het 

feit dat belastingregels niet hetzelfde zijn als technische normen voor een product. Ze zijn immers 

zowel van toepassing op binnen- als buitenlands inkomen. Bij een technische norm is de afbakening 

gemakkelijk te maken: de staat waar het goed geproduceerd wordt kan zijn normen hierop toepassen. 

Dit is echter niet het geval bij belastingregels: er zal immers altijd een discussie blijven bestaan tussen 

de betrokken Lidstaten of nu bepalingen van de bronstaat dan wel van de woonstaat van toepassing 

zijn200. Een tweede punt is dat er bij belastingregels meerdere conflicten kunnen ontstaan. Hierbij is de 

                                                      

197 M. FALLON , “La jurisprudence européenne en matière de double imposition résultant de l’ exercice parallèle 
des compétences fiscales: originalité et anomalies”, in Les dialogues de la fiscalité. Anno 2010, CRIDES (ed.), 
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European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 143. 
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vraag aan welke staat de inkomsten uit de belasting moeten toegewezen worden zeer belangrijk. Het 

doel van elke belasting is immers zorgen voor inkomen voor de staat, al zal dit echter niet als een 

legitiem doel van algemeen belang worden aanvaard door het Hof201. Het antwoord op de vraag welke 

belasting er mag worden toegepast in een grensoverschrijdende situatie is echter niet hetzelfde als het 

antwoord op de vraag aan welke staat de inkomsten moeten toegewezen worden. Men zou het 

erkenningsprincipe ook kunnen toepassen op de verdeling van de inkomsten uit belasting: een burger 

die in een andere Lidstaat reeds zijn ‘burgerplicht’ heeft voldaan door belastingen te betalen moet niet 

meer gehouden zijn om nog eens belastingen te betalen. Aangezien inkomsten uit belastingen steeds 

belangrijker worden voor de Lidstaten zal dit waarschijnlijk echter niet algemeen aanvaard worden. 

Lidstaten zijn dus niet bereid om de betaling van belasting in een andere Lidstaat als equivalent te 

beschouwen aan betaling bij henzelf202.  

2. TERRITORIALITEITSBEGINSEL 

94. Hiervoor werd reeds gewezen op het feit dat internationale dubbele belasting niet voortvloeit uit de 

dispariteit van nationale fiscale stelsels ‘elk op zich’ maar wel uit de fractionering van de belastbare 

grondslag over verschillende nationale jurisdicties (supra 29, nr. 75). Hoewel de onderlinge 

conflicterende territoriale werking, treedt het HvJ in haar huidige visie enkel op tegen dubbele 

belasting in het geval van ‘echte’ discriminerende maatregelen (supra 33, nr. 82).  

Niettemin wordt in de rechtsleer, zowel door de voorstanders van de per country- als van de overall- 

benadering, uitdrukkelijk naar voor geschoven dat het Hof meer de nadruk zou moeten leggen op de 

opdeling van de grondslag over de verschillende jurisdicties en dus aan de draagwijdte van het 

territorialiteitsbeginsel203. Ook de Lidstaten zelf worden hiertoe tot aangespoord in hun onderling 

verkeer. Bij gebrek aan harmonisatiewetgeving wordt hen de taak opgelegd om deze conflicterende 

werking op te lossen. Onder meer door middel van DBV waarbij zij een opdeling van de grondslag, 

dus de afbakening en uitoefening van heffingsbevoegdheid, over de twee jurisdicties moeten 

afstemmen op het gemeenschapsrecht.  

3. EUROPESE MAATREGELEN TOT EEN CONSISTENTERE VERDELING VAN  DE 

HEFFINGSBEVOEGDHEID 

95. In de huidige situatie, met de vier richtlijnen, is er geen duidelijk antwoord op de vraag welk 

criterium de voorkeur verdient: het bron- of het liggingsbeginsel. De consistentie tussen de 
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verschillende richtlijnen is immers ver te zoeken. De moeder-dochter- en de fusierichtlijn stellen dat 

het primair belastingrecht ligt bij de bronstaat, terwijl de interest en royalty- en de spaarrichtlijn stellen 

dat de woonstaat het primair belastingrecht heeft. Een bijkomende opmerking is dat het 

toepassingsgebied van de richtlijnen beperkt is, aangezien ze niet bij analogie toegepast kunnen 

worden204.  

