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WOORD VOORAF 
 

Fabula acta est.  Na vijf leerrijke, stimulerende jaren studie komt een rechtenstudent tot het 

slotstuk, de Masterproef. Het is een laatste obstakel dat moet overwonnen worden om eindelijk in 

handen te krijgen waar we al jaren naar streven, het diploma van Master in de 

Rechtsgeleerdheid. Maar eerder dan een obstakel is het vooral een uitdaging, een kans om te 

groeien, de spreekwoordelijke kers op de taart.  

 

Een thesis schrijft men nooit helemaal alleen. Een aantal mensen verdienen dan ook mijn 

dankbaarheid. Ten eerste wil ik graag Professor Michel Maus bedanken voor het aanreiken van 

een interessant thema. Verder verdienen ook mijn goeie vriendinnen, en in het bijzonder Laura 

Depickere, mijn dankbetuigingen. Of het nu het bieden van een welverdiende pauze was of net het 

aanmoedigen om door te gaan, zij hebben mij elk op hun manier geholpen deze taak tot een goed 

einde te brengen. Ook Pieter Desimpel, die oeverloos veel begrip heeft gehad en op wie ik altijd 

kan bouwen, verdient een aparte vermelding in dit voorwoord. Een bijzonder, doch immer 

ontoereikend woordje van dank bewaar ik tenslotte voor mijn zus Birde, mijn ma en mijn pa, van 

wie ik weet dat hij ergens trots glimlachend op mij neerkijkt zoals alleen hij dat kon. Uiteraard 

zou ik zonder hun financiële steun niet staan waar ik nu sta. Maar zonder hun onvoorwaardelijke 

morele steun zou ik niet de leergierige, kritische geest zijn die ik vandaag ben, en dat is me 

duizend maal waardevoller.  
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INLEIDING 
 

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” 

Benjamin Franklin, Amerikaans politicus en wetenschapper (1703-1790) 

 

1. “De belasting” is voor velen een woord met een negatieve connotatie. Men heeft het 

gevoel dat men wordt “be-last”, dat men iets afgenomen wordt waar men hard voor gewerkt 

heeft. Men heeft vaak enkel oog voor dit ene facet en gaat voorbij aan de vele voordelen die de 

overheid van een Staat met de verzamelde middelen voor eenieder kan voorzien. De belasting is 

een soort noodzakelijk kwaad om de belastingplichtige te geven wat hij eigenlijk reeds 

vanzelfsprekend vindt. Wanneer een belastingbetaler echter het gewicht op zijn schouders voelt 

verdubbelen, borrelt het onrechtvaardigheidsgevoel pas echt op. De belastingplichtige gaat op 

zoek naar een manier om deze dubbele belasting ongedaan te maken. Op dat moment wordt deze 

echter geconfronteerd met een kluwen aan voorzieningen, elk met zijn eigen doelstellingen en 

voorwaarden. Bovendien bevinden deze rechtsmiddelen zich zowel op nationaal als op 

internationaal niveau.  

 

2. Voor een studente rechten is het fiscaal recht een erg interessant rechtsdomein om zich in 

te verdiepen. Hoewel het belastingrecht misschien minder tot de verbeelding spreekt dan 

sommige andere vakgebieden, is het daarom zeker niet minder aanwezig in onze samenleving. 

Integendeel, in tegenstelling tot de meeste andere vakgebieden staat met absolute zekerheid vast 

dat iedereen met het fiscaal recht te maken krijgt. Het bestuderen van een fiscaalrechtelijk thema 

is dus sowieso een interessante en leerrijke uitdaging. Wanneer daar vervolgens een 

internationale dimensie aan toegevoegd wordt, blijkt de uitdaging groter, maar ook des te 

interessanter te zijn. De economie zoals we die vandaag kennen zorgt ervoor dat men bij het 

bestuderen van een fiscaalrechtelijk thema niet zomaar kan stoppen aan nationale grenzen. Enkel 

door het uitbreiden van die studie naar het internationaal niveau, kan een volledige kijk op een 

fiscale problematiek verkregen worden. 

 

3. De wereld ziet er niet meer uit zoals zij er vijftig jaar geleden uitzag. De mondialisering 

van de handel heeft ervoor gezorgd dat landsgrenzen vervagen. Belastingplichtigen laten zich 

door deze grenzen niet meer tegenhouden en slaan sneller de internationale weg in. Een 

geïntegreerde markt komt de economie van elke Staat ten goede. Omwille van comparatieve 

voordelen en schaalvoordelen is de globalisering van de economie dus een goede zaak. Deze 

tekst gaat echter verder in op de risico’s die met dit transnationaal verkeer gepaard gaan. Het 

fiscaal recht is in principe een nationaal gericht systeem, als onderdeel van het publiekrecht.
1
 Elk 

land bezit soevereiniteit inzake de belastingen die zij heft en in principe kan zij alles belasten 

waar zij de hand kan op leggen. Maar wanneer een belastingplichtige een band vertoont met 

verschillende Staten, wordt de soevereiniteit van de ene Staat beperkt door die van de andere 

Staat. Het zal dus voor hen niet gemakkelijk zijn om af te bakenen in hoeverre zij de opbrengsten 

van een belastingplichtige kunnen belasten. Wanneer deze “evenwichtsoefening” mislukt, zal een 

situatie van internationale dubbele belasting ontstaan. Internationale dubbele belasting is “de 

                                                 
1
 S. VAN CROMBRUGGE, Internationaal fiscaal recht, Onuitg., Academiejaar 2011-2012, 354. 
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heffing van vergelijkbare belastingen in twee of meer Staten van dezelfde belastingplichtige met 

betrekking tot hetzelfde belastingobject over dezelfde tijdsperioden”.
2

 Wanneer het 

belastingsubject zich in deze situatie bevindt, zal hij in zijn zoektocht naar een manier om dit aan 

te vechten geconfronteerd worden met variatie aan rechtsmiddelen. 

 

4. Het opzet van deze masterproef bestaat erin een duidelijk beeld te scheppen van de 

verschillende situaties waarin internationale dubbele belasting zich zal voordoen en de soorten 

dubbele belasting die voorkomen. Daarnaast heeft deze tekst tot doel het kluwen van 

rechtsmiddelen op nationaal en internationaal vlak te ontrafelen en in te gaan op hun procedurele 

details. Er wordt onderzocht of deze methodes al dan niet efficiënt zijn en of er effectief een 

oplossing voor de internationale dubbele belasting bekomen kan worden. 

 

5. In het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet hoe internationale dubbele belasting tot stand 

komt en welke gevolgen dit heeft voor de belastingplichtige. Specifiek wordt verder ingegaan op 

de problematiek van verrekenprijzen, één van de belangrijkste oorzaken van internationale 

dubbele belasting. In het tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die 

genomen werden ter voorkoming van internationale dubbele belasting. Ten eerste zijn er een 

aantal eenzijdige maatregelen, die op nationaal vlak zijn voorzien. Na deze besproken en 

geëvalueerd te hebben, wordt verder ingegaan op de bi- en multilaterale maatregelen, met als 

hoofdrolspeler het dubbelbelastingverdrag dat door twee of meerdere Staten kan worden 

overeengekomen. In dergelijk verdrag worden tussen de verschillende Staten afspraken gemaakt 

over de verdeling van de bevoegdheid belasting te heffen over bepaalde inkomsten. In vele 

gevallen zal de internationale dubbele belasting ondanks deze preventieve maatregelen toch 

ontstaan. Indien dit zich voordoet, rest de belastingplichtige enkele rechtsmiddelen om tegen de 

onterecht heffende Staat in te stellen. Opnieuw worden ten eerste de nationale maatregelen in het 

Belgisch formeel fiscaal recht besproken. Daarna worden de verschillende internationale 

oplossingen behandeld, te beginnen met de voorzieningen in de dubbelbelastingverdragen. Naar 

het voorbeeld dat door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is 

opgesteld, zullen die verdragen vaak een procedure van onderling overleg voorzien. In het 

vervolg van deze tekst worden onder andere de modaliteiten van de procedure, de soorten 

onderling overleg en de verhouding tot het nationaal recht behandeld. In het kader van die 

procedure kan ook voorzien worden in een mogelijkheid tot arbitrage, om eventuele aanhoudende 

discussies tussen de Staten op te lossen. Daarnaast is een vergelijkbare procedure van arbitrage 

voorzien in het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van 

winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen.
3
 Deze voorziening heeft hetzelfde doel als de 

dubbelbelastingverdragen, doch enkele interessante verschillen kunnen aangeduid worden. 

 

                                                 
2
 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Model Tax Convention on Income and on 

Capital 2010,  http://doc.doi.org/10.1787/978926417517-en., 1. 
3
 Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen van 23 

juli 1990, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990A0436:nl:HTML. 

http://doc.doi.org/10.1787/978926417517-en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990A0436:nl:HTML
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HOOFDSTUK 1: PROBLEMATIEK VAN DE INTERNATIONALE 

DUBBELE BELASTING 
 

1. INLEIDING 
 

6. In dit eerste hoofdstuk worden een aantal beginselen meegegeven die noodzakelijk zijn 

voor een goed begrip van “de internationale dubbele belasting”. Vervolgens worden de soorten 

internationale dubbele belasting aangegeven. Tenslotte gaat dit hoofdstuk verder in op een 

specifieke situatie waarin dubbele belasting veel zal voorkomen, de multinationale onderneming. 

 

2. DE BELASTING 
 

7. Alvorens een analyse kan worden gemaakt van het fenomeen internationale dubbele 

belasting, is een omschrijving van “belasting” op zich onontbeerlijk. Het Hof van Cassatie 

definieerde de belasting in het verleden als “een heffing, eigenmachtig gedaan door de Staat, de 

provincies of de gemeenten, op de geldmiddelen van personen, zowel publiekrechtelijke als 

privaatrechtelijke, vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen of 

gemeenschappen, bestaande op haar grondgebied of er belangen hebbende, en uiteindelijk 

bestemd voor diensten van algemeen nut”.
4
 Meer recent spreken zij van “(…) dat de belasting 

een heffing is die op grond van hun gezag door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de 

provinciën of gemeenten verricht wordt op de middelen van de personen die op hun grondgebied 

wonen, of er belangen hebben om ze voor de diensten van openbaar nut te bestemmen”.
5
 

Concluderend lijken de heffing, een gezag houdende overheid en een bestemming voor diensten 

van algemeen nut de drie componenten te zijn waardoor de belasting zich onderscheidt van 

andere zaken. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Cass. 12 oktober 1954, Pas. 1955, I, 106.; A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal recht 2010-2011, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 3. 
5
 Cass. 20 maart 2003, nr. C.01.0269.F., F.J.F. 2003, 181; A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal recht 2010-2011, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 3. 
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3. ONTSTAAN VAN INTERNATIONALE DUBBELE BELASTING 
 

3.1. DE STAATSSOEVEREINITEIT 
 

8. Internationale dubbele belasting vindt zijn oorzaak in het principe van de 

belastingsoevereiniteit van elke Staat. De soevereiniteit van een Staat is de bevoegdheid van die 

Staat om, binnen de door het volkenrecht getrokken grenzen, onafhankelijk van het gezag van 

enig andere Staat, zelfstandig zijn eigen belangen te behartigen en zijn eigen huishouding te 

regelen.
6
 Wat betreft het heffen van belastingen houdt dit in dat een Staat het volle en exclusieve 

zelfbeschikkingsrecht heeft over wie, wat en hoe hij zal belasten.
7
 De Staat heeft in principe het 

recht alles te belasten waar hij de hand op kan leggen. 

 

3.2. BEPERKING VAN DE STAATSSOEVEREINITEIT 
 

9. Aangezien elke Staat eenzelfde autonome handelingsbevoegdheid geniet, zal elke Staat 

genoodzaakt zijn de soevereiniteit van de andere Staten te eerbiedigen. Deze beperking vindt zijn 

uiting in het principe van de heffingsbeginselen. Om belasting te kunnen heffen, zal de belastbare 

materie
8

 enig aanknopingspunt met het grondgebied van de Staat moeten vertonen. Deze 

aanknopingspunten kunnen van verschillende aard zijn. 

 

3.2.1. Personele aanknoping 

 

10. Bij een personele aanknoping bestaat er een band tussen het rechtssubject en de Staat. 

Deze beginselen geven dan ook aanleiding tot een belasting op het wereldinkomen. Dit betekent 

dat alle inkomsten, zowel deze die gegenereerd werden in het binnenland als in het buitenland, 

belast kunnen worden. Personele heffingsbeginselen komen voor in twee vormen. 

  

Ten eerste kan gewag gemaakt worden van het nationaliteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in  dat 

een persoon met de nationaliteit van de heffende Staat, zal belast worden op zijn volledig 

inkomen ongeacht waar zijn woonplaats gelegen is of waar de inkomsten hun oorsprong vinden. 

Landen, zoals Zwitserland en de Verenigde Staten,  waar het nationaliteitsbeginsel wordt 

toegepast in de praktijk, zijn eerder schaars. Het nationaliteitsbeginsel vindt zijn rechtvaardiging 

meestal in het feit dat een Staat een aantal voorzieningen bekostigt voor al zijn onderdanen, 

ongeacht of zij in de Staat gevestigd zijn of niet.  In Zwitserland kan een persoon met de 

                                                 
6
 A. ALEN, Algemene beginselen en grondslagen van Belgisch publiek recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, 31. 

7
 T. JANSEN en P. DE VOS, handboek internationaal en Europees belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 1; S. 

VAN CROMBRUGGE, Internationaal fiscaal recht, Onuitg., Academiejaar 2011-2012, 4. 
8
 Belastbare materie kan worden omschreven als “het element dat aanleiding geeft tot de belasting, de situatie die of 

het feit dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting, te onderscheiden van de belastbare grondslag” 
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Zwitserse nationaliteit bijvoorbeeld gebruik maken van de faciliteiten die het land hem biedt, en 

zou men dus kunnen aanvoeren dat hier iets tegenover moet staan.
 9

 

 

Ten tweede is er het woonplaats- of vestigingsplaatsbeginsel. Dit beginsel komt frequenter voor 

en wordt onder andere door België aangehouden. Op basis van dit aanknopingspunt zal een Staat 

elkeen belasten die op zijn grondgebied woont of gevestigd is. Ook dit beginsel vindt zijn 

justificatie in de vele voorzieningen die de Staat met belastinggeld bekostigt. Het lijkt er wel op 

dat dit motief sterker staat ter verdediging van het woonplaatsbeginsel dan van het 

nationaliteitsbeginsel, aangezien een inwoner van een Staat waarschijnlijk meer zal genieten van 

de voorzieningen die de Staat hem biedt dan iemand die de nationaliteit van die Staat bezit, doch 

er niet gevestigd is. Er werd door bepaalde rechtsleer ook reeds aangevoerd dat deze territoriale 

beperking gekaderd kan worden in het publiekrechtelijk karakter van het fiscaal beleid.
10

 

Klassiekrechtelijk wordt aanvaard dat publiekrecht enkel van toepassing kan zijn op het 

grondgebied en niet daarbuiten. Maar waarschijnlijk moet men de justificatie van het woonplaats- 

en vestigingsbeginsel vooral zoeken in de pragmatiek. Een doeltreffende en efficiënte heffing van 

belastingen zal veel praktische problemen met zich mee brengen, eens men buiten de grenzen van 

het grondgebied treedt. Daarom is een Staat quasi-gebonden door het territorialiteitsprincipe.
11

 

Om deze laatste reden zou het OESO-modelverdrag ook gebaseerd zijn op het 

woonplaatsbeginsel.
12

 

 

3.2.2. Materiële aanknoping 

 

11. Het materiële aanknopingspunt wordt gekenmerkt door een band tussen het inkomen dat 

wordt belast en de Staat. Om als Staat belasting te kunnen heffen, is het noodzakelijk dat men de 

bron van de belastbare situatie, met name de inkomsten, goederen, of materiële– of 

rechtshandelingen die het voorwerp van de belasting uitmaken, in het eigen land kan 

lokaliseren.
13

 Bijgevolg spreekt men van het bronstaatbeginsel. De belastingplichtige wordt dan 

ook enkel belast op die specifieke belastbare situatie, in tegenstelling tot een belasting op het 

wereldinkomen, zoals bij de personele aanknopingspunten. Dit is ook logisch aangezien de ratio 

die we bij de personele aanknopingspunten terugvonden en die eigenlijk een quid pro quo-

redenering inhoudt, hier een andere invulling krijgt. De belastingplichtige zal enkel gebaat zijn 

bij de voorzieningen van de Staat die betrekking hebben op de bron.  