Ook in het netwerk van DBV is er geen consistentie: de DBV baseren zich weliswaar op het OESO-

modelverdrag205, maar dit modelverdrag heeft ook zijn nadelen. De Lidstaten hebben te veel opties en 

het verdrag bevat veel alternatieve oplossingen206. Bovendien is dit verdrag ook onvoorwaardelijk. Dit 

zorgt er dus voor dat de Lidstaten een bepaalde flexibiliteit behouden. Maar voor de ontwikkeling van 

een interne markt is er duidelijkheid nodig, wat dus niet kan afgeleid worden uit dit modelverdrag. 

Een DBV op zich is wel duidelijk voor de relatie tussen de twee verdragsluitende staten, maar het 

ontbreekt aan een uniforme toepassing van of het bron- of woonstaatbeginsel. Dit komt de interne 

markt natuurlijk ook niet ten goede207. 

96. Hierdoor lijkt het ons aangewezen dat er via positieve integratie meer consistentie wordt ingevoerd 

omtrent het criterium voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid. Gekoppeld aan wat eerder werd 

besproken kan dit op verschillende manieren gebeuren. De Commissie zou naar het voorbeeld van het 

OESO-modelverdrag zelf een modelverdrag kunnen opstellen voor DBV. Dit blijft dan wel 

vrijblijvend voor de Lidstaten, maar kan toch dienen als een duidelijke beleidsrichting die de EU wil 

uitgaan. Daarnaast zou de EU ook dwingender kunnen optreden en ervoor kiezen om een multilateraal 

belastingsverdrag of een richtlijn voor het vermijden van dubbele belasting voor te stellen. Dit zou dan 

bindend zijn voor de Lidstaten en rechtstreeks afgedwongen kunnen worden. Het probleem hierbij is 

dat zulke methoden unanimiteit vereisen, wat een groot praktisch obstakel is in een Unie met 27 

Lidstaten208. 

97. Aangezien het voorgaande moeilijk te bereiken is, valt het te verkiezen dat de EU als eerste stap de 

bestaande richtlijnen meer op elkaar afstemt, zodat er meer consistentie uit af te leiden is. Een 

duidelijke keuze voor het bron- of woonstaatbeginsel dringt zich op voor de verdere ontwikkeling van 

de interne markt. Het is hierbij ook belangrijk dat de verschillende concepten die in deze richtlijnen 

alsook in het geheel van de DBV worden gebruikt op een eenduidige manier worden 

geïnterpreteerd209. Daarnaast wijzen we er op dat de Commissie van plan is om het netwerk van DBV 
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tussen de 27 Lidstaten te vervolledigen210. Hiervoor gaat zij de dialoog tussen de Lidstaten stimuleren 

bij het afsluiten van DBV.  

98. Ten slotte kan er ook gedacht worden aan een betere procedure om de geschillen omtrent dubbele 

belasting op te lossen. De Commissie verwijst hier ook naar in haar recente mededeling211. Het huidige 

Arbitrageverdrag, die voorziet in een bindende procedure inzake winstcorrecties, duurt volgens de 

Commissie nog te lang en heeft een te beperkt toepassingsgebied (supra 16, nr. 45). Voor geschillen 

die voortvloeien uit het toepasselijke DBV, moeten verdragsstaten slechts ‘trachten’ tot een onderlinge 

procedure te komen om het geschil op te lossen212. Deze aansporing leidt zelden tot het gewenste 

resultaat. Om die reden stuurt de Commissie dan ook aan op een algemene procedure om de geschillen 

te beslechten en waarvan de uitspraak bindend is voor de Lidstaten, met het oog op de verdere 

ontwikkeling van de interne markt. Onder het huidige OESO-modelverdrag, sinds zijn update van 

2008, is evenwel een bepaling voorzien die stelt dat een belastingplichtige kan verzoeken om een 

verplichte en bindende procedure om de dubbele belasting weg te werken voor het geval de Staten 

geen overeenstemming bereiken213. De impact van deze clausule is voorlopig beperkt, gezien weinig 

verdragen momenteel in een dergelijke arbitrageclausule voorzien214. Indien de EU zelf een 

modelverdrag zou introduceren, kan het aangewezen zijn om deze bepaling hierin op te nemen, maar 

dan zonder de afhankelijkheid van de goedkeuring door de verdragssluitende staten. 

 

                                                      

210 Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de raad en het Europees sociaal en economisch 
comité – Dubbele belasting op de interne markt, 11 november 2011, COM(2011) 712 definitief, 10. 
211 Mededeling van de Commissie, ibid., 11. 
212 Artikel 25, 1ste en 2de lid, OESO-modelverdrag; OESO, n° 25/37; Mededeling van de Commissie, ibid., 11. 
213 Artikel 25, 5de lid, OESO-modelverdrag. 
214 R. NEYT, “De Belgische onderneming en juridische en economische dubbele belasting: enkele procedurele 
aandachtspunten”, TFR 2009, 366, 662. Onder andere: Art. 24, 7de lid DBV België- VSA, DBV Nederland – 
VSA, DBV Duitsland- VSA.  
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EINDCONCLUSIE 

99. Het valt niet te ontkennen dat dubbele belasting één van de belangrijkste hinderpalen vormt voor 

de interne markt als fundamentele doelstelling van de EU. Intracommunautaire dubbele belasting kan 

immers de concurrentievoorwaarden verstoren en de verdragsvrijheden in het gedrang brengen. 