 

Dergelijke materiële aanknopingen kunnen onder andere ontstaan door de plaats waar de arbeid 

wordt verricht, door de vestigingsplaats van de schuldenaar van het inkomen, door de plaats van 

betaling van het inkomen of door de aanwezigheid van een vaste inrichting of basis. In België 

                                                 
9
 A. COOLS, Internationaal belastingrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu 2012, 21. 

10
 S. VAN CROMBRUGGE, Internationaal fiscaal recht, Onuitg., Academiejaar 2011-2012, 3-4. 

11
 S. VAN CROMBRUGGE, Internationaal fiscaal recht, Onuitg., Academiejaar 2011-2012, 3-4. 

12
 K. VOGEL, “Worldwide vs. Source Taxation of Income – A review and reevaluation of Arguments (Part I)”, 

Intertax 1988, 220. 
13

 T. JANSEN en P. DE VOS, handboek internationaal en Europees belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 1. 
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bijvoorbeeld worden de inkomsten uit een in België gelegen onroerend goed belast, zelfs indien 

de genieter van de inkomsten niet in België gevestigd is.
14

  

 

3.3. HET BOTSEN VAN AANKNOPINGSPUNTEN 
 

12. Aangezien elke Staat de bevoegdheid heeft vrij zijn fiscaal beleid uit te stippelen en dus 

de voor hem relevante aanknopingspunten vast te leggen, is het haast onvermijdelijk dat de 

regelen van de verschillende landen onderling niet compatibel zijn. De keuze voor het één of het 

ander beginsel wordt beïnvloed door een aantal factoren. Eén van die factoren is bijvoorbeeld de 

positie op de kapitaalmarkt.
15

 In een land met een eerder besloten economie, zal men kiezen voor 

het woonstaatbeginsel, om zo zijn inwoners te kunnen belasten op hun volledig inkomen, 

ongeacht waar het werd gegenereerd. Omgekeerd zal een land met een bloeiende open economie 

graag het bronstaatbeginsel toepassen. Op die manier kunnen zij situaties belasten die zich op het 

eigen grondgebied voordoen, zonder dat het subject inwonende is. Vele landen kiezen voor een 

mengeling van twee of drie verschillende aanknopingspunten. Het nadeel is echter dat in 

grensoverschrijdende gevallen situaties van internationale dubbele belasting kunnen ontstaan, en 

wel op drie manieren.
 16

 

 

13. Ten eerste is de situatie denkbaar waarin twee verschillende Staten het rechtssubject 

allebei tot hun inwoners rekenen. Men spreekt in bepaalde rechtsleer over een 

“woonplaats/woonplaats conflict” of een “nationaliteits/nationaliteitsconflict”. Bijgevolg zullen 

zij het rechtssubject allebei belasten op zijn wereldinkomen. Daarnaast zal dit ook voorkomen 

wanneer de ene Staat uitgaat van het woonplaatsbeginsel, terwijl een andere Staat tegelijk uitgaat 

van het nationaliteitsbeginsel. 

 

Ten tweede kan er sprake zijn van een “woonplaats/bron-conflict” of een “nationaliteits/bron-

conflict”. Twee verschillende Staten belasten een bepaalde situatie in hoofde van hetzelfde 

rechtssubject omdat de ene Staat uitgaat van een personeel aanknopingspunt en het rechtssubject 

respectievelijk in deze Staat woont of er de nationaliteit heeft, terwijl de andere Staat een 

materieel aanknopingspunt aanhangt en de inkomsten uit deze Staat afkomstig zijn. Het kan 

bovendien voorkomen wanneer de woonstaat en de Staat waar zich de vaste inrichting bevindt, 

niet één en dezelfde Staat zijn.  In de eerste Staat zal het rechtssubject belast worden op zijn 

wereldinkomen, in de tweede op het specifieke inkomen. 

 

Ten derde bestaan er ook “bron/bron-conflicten”. Deze komen voor wanneer twee verschillende 

Staten een rechtssubject belasten op dezelfde situatie wanneer zij zich beide als bronstaat van het 

inkomen beschouwen. Dit probleem is echter eerder theoretisch. 

 

14. Naast de incongruentie van verschillende, nationaal bepaalde aanknopingspunten zijn er 

ook andere oorzaken van internationale dubbele belasting. Zo is het mogelijk dat twee staten een 

stukje inkomen verschillend kwalificeren of een tussen hen afgesloten verdrag omtrent 

                                                 
14

 Art. 228, § 2, 1° WIB ‘92. 
15

 A. COOLS, Internationaal belastingrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu 2012, 23. 
16

 T. JANSEN, P. DE VOS, handboek internationaal en Europees belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 2. 
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belastingen verschillend interpreteren. Bovendien schuilt er ook een risico in verschillende 

waarderingsmethodes, die gehanteerd worden door twee Staten. 

 

4. INTERNATIONALE JURIDISCHE DUBBELE BELASTING 
 

15. Uit het voorgaande stellen we vast dat door het overlappen van de belastingsoevereiniteit 

van de verschillende Staten en de samenloop van verschillende heffingsbeginselen, internationale 

dubbele belasting een groot risico vormt voor de belastingplichtige. Dit probleem kan opgesplitst 

worden in twee deelproblemen, met name juridische dubbele belasting en economische dubbele 

belasting. Het eerste wordt onder deze titel besproken waarna in een volgend onderdeel de 

vergelijking wordt gemaakt met de tweede soort. Juridische dubbele belasting kan worden 

omschreven als “De heffing van vergelijkbare belastingen in twee of meer Staten van dezelfde 

belastingplichtige met betrekking tot hetzelfde belastingobject over dezelfde tijdsperioden”.
17

  In 

de rechtsleer vindt men ook andere definities terug, zoals “de toestand waarbij eenzelfde 

belastbaar feit in hoofde van eenzelfde belastingsubject gelijktijdig als aanknopingspunt geldt 

voor de verschuldigdheid van twee verschillende belastingen in twee verschillende Staten”.
18

 Uit 

alle voor handen zijnde definities kunnen we enkele componenten distilleren die steeds aanwezig 

moeten zijn, wil men van internationale juridische dubbele belasting spreken. Het gaat om een 

“gelijkaardige heffing”, “op hetzelfde belastingsubject”, “door verschillende overheden”, “op 

eenzelfde belastingobject en met betrekking tot dezelfde periode”. 

 

5. JURIDISCHE VERSUS ECONOMISCHE DUBBELE BELASTING 
 

16. Op basis van de besproken vier elementen van juridische dubbele belasting kan men ook 

duidelijk de verschillen aanduiden ten aanzien van economische dubbele belasting. Het gaat hier 

namelijk meestal om belastingen die naar hun aard verschillend zijn.
 19

 Bovendien zal de 

belasting juridisch gezien door twee verschillende rechtssubjecten verschuldigd zijn. Uiteraard is 

het wel zo dat men gaat belasten op eenzelfde inkomen of vermogen. In principe kan dit ook 

plaatsvinden binnen één en dezelfde nationale jurisdictie, waardoor een economische dubbele 

belasting op zich geen internationaal fenomeen hoeft te zijn. Indien de twee heffingen echter 

gebeuren door twee verschillende overheden, is er sprake van internationale economische 

dubbele belasting. In Nederland spreekt men van “dubbele heffing” indien er geen internationale 

component aanwezig is.
20

  

 

                                                 
17

 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Model Tax Convention on Income and on 

Capital 2010,  http://doc.doi.org/10.1787/978926417517-en., 1. 
18

 J. MALHERBE en P. FAES, “De technieken in het Belgisch fiscaal recht ter voorkoming van internationale dubbele 

belasting: vrijstelling versus verrekening” in G. JOSEPH, L. HINNEKENS, J. MALHERBE en J. VAN HOORN (eds.), Het 

Belgisch internationaal belastingrecht in ontwikkeling, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 465-489. 
19

 P. KAVELAARS, Voorkoming van dubbele belasting, Deventer, FED, 1998, 18. 
20

 D. HUND, Belastingverdragen: Instrumenten ter voorkoming van internationale dubbele belasting, Deventer, 

Kluwer, 1983, 24. 

http://doc.doi.org/10.1787/978926417517-en
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17. Een vaak gebruikt voorbeeld van de (internationale) economische dubbele belasting is de 

belasting op dividenden.  Indien een vennootschap winst maakt, betaalt zij op die winst 

vennootschapsbelasting. Vervolgens wordt een deel van die winst eventueel uitgekeerd aan haar 

aandeelhouders in de vorm van dividenden. De aandeelhouders zullen hierop nogmaals belasting 

moeten betalen onder de vorm van personenbelasting of vennootschapsbelasting. De facto wordt 

eenzelfde winst dus tweemaal belast. De jure gebeurt de belasting echter in hoofde van twee 

onafhankelijke rechtssubjecten en kan zij dus niet op dezelfde manier verholpen worden als 

juridische dubbele belasting. Men voelt echter aan dat, aangezien de aandeelhouders die belasting 

betalen op de ontvangen dividenden, onrechtstreeks reeds de last droegen van de 

vennootschapsbelasting op de winst, men in hun hoofde toch kan spreken van een dubbele 

taxatie.  

 

6. IMPACT VAN DE INTERNATIONALE DUBBELE BELASTING 
 

18. Door de toenemende mondialisering van het bedrijfsleven en de extensieve groei van de 

internationale markt stijgt het aantal grensoverschrijdende transacties met een ongekende 

snelheid. Binnen de Europese Unie wordt geijverd voor een gemeenschappelijke markt met een 

vrijheid van goederen, diensten, personen en kapitaal. Ondernemingen voelen zich nog weinig 

gebonden aan nationale grenzen en relokaliseren zich op plaatsen waar de productiekosten het 

laagst zijn. De groei van de markt van immateriële producten maakt de ondernemingen alleen 

maar minder honkvast. Al deze zaken zorgen voor grote moeilijkheden bij het isoleren van een 

bepaalde transactie onder één enkel belastingsysteem.
21

  

 

19. Uit het voorgaande kan men opmaken dat de problematiek van de internationale dubbele 

belasting steeds belangrijker en omvangrijker wordt. Het hoeft geen betoog dat dubbele taxatie 

een doorn is in het oog van elke belastingplichtige die ermee geconfronteerd wordt. Een 

onderneming bijvoorbeeld zal nog weinig drijfveren hebben om winst te maken, indien zij deze 

vervolgens vanuit verschillende hoeken belast ziet, tot er nog weinig van overblijft. De 

oplossingen die men op nationaal en internationaal vlak heeft ontwikkeld zijn ten eerste ten bate 

van hen. 

 

20. Naast de belastingplichtigen is internationale dubbele belasting ook voor de Staten zelf 

een vervelende aangelegenheid. Dubbele belasting is een rem op de internationale commerciële 

en financiële betrekkingen. Voor een land dat economisch wil groeien kan zo’n situatie dan ook 

nefast zijn. Men kan zich bijvoorbeeld makkelijk een situatie voorstellen waar dubbele taxatie 

misschien op korte termijn wel middelen oplevert, maar die de economische groei van het land 

niet ten goede komt. Stel nu dat land A een economisch sterk ontwikkelde Staat is, waar veel 

middelen zijn voor research en plaats voor nieuwe ideeën. Er is echter een gebrek aan 

grondstoffen en er zijn geen mogelijkheden om deze te verkrijgen
22

. Land B echter heeft weinig 

middelen ter beschikking om met de vele grondstoffen waar zij beschikking over heeft 

innoverende en dus winstgevende producten te ontwikkelen. Een logische stap voor twee 

                                                 
21

 L. NOBREGA E SILVA LOUREIRO,  “Mutual Agreement Procedure: Preventing the Compulsory Jurisdiction of the 

International Court of Justice?”, Intertax 2009, 529-544. 
22

 Redenen hiervoor kunnen onder andere gebrek aan ruimte, klimaat of productgebonden vereisten zijn.  
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ondernemingen die respectievelijk in Staat A en Staat B gevestigd zijn, is een samenwerking. 

Staten A en B doen er goed aan dergelijke samenwerkingen te koesteren, aangezien zij de 

winsten van die ondernemingen deels kunnen belasten en het de economische progressie van het 

land ten goede komt. Gaan zij echter beiden over tot een onbeperkte belasting op die winst, dan 

zal die onderneming afzien van dergelijke internationale samenwerking wegens niet lucratief, en 

kan geen van de beide landen van enige expansie genieten. In wat volgt wordt onderzocht welke 

oplossingen men heeft ontwikkeld om dergelijke “nul operaties” te vermijden.  

 

7. TRANSFER PRICING BIJ MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN 
 

7.1. DE MULTINATIONALE ONDERNEMING 
 

21. Alvorens het onderwerp van de oplossingen voor internationale dubbele belasting 

daadwerkelijk te kunnen aansnijden, dient aandacht besteed te worden aan de bijzondere situatie 

van de multinationale onderneming en de winstallocatie in dergelijke situaties, zonder twijfel één 

van de grootste oorzaken van internationale dubbele belasting.  

 

22. Zoals reeds vermeld is er de laatste jaren sprake van een mondialisering van de economie, 

onder andere gedreven door nieuwe communicatie -en informatietechnologieën en de evolutie in 

transportkosten. Andere oorzaken kunnen gevonden worden in het ontstaan van nieuwe 

markteconomieën in bijvoorbeeld Azië, en de grote verschillen in loonkosten tussen de 

verschillende landen.
23

 Hierdoor wordt elk deel van het productieproces van een bepaald goed in 

dat land geplaatst dat daar het meest geschikt voor is. Waar vroeger een product meestal volledig 

ontwikkeld werd in één en hetzelfde land, is het vandaag geen uitzondering dat een half 

afgewerkt product van een onderneming in het ene land naar een verbonden onderneming in een 

ander land wordt overgebracht voor verdere afwerking, verpakking, distributie, etc.   

 

23. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten multinationale 

ondernemingen. Men kan ten eerste spreken van zelfstandige, maar verbonden ondernemingen in 

een vennootschapsgroep. We spreken van verbondenheid indien een onderneming middellijk of 

onmiddellijk, deelneemt aan de leiding van of het toezicht op een onderneming, dan wel in het 

kapitaal van een andere onderneming deelneemt. Daarnaast is dit ook het geval indien eenzelfde 

persoon, middellijk of onmiddellijk, tegelijk deelneemt aan de leiding van of het toezicht op, dan 

wel in het kapitaal van de ene en de andere onderneming. In de eerste situatie kan men spreken 

van een horizontale gelieerdheid, in het tweede geval van een verticale gelieerdheid.
24

  

 

Verder zal dit begrip ingevuld worden door nationale regelgeving. In het Belgisch Wetboek van 

Vennootschappen wordt in artikel 11 gestipuleerd dat “wordt verstaan onder met een 

vennootschap verbonden vennootschappen: (a) de vennootschappen waarover zij een 

controlebevoegdheid uitoefent; (b) de vennootschappen die een controlebevoegdheid uitoefent; 

                                                 
23

 J. WITTENDORFF, Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law, Alphen aan den Rijn, 

Kluwer Law International 2010, 4-5.  
24

 A. COOLS, Internationaal belastingrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu 2012, 124. 
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(c) de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt; (d) de andere vennootschappen die, 

bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in 

(a), (b), en (c).” Dit artikel moet bovendien gelezen worden met inachtneming van artikel 5 van 

dezelfde wet, waar controle wordt omschreven als “de bevoegdheid in rechte of in feite om een 

beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of 

zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.”  

 

Ten tweede zijn er, naast die juridisch onafhankelijke ondernemingen ook zogenaamde 

“eenheidsondernemingen”. Dit houdt in dat één onderneming in verschillende landen inrichtingen 

heeft zonder rechtspersoonlijkheid. Men spreekt van een hoofdonderneming en haar vaste 

inrichting. Deze situatie verschilt van de gelieerde doch onafhankelijke ondernemingen wat 

betreft juridische– en functieanalyse van de betrokken mechanismen, maar ze zijn gelijkaardig op 

het niveau van de praktische bepaling van verrekenprijzen.
25

 In principe is de winst die dergelijke 

vaste inrichting maakt, winst in hoofde van de moedervennootschap. Staten zullen vaak via 

dubbelbelastingverdrag
26

 overeenkomen dat de heffingsbevoegdheid met betrekking tot 

ondernemingswinst ligt bij de Staat waarvan de persoon die de onderneming exploiteert, inwoner 

is. Hierop vormt de vaste inrichting echter een beperking. Wanneer de activiteit namelijk wordt 

uitgeoefend in een andere Staat door middel van een vaste inrichting, is die Staat 

heffingsbevoegd voor wat de inkomsten betreft die kunnen worden toegewezen aan die vaste 

inrichting.
27

 Die winsttoerekening van een vaste inrichting gebeurt aan de hand van de 

zelfstandigheidsfictie.
28

 In toepassing van artikel 7, §2 van het OESO-modelverdrag
29

 zal de 

winst van een afhankelijke vaste inrichting moeten worden vastgesteld volgens de winst die zij 

zou gemaakt hebben indien zij een volledig onafhankelijke onderneming was geweest. Hoewel 

dit criterium op het eerste zicht correct lijkt, mist het waarschijnlijk de objectiviteit van artikel 9 

OESO-Modelverdrag om echt effectief te kunnen zijn. Door toepassing van deze maatstaf loopt 

men namelijk het risico een fictieve winst te creëren. Dubbele belasting zal ook hier met behulp 

van de aangereikte rechtsmiddelen verholpen moeten worden. 

 

24. Gedurende de laatste twintig jaar is de rol van de multinationale vennootschapsgroep in 

de wereldhandel enorm gegroeid. Volgens het World Investment Report, uitgegeven door de 

United Nations Conference on Trade and Development in 2010 zouden reeds 103.786 

multinationale ondernemingen met 892.114 buitenlandse filialen bestaan, en het aantal is 

ondertussen ongetwijfeld toegenomen.
30

 Er wordt dan ook gezegd dat 60 tot 70 procent van de 

transnationale handel gevoerd wordt door dergelijke ondernemingen.
31

 Men mag er ook van 

                                                 
25

 Circulaire, 28 juni 1999,  nr. AFZ/98-0003, Bull. Bel., 1999, 2470. 
26

 Een dubbelbelastingverdrag is een meestal bilateraal  (maar soms ook multilateraal) verdrag waarin twee Staten 

afspraken maken teneinde hun belastingregime op elkaar af te stemmen en zo dubbele belasting te vermijden. 
27

 T. JANSEN en P. DE VOS, handboek internationaal en Europees belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 156. 
28

 S. VAN CROMBRUGGE, “De zelfstandigheidsfictie van buitenlandse inrichtingen van Belgische ondernemingen en 

de leer van het gedeelte”, in J.P. LAGAE, Liber amicorum, Diegem, Ced. Samsom, 1998, 151; S. VAN CROMBRUGGE, 

“De winstbepaling van Belgische vaste inrichtingen in het internationaal fiscaal recht”, T.R.V. 1998, 401. 
29

 Het OESO-modelverdrag is een model opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling dat voor de Staten als leidraad kan dienen bij het opstellen van een bilateraal dubbelbelastingverdrag.  
30

 UNCTAD, World Investment Report 2010, 

http://unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_webprocent20tabprocent2034.pdf. , Annex Web table 34. 
31

 G. PERACIN, “Transfer Pricing: The Growth of International Trade and the Development of Tax Laws and 

Practices in Europe and the World”, Intertax 2008, 82. 

http://unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%2034.pdf
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uitgaan dat een deel hiervan gebeurt tussen de verschillende ondernemingen van eenzelfde met 

elkaar verbonden groep.
32

   

 

7.2. DE MULTINATIONALE ONDERNEMING DOOR DE OGEN VAN DE FISCUS 
 

25. Deze enorme expansie aan verbonden ondernemingen heeft als logisch gevolg dat meer 

en meer transacties van goederen, diensten en financiële instrumenten plaatsvinden tussen deze 

verbonden ondernemingen over de grenzen heen. De belasting van dergelijke handelingen tussen 

verbonden ondernemingen brengt zowel voor de fiscus als voor de onderneming zelf 

moeilijkheden met zich mee. De onderneming zal rekening moeten houden met de verschillende 

wetgeving die in elk land waar zij gevestigd is van toepassing is, terwijl eenzelfde onderneming 

die slechts onder één bepaalde jurisdictie valt dit probleem niet kent.  

 

26. Aan de andere kant zal ook de fiscus voor grotere uitdagingen komen te staan wanneer hij 

te maken krijgt met een multinationale onderneming, daar het vastleggen van de belastbare 

winsten en aftrekbare kosten van een onderneming onder de eigen jurisdictie door de 

belastingadministratie van verschillende landen gepaard gaat met het risico van een dubbele 

belasting. Indien zij dit risico niet in ogenschouw nemen, zal een onderneming geneigd zijn zich 

te vestigen in landen waar hier wel rekening mee gehouden wordt.  De fiscus kan echter geen 

rekening houden met de verbondenheid van de ondernemingen in die zin dat er verrekenbaarheid 

zou zijn van opbrengsten en kosten.
33

 Daarnaast zullen opbrengsten die werden gerealiseerd uit 

transacties met een verbonden onderneming ook belastbaar zijn. Hij zal elke onderneming 

belasten als zelfstandige belastingplichtige, abstractie makende van het feit dat zij verbonden is 

met een andere onderneming, aangezien het gaat om juridisch onafhankelijke ondernemingen. Dit 

kan gegrond worden op artikel 179 van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 1992, waarin de 

belastingplicht verbonden wordt met het bezit van rechtspersoonlijkheid, iets wat de 

vennootschapsgroep in zijn geheel niet heeft. 

 

7.3. TRANSFER PRICING 
 

27. Wanneer de hierboven besproken gelieerde ondernemingen overeenkomsten sluiten met 

elkaar, zullen de vergoedingen die zij elkaar betalen niet altijd stroken met de prijs die door 

marktmechanismen zou worden bepaald en tussen onafhankelijke ondernemingen van toepassing 

zou geweest zijn.
34

 Deze prijzen worden namelijk bepaald door diegenen die zeggenschap hebben 

in de vennootschapsgroep. De financiële stromen tussen de leden van een groep, gevormd door 

de kosten en opbrengsten van transacties, kan men beïnvloeden door het aanpassen van die 

prijzen. Men kan de kosten voor bepaalde transacties opdrijven of de winsten bij bepaalde 

transacties minimaliseren. De prijzen worden dan ook vastgelegd in het belang van de hele 

vennootschapsgroep en niet enkel van zijn onderdelen, rekening houdende met niet-fiscale en 

                                                 
32

 P. BEGHIN, “A meta analysis of the “at arm’s length” standard in transfer price-setting”, in S. VAN CROMBRUGGE, 

Actuele fiscale thema’s 2007, Kalmthout, Biblo, 2008, 11-51. 
33

 Cass. 7 december 1979, Arr.Cass. 1979-1980, 449. 
34

 S. DE BAETS, “Verrekenprijzen: OESO-richtlijnen en Belgisch perspectief”, Doc. Min. Fin. 2008, 189-194. 
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fiscale factoren. Een niet-fiscale factor kan bijvoorbeeld de kasbehoeften van bepaalde 

vennootschappen binnen de groep zijn. Daarnaast ontstaat er vanuit de groep van de 

aandeelhouders van de moedervennootschap soms druk doordat zij bepaalde winsten verwachten. 

Maar de beweegredenen van multinationale ondernemingen dient men vaak in het fiscaal gebied 

te gaan zoeken. Zo kan men  door het manipuleren van de prijzen de belastbare grondslag van de 

onderneming in het ene land verminderen, terwijl die in het andere land wordt vermeerderd. Op 

die manier plaatst men de winst van de gehele onderneming zoveel mogelijk in dat fiscaal 

rechtsgebied waar de belasting het meest voordelig is.
35

 Het ultieme doel van de 

vennootschapsgroep is dan ook de groepswinst bij de moedermaatschappij terecht te laten komen, 

en die winst onderwijl aan zo weinig mogelijk belasting bloot te stellen.
36

 

 

28. Voorbeelden zijn legio en eindeloze variaties kunnen teruggevonden worden. Om het 

basismechanisme te duiden wordt hier echter een vereenvoudigde versie weergegeven.  

 

29. Stel dat in land A een onderneming gevestigd is die zich bezighoudt met het produceren 

van stoelen. We noemen deze onderneming de producent. Zij verkoopt in een bepaalde periode 

een partij stoelen aan een verbonden onderneming in het land B. Deze onderneming staat in voor 

de distributie van de stoelen en wordt hierbij dan ook de distributeur genoemd. Bovendien 

vertrekken wij vanuit de hypothese dat de distributeur enkel stoelen ontvangt van deze ene 

producent en dat hij erin slaagt al deze stoelen in die bepaalde periode te verkopen. Voor de 

duidelijkheid maken we bovendien abstractie van eventuele wisselkoersen en wordt elke prijs in 

euro uitgedrukt.  

 

In een eerste subhypothese wordt door de producent 200 EUR aangerekend aan de distributeur 

voor de lading stoelen. Wanneer de kosten voor het materiaal en de bedrijfskosten daarvan 

worden afgetrokken, houdt de producent een winst over van 40 EUR. Deze wordt in land A 

belast aan een tarief van 50 procent. De producent betaalt in land A 20 EUR belastingen. De 

distributeur koopt de stoelen voor een prijs van 200 EUR en verkoopt ze voor 250 EUR. De winst 

wordt verder nog verminderd met 10 EUR bedrijfskosten. Hij verzamelt zodoende een winst van 

40 EUR. Het belastingtarief in land B is opmerkelijk lager dan in land A en bedraagt 10 procent. 

Zodoende betaalt de distributeur een belasting van 4 EUR. Vanuit het oogpunt van de gehele 

onderneming betekent dit dat er 24 EUR belasting betaald wordt en er een effectieve 

belastingdruk van 30 procent geldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Circulaire, 28 juni 1999,  nr. AFZ/98-0003, Bull. Bel., 1999, 2470. 
36

 S. VAN CROMBRUGGE, Internationaal fiscaal recht, Onuitg., Academiejaar 2011-2012, 68. 
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Tabel 6.3.1: Probleem van Transfer Pricing - Subhypothese 1 (200 EUR/ Lading stoelen) 

 Producent  

(land A) 

Distributeur 

(land B) 

Groep 

(geconsolideerd) 

Inkomsten 200  250 250 

Kosten 

Materiaal 

150  200 150 

Bedrijfskosten 10  10 20 

Belastbare 

Winst 

40  40 80 

Belastingtarief 50 % 10 %  

Belasting 20  4 24 

 

In een tweede subhypothese gaan we echter uit van een ander interne verrekenprijs, namelijk 175 

EUR. Indien dergelijke prijs wordt aangerekend door de producent, zal deze na aftrek van de 

kosten tot een winst komen van 15 EUR. Deze wordt belast aan het nog steeds geldende tarief 

van 50 procent, wat voor de producent resulteert in een belasting van 7,5 EUR. De winst die de 

distributeur nu kan behalen ligt hoger door de lagere kosten die deze nieuwe prijs voor hem 

betekent. Hij behaalt nu een winst van 65 EUR per lading. Hierop moet door hem een belasting 

worden betaald van 6,5 EUR. Door de verschillende belastingtarieven die gelden in de beide 

landen, heeft dit een grote impact op de belasting die uiteindelijk op de hele onderneming drukt. 

Men betaalt nu in het totaal nog slechts 14 EUR, wat de belastingdruk van 30 procent naar 17,5 

procent brengt. 

 

Tabel 6.3.2: Probleem van Transfer Pricing - Subhypothese 1 (175 EUR/ Lading stoelen) 

 Producent  

(land A) 

Distributeur 

(land B) 

Gehele 

onderneming 

Opbrengst 175  250 250 

Kosten 

Materiaal 

150  175 150 

Bedrijfskosten 10  10 20 

Belastbare 

Winst 

15  65 80 

Belastingtarief 50 % 10 %  

Belasting 7,5 6,5 14 
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Dit eenvoudig voorbeeld kan analoog worden toegepast op transacties in immateriële goederen, 

diensten en financiële instrumenten.  

 

30. Zelfs het kleinste verschil in belastingtarief kan op grotere waarden veel verschil maken. 

Men zal er als onderneming bij gebaat zijn zoveel mogelijk winst te plaatsen in landen met een 

lage belastingdruk en tegelijk een maximum aan kosten te plaatsen in landen met een hoge 

belastingdruk. Gezien de grote invloed van deze verrekenprijzen op de totale fiscale last van een 

onderneming, is het onvermijdelijk dat bij multinationale ondernemingen bepaalde regimes 

ontstaan bij het bepalen van die prijzen. Technieken die men gebruikt zijn onder andere de over– 

of onderfacturatie van goederen en prestaties zoals hierboven aangegeven, maar ook het toestaan 

van renteloze leningen of schuldkwijtschelding.
37

 Als reactie hierop hebben ook 

belastingadministraties regelingen uitgewerkt voor het bepalen van de juiste prijs.
38

 

 

7.3.1. Verrekenprijzen in de Belgische wetgeving 

 

31. België heeft zich lange tijd onthouden van regelingen omtrent verrekenprijzen. Misschien 

moet men de oorzaak hiervan zoeken in het feit dat er weinig multinationale ondernemingen zijn 

met Belgische oorsprong. Anderzijds heeft België wel steeds een bepaalde aantrekkingskracht 

gehad op vestigingen van multinationale ondernemingen, gezien zijn ligging, productiviteit en 

kennis. Met de circulaire van 28 juni 1999
39

 kwam daar dan ook verandering in. Hoewel deze 

door velen als te technisch en complex werd gezien, kreeg de circulaire toch gevolg, met als 

meest recente aanvulling de circulaire van 14 november 2006.  