Gezien de huidige stand van het gemeenschapsrecht en het gebrek aan harmonisatie komt het alleen 

aan de Lidstaten toe om te bepalen of, in welke mate en hoe internationale dubbele belasting moet 

worden vermeden215. Het niet vermijden van dubbele belasting door de Lidstaten is op zich niet in 

strijd met de fundamentele vrijheden. Het Europese Hof zal (lees: kan pas) optreden in geval  

Lidstaten bij het heffen van dubbele belasting een ‘echte’ discriminerende inbreuk maken op de 

verdragsvrijheden216. Het HvJ aanvaardt het erkenningsprincipe of de theorie van de ‘dubbele lasten’ 

immers niet inzake directe belastingen. Hiermee lijkt de doctrine die uitgaat van de per country-

benadering in de rechtspraak bevestigd te worden. Het kan dus niet worden aangenomen dat uit de 

discriminatie- en belemmeringsverboden de verplichting voortvloeit voor de Lidstaten om 

internationale dubbele belasting in het grensoverschrijdend verkeer van personen, diensten en kapitaal 

uit te schakelen.  

De belangrijkste wijziging dat het Verdrag van Lissabon op het vlak van directe belastingen teweeg 

bracht, is de afschaffing van art. 293 VEG. Sommige auteurs argumenteren dat de herroeping van dit 

artikel impliceert dat het vermijden van internationale juridische dubbele belasting aldus moet worden 

beschouwd als een verplichting die voor de Lidstaten automatisch voortvloeit uit de direct werkende 

belemmeringsverboden van het VWEU. Deze opvatting gaat ons echter veel te ver, gezien dit niet 

strookt met de soevereiniteit van de lidstaten inzake directe belastingen zoals ook door WEBER wordt 

geoordeeld en ook ingaat tegen de visie van het Hof217. Bovendien had art. 293, tweede streep VEG 

slechts een subsidiaire werking waardoor de invloed van de afschaffing beperkt bleef. De lidstaten 

blijven dus ook na het Verdrag van Lissabon zelf bevoegd om dubbele belasting al dan niet te 

vermijden, maar moeten hierbij wel het Europees recht respecteren. 

FALLON pleit voor de toepassing van de gemeenrechtelijke leerstellingen met betrekking tot het 

probleem van dubbele lasten op grensoverschrijdende verrichtingen inzake directe belastingen. Maar 

deze theorie van de dubbele lasten kan naar onze mening niet getransponeerd kan worden op het 

domein van de directe belastingen, want de principes die gelden in de directe fiscaliteit zijn niet 

vergelijkbaar met regels in andere domeinen zoals de BTW. Lidstaten zullen deze zienswijze ook niet 

                                                      

215 T. JANSEN en P. DE VOS, Handboek Internationaal en Europees Belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 545. 
216 T. JANSEN en P. DE VOS, ibid., 543. 
217 M. WEBER, Op zoek naar een (nieuwe) balans tussen belastingsoevereiniteit N-E: en het recht op vrij 
verkeer binnen de EG, Deventer, Kluwer, 2008, 8 en 25-26. Zie inter alia S. VAN CROMBRUGGE, Europees 
Fiscaal Recht, onuitg., academiejaar 2011-2012, 181. 
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aanvaarden gezien ze afhankelijk zijn van hun fiscale ontvangsten en dus niet snel geneigd zullen zijn 

een dubbele last op te heffen.  

Omwille van het feit dat de toepassing van het erkenningsprincipe inzake directe belastingen door het 

Hof niet wordt aanvaard en zij op de grenzen van de negatieve integratie is gestuit, lijkt het ons 

aangewezen dat de Europese Unie via positieve integratie meer uniformiteit creëert tussen de 

verschillende belastingstelsels, en meer specifiek bij de verdeling van de heffingsbevoegdheid bij 

juridische dubbele belasting. Niettemin dit een moeilijke opgave is in een Unie die 27 lidstaten telt, is 

zij toch noodzakelijk om ook de niet-discriminerende belemmeringen weg te werken en zo weer een 

stap dichter te komen tot de realisatie van de interne markt. 
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