Bovendien werd in 2006 een cel verrekenprijzen opgericht dat “zal handelen als een 

kenniscentrum en dat technische en operationele bijstand inzake verrekenprijzen zal leveren aan 

de teams die controles uitvoeren en geschillen behandelen binnen de Entiteit Belastingen en 

Invordering”
40

. De cel heeft als belangrijkste taken bijstand te verlenen aan de diensten bij het 

fiscaal onderzoek, het voeren van controle en onderzoek met betrekking tot verrekenprijzen van 

Belgische ondernemingen die tot een internationale groep behoren of van de Belgische 

inrichtingen van buitenlandse ondernemingen en meewerken aan de richtlijnen voor de controle 

van verrekenprijzen zoals vastgelegd door de Belgische fiscale administratie, in 

overeenstemming met de OESO-Richtlijnen inzake verrekenprijzen. Er kan vandaag de dag zeker 

niet meer gezegd worden dat België achter de feiten aan loopt, wel integendeel.  

 

 

 

                                                 
37

 T. JANSEN en P. DE VOS, handboek internationaal en Europees belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 169. 
38

 A. HEIMERT en M. JOHNSON, “Overview/best practices”  in A. HEIMERT en M. JOHNSON (eds.), Guide to 

international transfer Pricing,  Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, 3.  
39

 Circulaire, 28 juni 1999,  nr. AFZ/98-0003, Bull. Bel., 1999, 2469-2604. 
40

Circulaire, 4 juli 2006, nr. Cp.221.4/A/601.321,  

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=db41b06c-f0cb-4fc2-8816-

626a81f8516e#findHighlighted. 
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7.3.2. Het at arm’s length-principe 

 

32. Om de interne verrekenprijzen op een correcte manier te kunnen controleren en 

vergelijken, is er een bepaalde standaard ontstaan die ondertussen in praktisch alle rechtstelsels 

dient als de basis voor de evaluatie van verrekenprijzen en die het at arm’s length-beginsel werd 

genoemd. Deze standaard is de prijs die zou worden toegepast tussen soortgelijke onafhankelijke 

ondernemingen die transacties van dezelfde aard zouden sluiten, waarbij rekening wordt 

gehouden met de omstandigheden eigen aan elk geval.  

 

33. Het principe zoals het nu nog vaak wordt geformuleerd werd voor het eerst 

geïntroduceerd in de Verenigde Staten in The Revenue Act of 1934. Daarin werd het volgende als 

doel voor sectie 45 opgegeven: “to place a controlled taxpayer on a tax parity with an 

uncontrolled taxpayer, by determining, according to the standard of an uncontrolled taxpayer, the 

true net income from the property and business of a controlled taxpayer…The standard to be 

applied in every case is that of an uncontrolled taxpayer dealing at arm’s length with another 

uncontrolled taxpayer.” 

 

Dit objectieve beginsel werd overgenomen door OESO’s “Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations” in 1979. Vervolgens werd het principe ook 

in de vernieuwde richtlijnen van 1984 en 1995 overgenomen. Onlangs werd in de meest actuele 

versie van de OESO-richtlijnen van 2010 het at arm’s length- principe bovendien nogmaals 

bevestigd als meest aangewezen maatstaf in verrekenprijskwesties.
41

Deze richtlijnen bevatten een 

aantal aanbevelingen aan multinationale ondernemingen en overheden omtrent verrekenprijzen. 

Er wordt onder andere uiteengezet hoe het OESO-modelverdrag en meer bepaald het at arm’s 

length-principe moet worden toegepast.
42

 De vrijwillig na te leven beginselen moeten de 

ondernemingen en overheden aanzetten tot een productieve en correcte economie.   

 

34. Het succes van het principe moet men zoeken in de hoge graad van gelijkheid die het met 

zich meebrengt. Prijzen die at arm’s length zijn, plaatsen onafhankelijke en verbonden 

ondernemingen op gelijke voet wat betreft fiscale lasten en werken verdraaiingen van de realiteit 

weg. Tenslotte ligt het welslagen van het gebruik van dit principe ook bij het brede 

toepassingsgebied ervan. Het wordt ondertussen door een groot publiek aan ondernemingen en 

Staten aanvaard en toegepast. Indien men van dit principe zou afstappen, zou onzekerheid 

optreden, compatibiliteit tussen meningen van Staten en ondernemingen zou verdwijnen en 

dubbele belasting zou het resultaat zijn.   

 

 

 

                                                 
41

 ORGANISATION FOR  ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-

2010_tpg-2010-en. 
42

 R. RUSSO, Fundamentals of international tax planning, Amsterdam, IBFD publications, 2007, 252 p. 
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7.3.3. Aanpassingen bij non-conformiteit 

 

35. Verbonden ondernemingen die in verschillende Staten gevestigd zijn, blijven in principe 

vrij de prijzen voor interne transacties te bepalen. Indien zij echter niet overeenstemmen met het 

at arm’s length-principe, vormen zij een doorn in het oog van de Staten die de ondernemingen 

huisvesten. Indien de prijs niet wordt bepaald door de werking van de vrije markt, zoals bij 

andere ondernemingen, mislopen deze Staten belasting op bepaalde winsten.
43

 

 

Daarom wordt door zowel de meeste dubbelbelastingverdragen als het intern fiscaal recht van de 

Staten voorzien in de mogelijkheid om de door de onderneming bepaalde verrekenprijs te 

onderzoeken. Indien zij niet overeenkomt met de prijs die zou ontstaan zijn tussen 

ondernemingen zonder enige gelieerdheid, kunnen zij die onjuiste prijs verwerpen en vervangen 

door voor hen aanvaardbare voorwaarden.
44

 Deze prijs zullen zij bepalen aan de hand van het at 

arm’s length-principe. De circulaire van 1999 omtrent verrekenprijzen spreekt van het offensief 

aspect van de problematiek van verrekenprijzen.
45

 

 

36. Wat betreft de dubbelbelastingverdragen dient melding te worden gemaakt van hun 

bilateraal karakter. De verdragsluitende Staten hebben de vrijheid in deze materie te contracteren 

hetgeen zij gepast vinden. Elk belastingverdrag zal dus in principe verschillend zijn. Het OESO-

modelverdrag is echter een maatstaf die vele verdragsluitende Staten ter harte nemen bij het 

opstellen van de eigen tekst.  In artikel 9 van het OESO-modelverdrag is het at arm’s length-

beginsel als volgt opgenomen: “…en, in het éne of in het andere geval, tussen de ondernemingen 

in hun handelsbetrekkingen of financiële betrekkingen, voorwaarden worden overeengekomen of 

opgelegd die afwijken van die welke zouden worden overeengekomen tussen onafhankelijke 

ondernemingen, mag winst die één van de ondernemingen zou hebben behaald maar ten gevolge 

van die voorwaarden niet heeft behaald, worden begrepen in de winst van die onderneming en 

dienovereenkomstig worden belast.”   

 

37. Wat betreft het Belgisch nationaal fiscaal recht is dit principe door de wet van 21 juni 

2004
46

 en de wet van 24 december 2002
47

 opgenomen in artikel 185, §2 van de wet 

inkomstenbelastingen van 1992. In dit artikel is letterlijk opgenomen dat “voor twee 

vennootschappen die deel uitmaken van een multinationale groep van verbonden 

vennootschappen en met betrekking tot hun grensoverschrijdende onderlinge relaties” geldt dat 

“indien tussen de twee vennootschappen in hun handelsbetrekkingen of financiële betrekkingen, 

voorwaarden worden overeengekomen of opgelegd die afwijken van die welke zouden worden 

overeengekomen tussen onafhankelijke vennootschappen, mag winst die één van de 

vennootschappen zonder deze voorwaarden zou hebben behaald, maar ten gevolge van die 

                                                 
43

 In de nieuwe Transfer Pricing Guidelines, uitgegeven door de OESO, wordt echter wel opgemerkt dat 

belastingadmnistraties er niet van moeten uitgaan dat ondernemingen altijd de bedoeling hebben winsten te 

versluizen en dat zij vaak hun prijzen afhankelijk maken van de werking van de markt.  
44

 T. VANWELKENHUYZEN, “Méthodes administratives d’évitement et de résolution des conflits en matière de prix de 

transfert”,  R.G.C.F 2009, 351-376. 
45

 Circulaire, 28 juni 1999,  nr. AFZ/98-0003, Bull. Bel. 1999, 2470. 
46

 Art. 2, Wet 21 juni 2004 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 9 juli 2004, 54.623 
47

 Wet 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling 

van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, BS 31 december 2002, 58.817. 
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voorwaarden niet heeft behaald, worden begrepen in de winst van die vennootschap…”. De 

Belgische versie is dus duidelijk een aanhanger van het at arm’s length-principe. 

 

38. Het komt er dus telkens op neer dat een prijs dient overeen te komen met een 

marktconforme prijs, vertegenwoordigd door het at arm’s length-principe. De verrekenprijzen 

tussen verbonden ondernemingen dienen te worden bepaald alsof de ondernemingen niet 

verbonden zijn, zonder daarbij evenwel abstractie te maken van alle andere aspecten van de 

transactie. Indien men merkt dat de prijs te laag was, kan men zo het verschil als winst bij de 

belastbare basis voegen van de onderneming die als het ware “benadeeld” werd door de 

transactie. 

 

39. Het bewijs van een niet-conformiteit met het at arm’s length-principe moet door de 

belastingadministraties worden geleverd. Dit kan op grond van artikel 340 van de wet 

inkomstenbelastingen van 1992 door middel van alle door het gemeenrecht toegestane 

bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. Dit betekent dat het bewijs kan geleverd worden 

door middel van het schriftelijk bewijs, de getuigenissen, de bekentenis, het wettelijk vermoeden 

en, zoals vaak voorkomt, het feitelijk vermoeden.
48

  

 

7.3.4. The comparability analysis 

 

40. Bij het toepassen van het at arm’s length-principe staat de vergelijkbaarheid centraal. 

Ongeacht welke verrekenprijsmethode wordt gekozen, gaat men bepaalde vergelijkingspunten 

selecteren onder niet-gecontroleerde transacties
49

.  Vervolgens zal men zoeken naar verschillen 

of gelijkenissen in de voorwaarden van de gecontroleerde en ongecontroleerde transacties. Dit 

alles gebeurt op basis van de comparability analysis of letterlijk vertaalt “de 

vergelijkbaarheidsanalyse”.
50

 

 

41. Het vergelijken van marges, winsten, prijzen en dergelijke met deze van onafhankelijke 

ondernemingen kan enkel een correct resultaat opleveren indien appels met appels vergeleken 

worden en men zich niet waagt aan spreekwoordelijke peren. De economisch relevante 

kenmerken van de beide situaties moeten voldoende vergelijkbaar zijn. Dit houdt in dat de 

situaties in die mate hetzelfde zijn dat de eventuele verschillen geen significante invloeden 

kunnen hebben op de onderzochte voorwaarden. Indien er toch dergelijke verschillen zouden 

bestaan, moeten deze ingecalculeerd worden door middel van aanpassingen aan het resultaat. 

 

Bij het maken van een vergelijkingsanalyse gaat men niet over één nacht ijs en zal men een 

bepaalde procedure moeten volgen, waarvan een voorbeeld gegeven wordt door de richtlijn 

inzake verrekenprijzen.
51

 Binnen dit proces zal ten eerste de meest gepaste verrekenprijsmethode 

                                                 
48

 Circulaire, 28 juni 1999,  nr. AFZ/98-0003, Bull. Bel., 1999, 2469-2604. 
49

 Onder gecontroleerd wordt hier begrepen dat de ene partij niet volledig vrij is en bepaalde zaken opgelegd kan 

krijgen door de andere onderneming. 
50

 P. BEGHIN, “A meta analysis of the “at arm’s length” standard in transfer price-setting”, in S. VAN CROMBRUGGE, 

Actuele fiscale thema’s 2007, Kalmthout, Biblo, 2008, 11-51. 
51

 ORGANISATION FOR  ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
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gekozen moeten worden. (Infra 21, nr. 43-50) Vervolgens zal het van belang zijn een grondige 

analyse te maken van de omstandigheden waarin de belastingplichtige en het subject van de 

vergelijking zich bevinden. Verder zal men aan de hand van een functie-analyse moeten nagaan 

of er een hoge graad van vergelijkbaarheid aanwezig is. Dergelijke analyse heeft tot doel de 

economisch belangrijke activiteiten en verantwoordelijkheden die door verbonden 

ondernemingen in verbonden transacties en door onafhankelijke ondernemingen in vergelijkbare 

vrijemarkttransacties worden vervuld of zullen worden vervuld te identificeren en te vergelijken.  

De functies die een onderneming vervult, de risico’s die men hierbij neemt, en de activa die men 

tijdens dit parcours gebruikt zijn namelijk belangrijke factoren die mede de prijs bepalen. De 

OESO-richtlijnen melden echter ook dat dit voorgeschreven proces enkel een leidraad is bij de 

analyse en op zich geen garantie is voor een correcte verrekenprijs.
52

  

 

7.3.5. Methodes voor prijsbepaling 

 

42. Hoewel het at arm’s length-principe zelf algemeen aanvaard is en opgenomen is in de 

meeste internationale en nationale regelgeving, blijft men in deze regelgeving tegelijk zeer vaag 

over de praktische toepassing van dit principe. Hoe komt men tot een prijs die at arm’s length is? 

Geen van die bronnen voorzien in een werkelijk stappenplan of recept.
53

 Er worden wel een 

aantal methodes uiteengezet die een grote hulp kunnen zijn bij het berekenen van die correcte 

prijs. In principe vertrekken deze methodes allen vanuit een bepaald vergelijkingspunt, zijnde de 

situatie tussen niet-gelieerde ondernemingen. Aan de hand van de vergelijkingsanalyse zet men 

reeds de eerste stappen om de gepaste methode vast te stellen. Achtereenvolgens worden hier de 

comparable uncontrolled price method, de resale price method en de cost-plus method 

besproken. Deze drie worden de traditional transaction methods genoemd. Daarna wordt verder 

ingegaan op de transactional profit methods, met name de transactional net margin method en de 

transactional profit split method. 

 

7.3.5.1. The comparable uncontrolled price method (CUP) 

 

43. Bij deze methode wordt de prijs, opgelegd door de gecontroleerde onderneming, 

vergeleken met de prijs die in analoge omstandigheden wordt aangerekend door een volledig 

onafhankelijke onderneming.
54

 Dergelijke werkwijze is vooral nuttig wanneer een onderneming 

dezelfde goederen verkoopt aan zowel verbonden als aan autonome ondernemingen of wanneer 

identieke goederen worden verkocht door een andere onderneming aan een geheel zelfstandige 

onderneming. Men spreekt respectievelijk van de internal comparison en de external 

comparison.  
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Opdat deze aanpak correcte resultaten zou opleveren, is vereist dat de producten die vergeleken 

worden niet enkel van hetzelfde type zijn, maar ook van dezelfde kwaliteit, kwantiteit en 

afwerking.
55

 Eventueel kan men uitgaan van een vergelijkingspunt dat op deze vlakken niet gelijk 

is, op voorwaarde dat men redelijke, corresponderende prijsaanpassingen doorvoert.  Indien men 

echter te verregaande aanpassingen moet aanwenden, is het beter een meer indirecte vergelijking 

toe te passen.  

 

Indien er geen problemen zijn wat betreft de gelijkaardigheid van de vergeleken producten, is de 

comparable uncontrolled price-methode de meest directe en betrouwbare toepassing van het at 

arm’s length-principe. Het is de enige methode waar werkelijk prijzen worden vergeleken.  

Waarschijnlijk om deze reden droeg deze methode vroeger de voorkeur van de OESO-richtlijnen 

en werd als meest verkiesbaar gepromoot.  

 

7.3.5.2. The resale price method 

 

44. Bij het gebruik van de resale price method vertrekt men per definitie vanuit de prijs aan 

de welke de goederen opnieuw worden verkocht aan een onafhankelijke derde. Deze 

wederverkoopprijs wordt verminderd met de kosten die de verbonden onderneming heeft gehad 

om die herverkoop te laten doorgaan. Daarnaast wordt dit bedrag ook verminderd met een 

gepaste winstmarge, rekening houdende met de prestaties die de onderneming zelf heeft geleverd, 

de risico’s die zij heeft gedragen en de activa waarover zij beschikt en die werden gebruikt. De 

restwaarde is de prijs die in normale omstandigheden had moeten gelden tussen de twee 

verbonden ondernemingen voor de aankoop van de goederen. Omwille van de basis die voor deze 

methode wordt gebruikt betreft het hier een brutomargemethode. 

 

Indien de onderneming waarvan sprake naast de gecontroleerde transacties ook goederen aan– en 

verkoopt aan onafhankelijke ondernemingen, kan men uitgaan van de daar van toepassing zijnde 

marge. Men spreekt, net als bij de comparable uncontrolled price method van een internal 

comparison. Dergelijk referentiepunt is echter niet altijd voor handen, waardoor men vaak dient 

terug te vallen op een external comparison, waar het vergelijkingspunt bestaat uit de marges die 

blijken uit bepaalde aan het publiek vrijgegeven data van volledig niet-gerelateerde transacties 

tussen onafhankelijke ondernemingen.
56

  

 

In het bijzonder in het geval van distributieondernemingen zal deze methode zijn nut bewijzen. 

Het succes van de berekening hangt in casu af van de vergelijkbaarheid van de situaties wat 

betreft de omvang van de meerwaarde die door de inspanningen van de wederverkopende 

onderneming wordt toegevoegd en het risico dat door diezelfde onderneming gedragen wordt. De 

hoedanigheid van de producten die verhandeld worden zal in deze minder van belang zijn.  
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7.3.5.3. The cost plus method 

 

45. In bepaalde opzichten is de cost-plus method de omgekeerde bewerking ten opzichte van 

de resale price method. Deze methode is namelijk gebaseerd op de kosten die werden gemaakt 

ter verkrijging van de materialen of onafgewerkte producten, verhoogd met de gewenste 

winstmarge, rekening houdend met de geleverde prestaties, de activa en het genomen risico. Op 

die manier komt men tot een waarde die de marktgevoelige prijs voor wederverkoop aan een 

verbonden onderneming zou moeten weerspiegelen. Opnieuw kan men hier gewag maken van 

zowel een internal comparison als een external comparison, respectievelijk wanneer men 

opwaardeert met een marge, analoog aan de marge die dezelfde onderneming aanwendt bij haar 

verkoop aan een onafhankelijke onderneming, of wanneer men de waarde verhoogt met de marge 

die bij verkoop door een niet-gerelateerde onderneming aan een andere onafhankelijke 

onderneming gangbaar is. 

 

7.3.5.4. Moeilijkheden bij het toepassen van de traditionele methodes 

 

46. Om de prijs te bepalen die overeenstemt met het at arm’s length-principe, zijn niet altijd 

de  nodige betrouwbare gegevens of  referenties voor handen. Het verzamelen van de nodige data 

kan belemmerd worden omwille van geografische of tijdsgebonden redenen. Ook 

vertrouwelijkheids– en geheimhoudingsverplichtingen van bepaalde ondernemingen kunnen roet 

in het eten gooien. Soms is het zelfs met alle mogelijke middelen nog onmogelijk om tot een 

vergelijkbare transactie te komen omdat deze simpelweg niet bestaat. Dit komt vaak voor bij 

unieke producten of diensten. Bovendien zijn er bepaalde activiteiten en transacties die 

aangegaan worden door en tussen multinationale ondernemingen maar zeer atypisch zijn voor 

onafhankelijke ondernemingen. Het is echter een foute veronderstelling te denken dat 

handelingen die weinig voorkomen bij die autonome ondernemingen niet at arm’s length zouden 

zijn.  

 

In bepaalde landen, zoals Duitsland, blijven deze methodes de gouden standaard. In andere 

landen zoals de Verenigde Staten merkte men dat in negentig procent van de gevallen geen nuttig 

gebruik kon worden gemaakt van de traditionele methodes. Bovendien leidden ze bij gebruik 

vaak tot arbitraire uitkomsten, nu eens in het voordeel van de belastingplichtige, dan weer in het 

voordeel van de fiscus.
57

 Wat betreft situaties waar er geen vergelijkbare producten te bespeuren 

vallen, er geen gegevens zijn over gangbare winstmarges en een onderneming enkel handelt met 

gelieerde ondernemingen, voorzien de OESO-richtlijnen een aantal alternatieve methodes, die de 

transactional profit methods genoemd worden.  
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7.3.5.5. The transactional net margin method 

 

47. Bij het toepassen van deze methode gaat men de nettowinst, die gerealiseerd wordt door 

de belastingplichtige op een gecontroleerde transactie, berekenen ten opzichte van een geschikte 

basis. De resultaten van die berekening gaat men vergelijken met de resultaten van een 

gelijkaardig onderzoek bij een ongecontroleerde transactie.
58

 Dit kan een transactie zijn tussen de 

onderneming in kwestie en een ongebonden tegenpartij. Men zal hier opnieuw spreken van een 

internal comparison. Het kan echter ook een vergelijking zijn met twee ondernemingen die 

volledig losstaan van de onderzochte belastingplichtige. In dergelijk geval hebben we te maken 

met een external comparison. 

 

De keuze van de geschikte basis, ten opzichte waarvan de nettowinst wordt berekend, is vrij en 

moet naargelang de omstandigheden van de situatie worden gekozen. Het gaat eventueel om de 

kosten, opbrengsten, activa, etc. Men moet rekening houden met de aard van de transactie, de 

beschikbaarheid van betrouwbare informatie en met de aanpassingen die men eventueel zou 

moeten doen om een volledige vergelijkbaarheid te bekomen. 

 

7.3.5.6. The transactional profit split method 

 

48. Wanneer het productie– en distributieproces van een goed door verschillende 

ondernemingen verzorgd wordt, maar de transacties zijn zo nauw met elkaar verbonden dat er 

geen vergelijking met transacties mogelijk is, kan de profit split-methode de geschikte methode 

zijn.  Men zal kijken naar de uiteindelijke winst die behaald is door de gecontroleerde transactie 

en deze onder de verschillende afhankelijke ondernemingen verdelen aan de hand van de 

winstverdeling die je mag verwachten in een overeenkomst, onderhevig aan de werking van de 

markt. Factoren zoals de functionele input en risico’s worden hierbij in acht genomen. In de 

richtlijnen wordt deze methode als ideaal naar voor geschoven wanneer elke partij unieke, 

waardevolle immateriële activa inbrengt.
59

 Er wordt in de richtlijnen nog vermeld dat men de 

voorkeur geeft aan objectieve boven subjectieve winstsplitsingsfactoren.  

 

7.3.5.7. The global formulary apportionment method 

 

49. Tenslotte is er nog een derde alternatieve methode volgens dewelke men voorbijgaat aan 

de berekening van een correcte prijs voor een bepaalde transactie tussen verbonden 

ondernemingen. Men berekent de globale winst die door de verschillende verbonden 
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ondernemingen samen behaald is en men wijst deze aan de aparte ondernemingen toe aan de 

hand van bepaalde factoren.
60

  

 

Deze methode wordt door de OESO verworpen wegens niet in overeenstemming met het at 

arm’s length-beginsel. 

 

7.3.5.8. Het kiezen van de beste methode 

 

50. Vroeger werd de comparable uncontrolled price method vaak als beste methode 

gepromoot. Naar nieuwe OESO-standaarden is het echter gewenst de beste methode te kiezen, 

afhankelijk van de situatie en de beschikbare data. Men benadrukt dat er geen van de methodes is 

die in elke situatie geschikt zal zijn. Zoeken we naar de correcte prijs tussen een distributie-

onderneming en zijn verbonden leverancier, dan is de resale price method een logische keuze. 

Bestaat er echter een gelieerdheid tussen de onderneming en zijn afzetmarkt, maar is zijn 

leverancier onafhankelijk, dan maakt men beter gebruik van de cost-plus method.  

 

Wanneer zowel een traditional transaction method als een transactional profit method kunnen 

worden toegepast met een gelijkaardige betrouwbaarheid, is men toch geneigd voorrang te geven 

aan de eerste. De traditionele methodes zijn meer direct omdat een verschil in prijs tussen de 

gecontroleerde transactie en de vergelijkbare ongecontroleerde transactie al snel toegerekend kan 

worden aan de financiële en commerciële banden tussen de ondernemingen. Op die manier komt 

men dus snel tot een correcte prijs. In België worden de transactie-gebaseerde methodes dan ook 

nog steeds als ultimum remedium gezien, enkel toe te passen indien de traditionale methodes 

geen soelaas bieden.
61

 Dit neemt niet weg dat in bepaalde gevallen transactional profit methods 

toch voordeliger zijn. Men denke bijvoorbeeld aan een situatie waar er geen data beschikbaar zijn 

over vergelijkbare transacties tussen ongecontroleerde ondernemingen en waar interne 

vergelijkbaarheid ook niet mogelijk is.  

 

Bovendien wordt ook gezegd dat een combinatie van twee methodes, waarbij men dus twee 

verschillende analyses zou moeten maken, niet noodzakelijk is en een onevenredig grote last zou 

meebrengen voor de belastingadministraties en de ondernemingen.
62

 De richtlijnen van de OESO 

geven tenslotte nog mee dat transfer pricing geen exacte wetenschap is maar vooral van de 

beoordeling van de belastingadministraties en de ondernemingen afhankelijk is. 
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7.3.6. Dubbele belasting als gevolg van transfer pricing 

 

51. De belastingadministraties krijgen het recht om verrekenprijzen die niet conform zijn met 

het at arm’s length-principe aan te passen. Deze regeling is ontstaan omdat Staten trachtten te 

vermijden dat winsten die door inspanningen van hun belastingplichtigen waren ontstaan, door 

andere Staten zouden kunnen worden belast. Ondertussen moesten de Staten zelf toekijken hoe 

de belastbare grondslag voor hen werd verminderd. Daarom is het ook logisch dat, bij het 

aanpassen van de verrekenprijzen, men een opwaartse herwaardering zal maken.  

 

Wanneer men dergelijke opwaartse aanpassingen maakt, bestaat het risico dat de 

belastingplichtige dubbel belast zal worden. Wanneer een onderneming in  land A een dienst 

levert aan de verbonden onderneming in land B en hiervoor een bepaalde prijs aanrekent, kan 

deze prijs eventueel verworpen worden door de belastingadministratie van land B. Ten gevolge 

hiervan passen zij de prijs aan, waardoor de belastbare grondslag van de onderneming in land B 

wijzigt. Hetgeen door Staat B bij de belastbare grondslag wordt gevoegd, is echter een deeltje 

winst dat door Staat A waar de verbonden onderneming gevestigd is, ook reeds belast wordt.
63

 

Hetzelfde geldt voor de allocatie van winsten bij de vaste inrichting. Men kan zich de situatie 

voorstellen waarin de winst van een vaste inrichting van een onderneming in de situsstaat wordt 

gecorrigeerd, zonder dat de woonstaat een corresponderende correctie toepast.
64

 

 

7.3.7. De documentatieverplichting van de onderneming 

 

52. Vanuit het standpunt van de belastingplichtige is het van het grootste belang te weten hoe 

men zich tegen zo’n aanpassing van de verrekenprijzen kan beschermen. Een dubbele taxatie kan 

grote gevolgen hebben en zal men zeker willen vermijden. 

  

7.3.7.1. De “risicogroepen” 

 

53. Allereerst zal men erbij gebaat zijn te weten in welke gevallen men als onderneming 

geviseerd zal worden. De meest recente circulaire van 14 november 2006 biedt hier meer 

duidelijkheid.
65

 In deze circulaire werd een niet-limitatieve lijst opgenomen van gevallen waarin 

een controle door de belastingadministratie aangeraden wordt. Het gaat onder meer om het 

gebruik van vluchtlanden of belastingparadijzen wanneer aldaar geen toegevoegde waarde wordt 

gecreëerd, het aanwenden van complexe regelingen of cirkelstructuren zonder dat deze werkelijk 

handels- of economische waarde toevoegen, de situatie waar Belgische vestigingen structureel 
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verlies lijden en bedrijfsherstructureringen. Indien een onderneming zich in dergelijke situatie 

bevindt, kunnen zij zich beter hoeden voor de aandacht die de fiscus in de toekomst aan hen zou 

kunnen besteden.
66

 

 

54. Zo is het als multinationale onderneming aan te raden en zelfs praktisch obligatoir om 

zich te documenteren omtrent de eigen verrekenprijzen. In de circulaire van 2006
67

 is opgenomen 

dat een proactief ingestelde onderneming gebaat zal zijn bij het vergaren en opslaan van de 

relevante informatie. Het betreft hier onder andere de structuur van de onderneming, de functies 

van zijn verschillende delen, de aard en voorwaarden van transacties, de methode die werd 

gebruikt om de prijs te bepalen en hoe die methode heeft geleid tot een at arm’s length-prijs. 

Dergelijke studies zal men best bouwen op de bestaande voorschriften, uitgevaardigd op 

internationaal en nationaal niveau. Op die manier kan men anticiperen op een handelen van de 

fiscus.  

 

7.3.7.2. De pre-audit vergadering 

 

55. Een onderzoek naar verrekenprijzen kan ontzettend complex zijn en voor elke 

onderneming zal de nood aan documentatie anders zijn. Daarom is het voor een 

belastingplichtige zeer moeilijk te weten wat de fiscus allemaal verwacht en kan deze 

documentatie voor hem erg tijdrovend en duur uitvallen. De circulaire van 2006 omtrent 

verrekenprijzen voert nu ook een pre-audit vergadering in. Dit houdt in dat de fiscus voorafgaand 

aan een eventueel onderzoek een bijeenkomst organiseert met de belastingplichtige. Op deze 

vergadering kan aangegeven worden wat de scope zal zijn van de controle, welke documentatie 

voor het onderzoek relevant zal zijn, welke data eventueel al beschikbaar zijn, etc.
68

  

 

7.3.7.3. De last van de informatieverplichting 

 

56. Door middel van de pre-audit vergadering tracht de circulaire excessieve 

documentatieverplichtingen sterk terug te dringen en de administratieve lasten voor 

ondernemingen te verminderen. Ook het door de fiscus versturen van algemene vragenlijsten 

inzake verrekenprijzen als gangbare praktijk wordt door de circulaire afgekeurd. De wens dat de 

fiscus van deze gewoonte zou afstappen is vandaag de dag echter nog niet vervuld. Zeer recent 

heeft de fiscus meer dan 200 transfer pricing questionnaires rondgestuurd naar verschillende 

ondernemingen.
69

 Er wordt gezegd dat dit vooral ingegeven is door een nood om de staatskas te 
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spijzen.
70

 Indien men de belastbare grondslag kan verhogen, creëert men op die manier natuurlijk 

extra inkomsten voor de Staat. Om die redenen zou men zich kunnen afvragen of de 

belastingadministratie wel een objectieve partij is in dit verhaal. De bescherming tegen oneerlijke 

of onterechte verhogingen wordt echter verder behandeld.  

 

8. BESLUIT 
 

57. Voor ondernemingen en particulieren die niet binnen de landsgrenzen blijven, wat 

vermogen en activiteiten betreft, zal een grote kans bestaan op internationale dubbele belasting. 

Zij zullen namelijk al snel aanknopingspunten hebben met verschillende Staten, waardoor deze 

zich gerechtigd zullen voelen de opbrengsten uit dat vermogen of die activiteit te belasten. Wat 

betreft multinationale verbonden ondernemingen, ontstaan er problemen wanneer de prijzen die 

zij aan elkaar betalen, worden aangepast door de bevoegde administratie. Dit zal gebeuren indien 

die Staat van oordeel is dat de prijzen niet in overeenstemming zijn met het at arm’s length-

principe. 
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HOOFDSTUK 2: INTERNATIONALE DUBBELE BELASTING: BETER 

VOORKOMEN DAN GENEZEN?  
 

1. INLEIDING 
 

59. Er zijn een aantal wijzen waarop men internationale dubbele belasting tracht te 

voorkomen of op te lossen. Deze zijn zowel van nationale als van internationale aard. Beide 

niveaus hebben hun beperkingen. Indien men kiest voor een nationale remedie, dan zal deze altijd 

beknot blijven in zijn jurisdictie door de nationale grenzen. Kiest men echter voor een 

internationale remedie, dan zal deze slechts hulp kunnen bieden in zoverre de Staten hen deze 

jurisdictie toestaan. In dit hoofdstuk worden de preventieve maatregelen besproken die 

respectievelijk door de nationale instanties en op internationaal vlak genomen zijn.  

 

2. EENZIJDIGE MAATREGELEN 
 

60. In België wordt belasting geheven op grond van een combinatie van personele en 

materiële aanknopingspunten. Men zal in principe belasting heffen op het wereldinkomen van 

zijn inwonende burgers en op het grondgebied gevestigde ondernemingen ongeacht de oorsprong 

van die inkomsten.
71

 Zoals reeds besproken kan dit leiden tot dubbele belasting wanneer de 

inkomsten van buitenlandse oorsprong nogmaals worden belast in het land waar zij gegenereerd 

werden. Internationale dubbele belasting kan ook voor de Staten zelf nadelige gevolgen hebben 

en een belemmering vormen voor economische groei. Daarom zullen zij in bepaalde gevallen 

willen afzien van heffing of de belastingheffing op inkomsten uit buitenlandse bron verminderen. 

  

61. Elke belasting kan gezien worden als een combinatie van twee componenten. Ten eerste 

zal er een grondslag zijn, de waarde die de inkomsten voorstelt waarop de belastingplichtige zal 

worden belast.   Om tot de belasting te komen, vermenigvuldigen we die waarde met de tweede 

component, het belastingtarief. Dit is een percentage dat aangeeft welk deel van de inkomsten 

uiteindelijk aan de Staat betaald dient te worden. Door deze vermenigvuldiging komt men tot een 

belasting, de waarde die door de belastingplichtige zal betaald worden. Men zou dit de derde 

component kunnen noemen.
72

 Nu kunnen eenzijdige maatregelen op elk van deze drie 

componenten betrekking hebben. Beïnvloedt de maatregel de grondslag van de belasting, dan 

spreken we van een vrijstellingsmethode. Daarnaast kan de maatregel gebaseerd zijn op een 

verlaagd belastingtarief. Tenslotte kan er gebruik gemaakt worden van een verrekeningsmethode, 

gebaseerd op een aanpassing van de belasting zelf.
73
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2.1. BUITENLANDSE INKOMSTENBELASTING IS AFTREKBAAR 
 

62. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de buitenlandse belasting op de buitenlandse 

inkomsten van een Belgische inwoner, als een aftrekbare kost zal worden beschouwd bij de 

berekening van de grondslag voor Belgische belastingheffing.
74

 De winst die in het buitenland 

gemaakt wordt, zal dus pas aan de belastbare grondslag worden toegevoegd na aftrek van de in 

het buitenland verschuldigde belasting.
75

 Wanneer men verwijst naar een buitenlands inkomen 

bedoelt men dus eigenlijk het “inkomen netto aan de grens”.
76

 Deze “mildheid” van de fiscus is 

van toepassing ongeacht de aard van het inkomen en zal gecumuleerd worden met andere 

maatregelen die eventueel toepasselijk zijn. De verrekening is echter niet onbeperkt toepasbaar, 

in die zin dat wanneer de buitenlandse belasting volstrekt onwettig was, men zal weigeren aftrek 

van die kost toe te staan. De Belgische rechtspraak lijkt dit, net als de fiscus, niet te aanvaarden.
77

  

 

2.2. VRIJSTELLINGSMETHODE: DE DBI-AFTREK 
 

63. In het Belgisch recht is een vrijstellingsmethode terug te vinden in het stelsel van de 

“definitief belaste inkomsten” of de DBI-aftrek voor dividenden.
78

 Deze methode houdt in dat 

economisch dubbele belasting van dividenden zoals hierboven besproken wordt vermeden door 

het vrijstellen van de ontvangen dividenden als definitief belaste inkomsten. Het 

toepassingsgebied van de DBI-aftrek is beperkt tot de vennootschapsbelasting en de belasting van 

niet-inwoners. Het is een oplossing voor internationale dubbele belasting in die zin dat de aftrek 

zowel voor dividenden van Belgische als van buitenlandse oorsprong openstaat.  

 

Wat betreft de werkwijze van de DBI-aftrek is het van belang op te merken dat het in feite eerder 

om een aftrek gaat dan een vrijstelling. De dividenden worden eerst opgenomen in de belastbare 

grondslag en slechts in een later stadium, de zogeheten “vierde bewerking”, wordt 95 procent van 

de waarde van de dividenden terug afgetrokken. Dit kan enkel indien er op dat moment nog 

fiscale winst aanwezig is. Op die manier kan het voordeel van de DBI-aftrek verloren gaan indien 

er onvoldoende winsten zijn.
79
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2.3. DE VERLAGING VAN DE AANSLAGVOET 
 

64. Volledigheidshalve dient melding te worden gemaakt van de verlaging van de aanslagvoet 

binnen de personenbelasting met betrekking tot buitenlandse onroerende of beroepsinkomsten. 

Het gaat om een forfaitaire vermindering van 50 procent van dat deel van de belasting dat 

overeenstemt met de buitenlandse inkomsten.
80

 Men zal dus eerst de totale belasting berekenen, 

waarna men nagaat welk deel van de totale belasting betrekking heeft op het buitenlands 

inkomen. Vervolgens trekt men deze waarde van het totaal af, reduceert men deze waarde tot de 

helft, en voegt men die som opnieuw bij het totaal.  Vroeger was in een gelijkaardige regeling 

voorzien voor vennootschappen, maar door een hervorming van de vennootschapsbelasting in 

2002 is deze tariefvermindering van 25 procent voor vennootschappen achterwege gelaten.
81

  

 

2.4. KREDIET- OF VERREKENINGSMETHODE: FBB-STELSEL 
 

65. Onder een verrekeningsmethode wordt de buitenlandse belasting in mindering gebracht 

van de nationale belasting. Vaak is die aftrek beperkt tot de nationale belasting die op het 

buitenlands inkomen weegt. In België geldt voor bepaalde inkomsten uit roerende goederen en 

kapitalen en voor diverse inkomsten de FBB-regeling. Deze verrekeningsmethode houdt in dat 

met de uiteindelijk te betalen belasting een forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting wordt 

verrekend. Deze verrekening gebeurt enkel indien twee voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste is 

vereist dat deze inkomsten in het buitenland onderworpen werden aan een gelijkaardige belasting 

als de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners. Daarnaast 

moeten de goederen en kapitalen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België 

gebruikt worden.
82

  Hieruit volgt dat het toepassingsgebied van de FBB-regeling nagenoeg wordt 

beperkt tot de vennootschapsbelasting. Dit krediet geldt in principe niet met betrekking tot 

dividenden, behalve indien deze zijn toegekend door beleggingsvennootschappen en aan een 

aantal extra voorwaarden is voldaan.
83

  

 

66. De naam forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting is in principe misleidend, 

aangezien men eigenlijk verrekent met een welbepaald deel van het inkomen of de werkelijk 

betaalde buitenlandse belasting, eventueel met een forfaitair maximum. Om de Belgische 

belastbare grondslag te berekenen moet het forfaitair deel van de buitenlandse belasting eerst bij 

het ontvangen bedrag worden gevoegd. Stel dat een vennootschap een royalty ontvangt van 1000 

EUR. In Staat B betaalt zij hierop een belasting van 200 EUR. De belastbare grondslag voor de 

Belgische belasting is dan 800 EUR. Het forfaitair deel van de buitenlandse belasting is voor 

royalty’s bepaald op 15/85
ste

 van het netto-inkomen, in casu 141 EUR. Dit betekent dat de 

vennootschap in België zal belast worden op een belastbare grondslag van 941 EUR. Dit systeem 

wordt de brutering van het FBB genoemd.
84
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2.5. VOORAFGAANDE AKKOORDEN OF “RULINGS” 
 

2.5.1. De voorziening van het voorafgaand akkoord 

 

67. Het kan voor een belastingplichtige van het grootste belang zijn om zekerheid te hebben 

over hoe hij belast zal worden op de handelingen en transacties die hij gepland heeft.
85

 Kennis is 

macht, a fortiori kennis over de fiscale behandeling die je in de toekomst zal genieten. Sinds lang 

bestond in België reeds een praktijk van informele akkoorden met de belastingadministratie. 

Vanaf 1993 waren bovendien verschillende welbepaalde situaties waarin men een voorafgaande 

beslissing kon vragen en men een formeel voorafgaand akkoord kon verkrijgen. In 2003 werd in 

België dan uiteindelijk in één uniform systeem voorzien voor vragen over alle mogelijke 

toepassingen van de belastingwetgeving, met een aantal uitzonderingen.
86

 Daarnaast werd in de 

wet ook voorzien in een speciale dienst, die zich enkel en alleen met voorafgaande beslissingen 

zal bezighouden, met name de “Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken”
 87

 België is 

één van de weinige landen die in zo’n brede voorziening van voorafgaandelijke akkoorden 

voorziet. Ten aanzien van buitenlandse investeerders kan men dit zeker een troef noemen.
88

  

 

2.5.2. Wat is een voorafgaand akkoord? 

 

68. Een ruling is volgens de wet van 24 december 2002 “de juridische handeling waarbij de 

Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt 

hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen 

uitwerking heeft gehad.” Uit deze definitie blijkt ten eerste dat het om een rechtshandeling gaat, 

die juridisch bindend is. De bevoegde dienst zal moeten uiteenzetten op welke wijze de wet zal 

worden toegepast met betrekking tot een bepaalde situatie of verrichting. Het is geen 

overeenkomst tussen de overheid en de belastingplichtige, maar een voorwaardelijk en unilateraal 

engagement in hoofde van de fiscus. Indien, en enkel indien, de belastingplichtige overgaat tot de 

exacte verrichting zoals hij deze had omschreven in de aanvraag tot een ruling, zal de overheid 

gebonden zijn door zijn eigen ruling en zal hij de fiscale wetgeving ook daadwerkelijk op die 

voorspelde manier moeten toepassen. Er zijn desalniettemin een aantal uitzonderingen in de wet 

voorzien.
89

 Zo zal de bindende kracht van de beslissing slechts vijf jaar geldig zijn. Daarnaast is 

er ook nog een uitzondering voor het geval er essentiële elementen in de beschrijving van het 

verzoek zijn weggelaten of indien in het verzoek bepaalde belangrijke zaken werden aangegeven 

die later niet in de werkelijke operatie werden verwezenlijkt. Bovendien zal, indien er sinds de 
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beslissing aanpassingen zijn gebeurd aan het wettelijk kader, de ruling vervallen. Tenslotte is er 

nog de mogelijkheid dat de beslissing werd gemaakt in strijd met het geldende wettelijk kader, 

ten gevolge waarvan de voorafgaande overeenkomst met een retroactieve nietigheid zal behept 

zijn. Een tweede vaststelling die we naar aanleiding van de wettelijke definitie mogen maken, is 

dat de handeling waarover een ruling wordt gevraagd nog geen uitwerking mag hebben gehad. 

Dit betekent dat de operatie en haar fiscale gevolgen nog niet “gekristalliseerd” zijn. Een 

voorafgaand akkoord kan dus geenszins nog worden aangevraagd nadat de aangifte reeds is 

ingediend of nadat reeds een geschil is ontstaan. Dit staat in contrast met de vroegere opvatting 

dat een voorafgaand akkoord moest aangevraagd worden alvorens de operatie plaatsvond.
90

 Het 

toepassingsgebied van het voorafgaand akkoord dat door de Dienst voorafgaande beslissingen in 

fiscale zaken” kan gegeven worden is zeer breed. Het omspant interpretatievragen van zowel 

internationale als nationale wetgeving over alle directe en indirecte belastingen alsook daarmee 

gelijkgestelde heffingen.
91

  

 

2.5.3. Verloop van de procedure 

 

69. Het is belangrijk te beseffen dat dit systeem geen toegangsdeur is tot vrijstellingen of 

verminderingen van belastingen als gunst van de belastingadministratie. De gunst bestaat er enkel 

in dat er rechtszekerheid geboden wordt. Het moet de belastingplichtigen de kans geven te 

anticiperen op de eventuele reactie van de fiscus bij een latere controle en de gevolgen die 

hiermee zouden verbonden zijn. Een verzoek zal niet alleen  gedetailleerd en volledig moeten 

zijn, het moet vooral ook om een concrete situatie gaan. Puur hypothetische situaties zullen niet 

worden aanvaard door de Dienst Voorafgaande Beslissingen, aangezien deze dienst niet de 

ambitie heeft te fungeren als adviesraad. Gezien het anticiperend karakter zo belangrijk is, heeft 

men de intentie om relatief snel, zijnde binnen drie maanden, te antwoorden op een aanvraag. 

Deze wettelijke termijn is naar de mening van de administratie echter niet dwingend en heeft in 

de praktijk enkel een indicatieve waarde, aangezien een overschrijding ervan ook op geen enkele 

manier wordt gesanctioneerd. Men laat de aanvrager binnen 15 werkdagen vanaf het ogenblik 

van een volledige aanvraag weten wat de concrete antwoordtermijn zal zijn.
92

 Bovendien is in de 

wet opgenomen dat de administratie en de aanvrager die termijn in onderlinge overeenstemming 

zouden kunnen wijzigen.
93

 Tijdens het onderzoek kunnen de bevoegde instanties zich steeds 

wenden tot de belastingplichtige voor vragen of verduidelijkingen. Deze laatste is verplicht 

gedurende de hele procedure mee te werken. Dit maakt, samen met het feit dat een 

belastingplichtige ook uit eigen beweging opmerkingen kan maken of vragen mag stellen, van de 

hele procedure een heel dynamisch systeem.  
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70. Het doel van de dienst voorafgaande beslissingen bestaat erin de belastingplichtige inzicht 

te bieden op de fiscale gevolgen van zijn geplande handelingen. Tegenover die transparantie staat 

evenwel dat de belastingplichtige een volledig en waarheidsgetrouw beeld schept van de situatie 

waarin hij zich bevindt. Het betreft niet enkel de plannen die hij heeft gemaakt, maar ook de 

economische en juridische context waarin hij zich bevindt. Enkel op die manier kan de bevoegde 

dienst tot een volledig en gedetailleerd beeld komen van de toekomstige acties.
94

 Eens de 

beslissing is genomen, worden de belastingontvanger– en controleur hiervan op de hoogte 

gebracht zodat zij rekening kunnen houden met deze voorafgaandelijke “deal”. Tot dat moment 

is er voor de belastingplichtige geen enkele zekerheid dat zijn fiscale analyse zal aanvaard 

worden. Hij kan het verzoek dan ook ten allen tijde terug intrekken. Indien hij dit doet, kan hij de 

voorgestelde operatie nog steeds laten doorgaan.
95

 Anderzijds zal de belastingplichtige bij het 

verkrijgen van een daadwerkelijke voorafgaande beslissing geenszins verplicht zijn om de 

beschreven operatie te laten doorgaan zoals ze in de ruling beoordeeld werd. Indien hij ervoor 

kiest dit niet te doen, zal hij zich evenwel moeten neerleggen bij de fiscale onzekerheid die 

hieruit volgt.   

 

2.5.4. Het informeel onderhoud 

 

71. De belastingplichtige kan een informeel onderhoud aanvragen bij de Dienst voorafgaande 

beslissingen alvorens hij beslist een verzoek tot voorafgaand akkoord in te dienen. Hierbij heeft 

de belastingplichtige reeds de kans om van gedachten te wisselen met de fiscus. Zo heeft hij reeds 

een beeld van de gewenste informatie, de omvang van het verzoek en de manier waarop de 

plannen het best uiteengezet zullen worden. Uiteraard zal dit eerder geschikt zijn voor complexe 

situaties, zoals bijvoorbeeld transfer pricing-problemen, waarbij men via een informeel gesprek 

kan nagaan of de voorziene verrekenprijsmethode goedgekeurd zou worden door de fiscus. 

Uiteraard zal de fiscus niet gebonden zijn door hetgeen wordt geantwoord in dat voorafgaand 

gesprek, aangezien het hier nog niet over een werkelijke ruling gaat.  

 

2.5.5. Advance pricing agreements 

 

72. Voor de multinationale onderneming die geconfronteerd wordt met de problematiek 

inzake transfer pricing zal de rechtszekerheid die een ruling biedt bijvoorbeeld zeer interessant 

zijn. Een ruling die betrekking heeft op de verrekenprijsproblematiek wordt in het Frans 

“Accords préalables sur les prix” en in het Engels “Advance pricing agreements” of “APA” 

genoemd. Een advance pricing agreement heeft tot doel afspraken te maken over de bepaling van 

verrekenprijzen, over de gebruikte verrekenprijsmethode en over de elementen die ter 

vergelijking in aanmerking zullen worden genomen.  Op die manier wil men het risico op een 

aanpassing van de winsten van verbonden ondernemingen en zo ook dubbele belasting 

voorkomen. Aangezien een multinationale onderneming telkens het risico loopt het subject te 
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worden van een onderzoek door de fiscus en hierbij een grote last zal ondervinden door de 

documentatieverplichting, kan men door middel van zo’n ruling veel kosten en tijd sparen. Dit 

moet echter gerelativeerd worden door het hypothetisch karakter van een ruling. Men zal 

onderzoek moeten voeren en informatie moeten voorzien over een situatie die zich nog niet heeft 

voorgedaan. Het uitwerken van dergelijke hypothese en eventuele subhypotheses zou de werklast 

volgens sommigen zelfs kunnen verhogen.
96

 Bij een reactieve maatregel is de dubbele taxatie 

namelijk reeds een feit en kan men vertrekken vanuit de werkelijke situatie. Daarnaast wordt ook 

als voordeel aangegeven dat de materie door specialisten wordt behandeld, in tegenstelling tot 

een nationale procedure voor de rechter die door een onderneming eventueel zou moeten worden 

opgestart tegen een beslissing van de fiscus.
97

 Een nadeel dan weer, is dat er geen enkel bijzonder 

rechtsmiddel openstaat voor de belastingplichtige indien deze uiteindelijk belast zou worden op 

een manier die niet overeenkomt met wat eerder werd aangegeven in de ruling. De 

belastingplichtige zal moeten terugvallen op de gewone beschikbare rechtsmiddelen, met alle 

daarmee gepaard gaande kosten en vertragingen.
98

 

 

73. Een advance pricing agreement kan zowel uni-, bi- als multilateraal zijn.
99

 In het eerste 

geval worden afspraken gemaakt tussen de belastingadministratie van één Staat en de 

belastingplichtige. In België werd, zoals reeds vermeld, een uniforme procedure ingevoerd voor 

elke vraag die betrekking heeft op de toepassing van de fiscale wetgeving. Niet elk land voorziet 

echter in zo’n regeling. Men zal er dus telkens de toepasselijke nationale wetgeving moeten op 

nazien. Dergelijke nationaal begrensde afspraken kunnen het risico op internationale dubbele 

belasting natuurlijk niet volledig wegnemen. Een Staat en zijn belastingplichtige kunnen dan wel 

overeenkomsten sluiten over bepaalde inkomsten, niets weerhoudt een derde, met name een 

andere Staat om toch belastingen te heffen op bepaalde inkomsten van de onderneming die met 

de eerste belastingplichtige verbonden is. In bepaalde landen zal men zelfs niet toestaan dat een 

unilaterale APA wordt gesloten, zonder dat de belastingadministratie van de betrokken Staat, de 

Staat waar de verbonden onderneming gevestigd is, hierbij betrokken is.
100

 Wat betreft een 

transfer pricing-probleem zal men daarom meer heil vinden in een bilaterale advance pricing 

agreement. Dergelijke advance pricing agreement tussen verschillende landen zal zich kaderen 

binnen een onderlinge overlegprocedure of mutual agreement procedure, en zal dan ook binnen 

het hoofdstuk ter zake worden besproken. (Infra 63, nr. 128)  
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3. BI- EN MULTILATERALE PREVENTIE: DUBBELBELASTINGVERDRAGEN 
 

74. De oplossingen die op nationaal niveau werden voorzien, kunnen, zoals reeds opgemerkt, 

slechts in beperkte mate het hoofd bieden aan de problematiek. Het internationaal karakter van de 

dubbele taxatie vraagt om een internationale oplossing. In het volgend onderdeel wordt 

onderzocht welke initiatieven er genomen zijn op inter– en supranationaal vlak. Het is belangrijk 

hierbij steeds in gedachten te houden dat dergelijke beschermingen enkel gelden voor zover de 

Staten erin hebben voorzien en op die manier gedeeltelijk afstand hebben gedaan van hun 

soevereiniteit. Indien dit niet zo is, zal men toch moeten terugvallen op de nationale 

voorzieningen. In wat volgt wordt de techniek van de dubbelbelastingverdragen besproken. Ter 

voorkoming van internationale dubbele belasting gelden zij als meest doeltreffende middel.
101

  

 

3.1. HET DUBBELBELASTINGVERDRAG 
 

75. Een dubbelbelastingverdrag is een bilaterale of uitzonderlijk een multilaterale 

overeenkomst waarbij de overeenkomst sluitende Staten uit vrije wil onderling afspraken maken 

over hoe zij hun belastingsoevereiniteit zullen beperken en hun fiscaal beleid op elkaar zullen 

afstemmen teneinde dubbele belasting te vermijden. Artikel 293 van het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap nodigt de lidstaten uitdrukkelijk uit onderling onderhandelingen 

aan te vatten om dubbele belasting binnen de Europese Gemeenschap af te schaffen. België heeft  

dit ondertussen met meer dan tachtig Staten gedaan. Dergelijk verdrag heeft eigenlijk een 

dubbele aard. Enerzijds maken ze deel uit van het internationaal belastingrecht, anderzijds zijn ze 

deel van het intern recht van elke overeenkomst sluitende Staat, hetzij via directe werking, hetzij 

via omzetting in nationaal recht.
102

    

 

3.2. DOELSTELLINGEN VAN HET DUBBELBELASTINGVERDRAG 
 

76. De oorspronkelijke doelstelling van dubbelbelastingverdragen is het voorkomen van 

internationale dubbele belasting door middel van beperking van de heffingsbevoegdheid. Vaak 

wordt dit verkeerdelijk uitgedrukt als “het toekennen van heffingsbevoegdheid door de 

dubbelbelastingverdragen”. Een Staat heeft echter nooit dergelijk verdrag nodig om belasting te 

kunnen heffen, Staten bezitten dit recht in principe onbeperkt door hun soevereiniteit ter zake.  

Het dubbelbelastingverdrag doet daarentegen net het omgekeerde. Zij beperken de in beginsel 

onbeperkte heffingsbevoegdheid van de ene overeenkomst sluitende Staat, om ze zo als het ware 

toe te laten voor de andere overeenkomst sluitende Staat. Dit betekent dat wanneer men zegt dat 

een Staat een bepaalde heffingsbevoegdheid op een bepaald inkomen zogenaamd “toegekend” 
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krijgt, men eigenlijk bedoelt dat deze Staat, bij uitsluiting van of eventueel samen met de andere 

Staat, zijn bestaande belastingbevoegdheid op dat bepaald inkomen mag uitoefenen, indien zulks 

in het intern recht voorzien is. Indien in het nationaal recht voor dat bepaald inkomen geen 

heffingsregelen zijn voorzien, en er met andere woorden gebrek is aan een “internrechtelijke 

kapstok” zal de Staat in dit geval ook niet tot heffing kunnen overgaan. De verdragen zelf 

scheppen dus geen heffingsrecht.
103

 Deze stelling moet voor bepaalde landen, zoals Frankrijk, 

Japan en Australië, genuanceerd wordt. In hun intern recht zijn bepalingen opgenomen die stellen 

dat alle inkomsten waarvoor door de dubbelbelastingverdragen heffingsbevoegdheid is 

toegewezen, ook onderworpen zullen zijn aan belasting.
104

 

 

In principe dient dit doel gekaderd te worden in het nastreven van een groter oogmerk, dat in de 

commentaar op het OESO-modelverdrag is opgenomen. Het gaat om het promoten van het vrij 

verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Inderdaad, door middel van zijn 

dubbelbelastingverdragen (of het gebrek daaraan) toont een Staat welk fiscaal beleid bij hem 

gevoerd wordt. Buitenlandse investeerders zullen hierdoor aan– of ontmoedigd worden.
105

 

Bovendien geeft de circulaire omtrent dubbelbelastingverdragen van 2004 aan dat een 

nevenobject hiervan het vermijden van fiscale discriminatie is.
106

 

 

Daarnaast heeft het dubbelbelastingverdrag ook nog een tweede belangrijk oogmerk, dat in 2003 

in de Commentaar op het OESO-Modelverdrag werd opgenomen, met name belastingontduiking 

en fraude te vermijden.
107

  Het gaat om belastingplichtigen die een internationale structuur 

uitbouwen om zo hun belastbare inkomsten te verdoezelen en vervolgens handig gebruik maken 

van de eventuele moeilijkheden die gepaard gaan met interstatelijke informatieoverdracht.  

 

Tenslotte heeft het dubbelbelastingverdrag nog een aantal nevenobjecten die in deze materie van 

groot belang zijn. Ten eerste voorziet men meestal ook een regeling voor onderling overleg 

tussen de twee verdragsluitende Staten. Dit kan nuttig zijn bij concrete gevallen van 

internationale dubbele belasting en bij interpretatieproblemen. Verder in deze tekst wordt daar 

dan ook dieper op ingegaan. Daarnaast worden ook de uitwisseling van informatie tussen twee 

verdragsluitende Staten en de bijstand bij invordering van de belasting als doelstellingen naar 

voren geschoven.
108
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3.3. HET OESO-MODELVERDRAG 
 

77. Het OESO-modelverdrag heet voluit het Bilateraal Modelverdrag voor Belastingen naar 

Inkomen en Vermogen. Het is opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling, een instantie die volgens het verdrag ter oprichting van de organisatie onder 

andere tot doel heeft een zo groot mogelijke economische groei en ontwikkeling na te streven, 

gepaard gaande met een hogere levensstandaard in de lidstaten, terwijl financiële stabiliteit 

behouden wordt, om zo mee te werken aan de ontwikkeling van de wereldeconomie. In functie 

van dat doel werd ook het OESO-Modelverdrag uitgebracht. Een eerste versie werd gepubliceerd 

in 1963, waarna op geregelde tijdstippen bijgewerkte versies werden uitgegeven. De laatste 

versie van het OESO-Modelverdrag dateert van 22 juli 2010. Bovendien werden door het OESO 

ook commentaren uitgegeven bij het model, waarin per artikel een analyse wordt gemaakt van de 

denkwijze die bij het toepassen ervan moet worden gevolgd. 

 

78. Het model heeft op zich geen rechtskracht en is dus zeker geen multilateraal verdrag. Het 

dient echter als niet-dwingende leidraad bij het sluiten van bilaterale verdragen en heeft als 

zogenaamde soft law enorm veel gezag. Ook zijn er veel landen, waaronder België, die een eigen 

modelverdrag opgesteld hebben als basis voor onderhandelingen met andere Staten, dat 

gebaseerd is op het OESO-Modelverdrag.
109

 De meeste Belgische dubbelbelastingverdragen zijn 

bijvoorbeeld op die manier samengesteld. Van de meer dan 2.500 dubbelbelastingverdragen die 

wereldwijd zijn afgesloten, zijn de meeste gebaseerd op het OESO-Modelverdrag.
110

 Hoewel 

steeds rekening moet worden gehouden met het feit dat het modelverdrag de algemene regels 

uitschrijft die als voorbeeld kunnen dienen, en dat de Staten zelf steeds naar eigen mening en in 

overeenkomst bepalingen kunnen aanpassen, toevoegen of weglaten, zal men door het bestuderen 

van dit verdrag al snel inzicht krijgen in de internationale fiscale methodiek. 

 

3.4. VOORRANG OP HET INTERN RECHT 
 

79. De verhouding tussen verdragsrechtelijke bepalingen en het intern recht is niet in de 

Belgische Grondwet geregeld. Het Hof van Cassatie deed ter zake echter uitspraak in een arrest 

van 27 mei 1971 inzake de NV Fromagerie Franco-Suisse “Le Ski”, ook wel gekend als “het 

smeerkaasarrest”. Hierin werd door het Hof gesteld dat “Wanneer er een conflict bestaat tussen 

een internrechtelijke norm en een bij verdrag bepaalde internationaalrechtelijke norm, die 

rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorde, moet de door het verdrag bepaalde regel 

voorgaan, aangezien deze voorrang volgt uit de aard zelf van het bij verdrag bepaald 

internationaal recht.”
111

 De voorrang van het verdragsrecht is met andere woorden logisch, 

aangezien de werking van elk verdrag zomaar tenietgedaan zou kunnen worden door het 

opstellen van een nieuwe nationale wet, wat het afsluiten van verdragen volledig zinloos zou 

maken.  Het Belgisch recht is een aanhanger van het monistisch stelsel, wat inhoudt dat 
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verdragen met directe werking deel uitmaken van het nationale recht en aldaar rechtstreeks van 

toepassing zijn.
112

  

 

3.5. “VERDELING” VAN DE HEFFINGSBEVOEGDHEID 
 

80. Een dubbelbelastingverdrag is gebaseerd op een mechanisme waarbij de overeenkomst 

sluitende Staten gedeeltelijk of volledig afstand doen van de uitoefening van het recht om 

bepaalde inkomsten te belasten. Om de werking van dit mechanisme te kunnen begrijpen, dient 

gewag te worden gemaakt van  twee beginselen.  

 

81. Ten eerste zullen de meeste Staten belastingen heffen naar het wereldinkomen van zijn 

belastingplichtige inwoners, ongeacht waar deze behaald of verkregen zijn. Dit heet het 

woonstaatbeginsel. Ten tweede zullen Staten vanuit het territorialiteitsprincipe ook vaak belasting 

heffen op alle inkomsten uit bronnen die in die Staat gelegen zijn, ook wanneer die inkomsten 

verkregen zijn door niet-inwoners. Dit wordt het bronstaatprincipe genoemd. Zoals reeds vermeld 

leidt de samenloop van deze twee principes tot dubbele belasting. Een dubbelbelastingverdrag zal 

dus vaak vanuit deze twee beginselen vertrekken om de belastingbevoegdheid “te verdelen” 

tussen de woonstaat en de bronstaat. Dit vormt de inhoud van de artikelen 6 tot 22 van het 

OESO-Modelverdrag. 

 

82. Deze “verdeling” gebeurt op drie manieren. Ten eerste kunnen de verdragsluitende Staten 

afspreken dat de inkomstbestanddelen enkel zullen belast worden in één van de twee Staten. 

Hiervoor wordt meestal de zinsnede “shall be taxed only in” gebruikt. Meestal wordt die 

exclusieve bevoegdheid dan overgelaten aan de woonstaat. Dit betekent dan ook dat er een 

volledige vrijstelling zal zijn voor die inkomsten in de bronstaat.
113

 In een aantal uitzonderlijke 

gevallen zal men dit exclusief recht echter laten toekomen aan de bronstaat. Met betrekking tot 

andere inkomstbestanddelen kan men afspreken dat zowel woon- als bronstaat deze mogen 

belasten door middel van de uitdrukking “may also be taxed”.
 114

 De verdeling is dus niet 

exclusief en beide landen zullen bevoegd zijn om belasting te heffen op dat betreffende 

inkomensbestanddeel.  

 

83. Wanneer de toewijzing niet exclusief is, wordt meestal voorzien in een techniek voor 

voorkoming van dubbele belasting, toe te passen door de woonstaat. In het OESO-Modelverdrag 

wordt deze praktische methode geregeld in artikel 23. Onder deze titel wordt dit bijzondere 

artikel dan ook verder besproken. Er dient opgemerkt te worden dat de technieken en 

verdelingen, die hier zonet werden beschreven, vooral beschermingen zijn tegen internationale 

juridische dubbele belasting. Daarna wordt verder ingegaan op artikel 9 OESO-modelverdrag, dat 

reeds eerder vermeld werd en betrekking heeft op de problematiek van de verrekenprijzen. Dit 
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artikel richt zich, in tegenstelling tot de rest van het OESO-Modelverdrag tot internationale 

economisch dubbele belasting (Supra 9, nr. 16) 

 

 

3.5.1. Artikel 23 A en B OESO-Modelverdrag 

 

84. Indien men gewoon de “verdeling” zou toepassen die in eerdere artikels is 

overeengekomen, zou internationale dubbele belasting geenszins uitgesloten zijn, aangezien er 

vaak wordt voorzien dat zowel woon– als bronstaat hun belastingbevoegdheid mogen uitoefenen. 

Om deze situatie te verhelpen worden twee belangrijke methodes aangereikt door het OESO-

Modelverdrag in artikel 23 A en B.
115

  

 

85. Bij een vrijstellingsmethode of “exemption method” ziet de ene Staat af van zijn 

heffingsbevoegdheid over een belastbaar feit, door in gemeen overleg met de andere Staat, de 

uitsluitende belastingheffingsbevoegdheid van de andere Staat te erkennen.
116

 Een Staat kan zo’n 

maatregel ook op eigen houtje nemen. We zagen eerder reeds dat België onder het stelsel van de 

DBI-aftrek eenzijdig beslist heeft onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling te verlenen voor 

dividenden. Een vrijstelling kan volledig zijn, waarbij de vrijstellende Staat op geen enkel 

moment het vermogensbestanddeel in kwestie in rekening zal brengen. Vaak wordt echter 

gebruik gemaakt van de vrijstelling met progressievoorbehoud. Dit betekent dat men toch 

rekening houdt met het “vrijgestelde” inkomen voor het bepalen van het belastingtarief, zodat de 

belasting op de andere inkomsten in de woonstaat iets hoger zal liggen. 

 

86. Onder een verrekeningsmethode of “credit method” zal men internationale dubbele 

belasting proberen te vermijden door de belasting die betaald werd in Staat B te verrekenen met 

de belasting die verschuldigd zou zijn in Staat A, met betrekking tot eenzelfde inkomen of 

vermogen in hoofde van eenzelfde belastingsubject, hetzij vanuit juridisch, hetzij vanuit 

economisch standpunt.
117

  Staat B zal voor de bepaling van de totale belastbare grondslag ook het 

reeds in Staat A belaste inkomen in rekening brengen, en pas later wanneer de belasting berekend 

is, wordt de belasting bepaald in Staat A opnieuw verrekend met de belasting te betalen in Staat 

B. Ook hier kan een Staat ervoor kiezen om dit eenzijdig in te voeren of kan dit ontstaan door 

multilaterale afspraken. Bovendien is er ook bij deze methode de keuze tussen een onbeperkte 

verrekening of “full credit” en een beperkte verrekening of “ordinary credit”.
118

 In België kennen 

we een eenzijdig vastgelegde verrekeningsmethode onder de vorm van het FBB-stelsel, waarbij 

men voor bepaalde inkomsten een forfaitair deel van de buitenlandse belasting in aftrek brengt 

van de in België verschuldigde belasting. 
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3.5.2. Artikel 9 OESO-Modelverdrag  

 

87. Een tweede bijzondere bepaling die hier zeker dient vermeld te worden is artikel 9 van het 

OESO-Modelverdrag. Het is een opmerkelijke voorziening in die zin dat het volledig verschilt 

van de andere artikelen van het modelverdrag. Waar die artikelen namelijk de 

heffingsbevoegdheid regelen, voorziet artikel 9 in een organisatie van de allocatie van inkomsten 

tussen verbonden ondernemingen die in verschillende verdragsluitende Staten gevestigd zijn. 

Zoals eerder reeds werd besproken, biedt het de Staten de mogelijkheid om verrekenprijzen die 

tussen deze gelieerde ondernemingen vastgesteld zijn, aan te passen indien deze niet at arm’s 

length zijn.  Fiscaal geïnspireerde winstverschuivingen kunnen op die manier aangepakt 

worden.
119

  

 

88. Deze opwaartse aanpassing die voorzien wordt in de eerste paragraaf van artikel 9 staat in 

het teken van één van de doelstellingen van het OESO-modelverdrag en van 

dubbelbelastingverdragen in het algemeen, met name het voorkomen van fiscale fraude. De 

preventie van internationale dubbele belasting wordt er echter niet mee gediend. Integendeel, 

dergelijke aanpassingen zouden, indien er verder geen voorzieningen zouden zijn, net een grote 

oorzaak zijn van dubbele belasting. Daarom voorziet artikel 9 in een tweede paragraaf, waarin 

wordt voorgeschreven dat, wanneer een contracterende Staat aan de winst van een onderneming 

bepaalde inkomsten toe heeft gevoegd door een opwaartse aanpassing, terwijl deze winst reeds 

belast werd in hoofde van de met de eerste onderneming gelieerde onderneming in de andere 

overeenkomst sluitende Staat, en wanneer de prijzen, vastgesteld door die eerste opwaartse 

aanpassing, de prijzen voorstellen die tussen twee onafhankelijke ondernemingen onder invloed 

van de effecten van de vrije markt zouden gegolden hebben, de andere overeenkomst sluitende 

Staat een correlatieve omgekeerde aanpassing zal moeten maken aan de belasting die drukt op de 

gelieerde onderneming die op haar grondgebied gevestigd is.  

 

89. Er dient opgemerkt te worden dat in sommige landen er nog een mogelijkheid tot een 

tweede aanpassing in het land van de voordeel-verlenende onderneming is voorzien. Het systeem 

is gebouwd op de veronderstelling dat, wanneer een ongeoorloofde winstverschuiving plaatsvindt 

ten voordele van een aandeelhouder, dit als een verdoken dividenduitkering wordt gezien. Ten 

gevolge daarvan gaat men niet enkel over tot een aanpassing van de winst, maar zal er tevens een 

belasting verschuldigd zijn, gelijk aan de verschuldigde bronheffing over uitgekeerde dividenden. 

Het betreft hier zogenaamde “secondary adjustments”.
120

 In België kennen we dit systeem echter 

niet. 

  

90. De tweede paragraaf van artikel 9 van het OESO-Modelverdrag is lange tijd afwezig 

gebleven in de door België afgesloten dubbelbelastingverdragen, net zoals bij vele andere landen. 

De belastingadministratie was van mening dat de afwezigheid van een correlatieve neerwaartse 

aanpassing nooit een belastingheffing kon veroorzaken die niet in overeenstemming was met het 
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verdrag.
121

 Ondertussen heeft zij haar standpunt aangepast en is telkens in de recent afgesloten 

dubbelbelastingverdragen terug te vinden dat een correlatieve neerwaartse aanpassing zal 

plaatsvinden “op passende wijze”.
122

 De Belgische voorziening maakt echter wel een voorbehoud 

door het toevoegen van een extra paragraaf, waarin staat dat de neerwaartse correctie niet hoeft 

doorgevoerd te worden indien de transacties tussen de ondernemingen die tot de herziening 

hebben geleid volgens een administratieve of gerechtelijke beslissing als frauduleus worden 

beschouwd. 
 

91. Onlangs heeft het Belgisch recht, als één van de enige nationale rechtstelsels, in artikel 

185, §2 van het wetboek van inkomstenbelastingen van 1992 een equivalent van artikel 9 van het 

OESO-modelverdrag opgenomen.
123

  Dit zowel voor de opwaartse als de neerwaartse aanpassing 

aan winst van ondernemingen die bij een gelieerde transactie respectievelijk nadeel als voordeel 

hadden behaald. Vanaf nu is er dus op nationaal vlak een wettelijke basis voor de neerwaartse 

corresponderende aanpassing van verrekenprijzen.
124

 Eerder waren wel al een aantal bepalingen 

betreffende winstverschuivingen voorzien in de Belgische wetgeving. Zo is er bijvoorbeeld het 

artikel 26 WIB dat de mogelijkheid biedt tot een opwaartse aanpassing van de winst van een 

Belgische onderneming die abnormale of goedgunstige voordelen toekent. Het grote verschil is 

dat de notie “abnormale of goedgunstige voordelen” erg subjectief is, terwijl het at arm’s length-

principe eerder objectief is. Wat betreft een neerwaartse aanpassing hield de Belgische wetgever 

ter zake zijn been stijf en weigerde consequent dergelijke voorziening. Nu zal dergelijke 

aanpassing echter ook kunnen toegepast worden bij grensoverschrijdende situaties waar er geen 

dubbelbelastingverdrag is of waar in het bestaande dubbelbelastingverdrag geen gewag wordt 

gemaakt van de neerwaartse correlatieve aanpassing. Een neerwaartse correctie wordt echter wel 

afhankelijk gemaakt van een aanhangig gemaakte internationale  procedure ter eliminatie van 

dubbele belasting of van een voorafgaand akkoord. (Infra 63, nr. 128) In dergelijke ruling zullen 

de praktische voorwaarden worden vastgelegd. Het zal onder andere gaan over de gebruikte 

methodologie, de uitgeoefende functies, de gedragen risico’s en de aangewende activa.   

 

92. In de praktijk bestaan een aantal problemen bij de toepassing van de neerwaartse 

corresponderende aanpassing. Aangezien de aanpassingen uiteindelijk tot doel hebben een at 

arm’s length situatie te creëren, zal de verdragsluitende Staat pas worden geacht tot zo’n 

aanpassing over te gaan indien en voor zover zij akkoord gaat met de eerste aanpassing van de 

andere verdragsluitende Staat. Beide Staten treden in oordeel over de verrekenprijzen en voeren 

een onderzoek naar de correcte prijs die tussen twee onafhankelijke ondernemingen van 

toepassing zou zijn geweest. Het is meer dan waarschijnlijk dat deze twee Staten niet altijd tot 

hetzelfde resultaat zullen komen. Wanneer de ene verdragsluitende Staat op die manier eenzijdig 

tot een arbitraire of overdreven aanpassing over gaat, is het onmogelijk de andere 

verdragsluitende Staat zomaar te verplichten tot een corresponderende verlaging over te gaan. 

Daarnaast wordt nergens in het artikel 9 OESO-Modelverdrag voorzien binnen welke termijn 

zo’n aanpassing moet gebeuren. In het geval waar een belastingplichtige onderneming zijn 
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verrekenprijzen aangepast ziet in de ene verdragsluitende Staat, zonder enige verlichting in de 

andere verdragsluitende Staat, zullen dus alternatieven gewenst zijn.
125

  

 

93. In veel dubbelbelastingverdragen werd echter nog geen voorziening voor de neerwaartse 

correlatieve aanpassing opgenomen. De belastingplichtigen van deze Staten zullen desgevallend 

gebruik moeten maken van andere middelen, die verder in deze tekst aan bod zullen komen. Het 

dient nogmaals te worden opgemerkt dat een dubbelbelastingverdrag nooit de bevoegdheid 

toekent of recht doet ontstaan op het heffen van belastingen. Daarom zal artikel 9 wel de 

mogelijkheid bieden bepaalde inkomsten te doen aanwassen door een aanpassing, maar zal dit 

enkel belast kunnen worden indien er een nationale wettelijke basis is voor het belasten van die 

specifieke inkomsten.
126

 

 

4. BESLUIT 
 

94. Wat de unilaterale maatregelen ter voorkoming van internationale dubbele belasting 

betreft, dient opgemerkt te worden dat, hoewel deze op zich wel efficiënt zijn, er toch telkens 

slechts een gedeeltelijke vrijstelling of aftrek zal zijn, waardoor de dubbele taxatie nooit helemaal 

verdwenen zal zijn. Wanneer een belastingplichtige merkt dat een bepaalde inkomst tweemaal 

wordt belast, zal zijn probleem door deze maatregelen erkend en deels verlicht worden. Op dat 

moment zoekt de belastingplichtige echter naar een afdoende en volledige oplossing voor deze 

onrechtvaardigheid. Concluderend kan men zich de vraag stellen of het nationaal niveau wel het 

juiste is om problemen van internationale dubbele belasting aan te pakken. Hoewel er behoorlijk 

wat inspanningen geleverd worden op nationaal niveau, zullen deze, net door het internationaal 

karakter van het probleem, waarschijnlijk tekortschieten.  

 

95. Door middel van het afsluiten van bilaterale dubbelbelastingverdragen kunnen de Staten 

vermijden dat bepaalde inkomsten door elk van hen belast worden. De verdragen bepalen per 

soort inkomst welke Staat bevoegd is om belasting te heffen. Het dient nogmaals te worden 

herhaald dat “de bevoegdheid om te heffen” niet door het verdrag wordt toegekend, maar reeds 

bestaat in hoofde van elke Staat op grond van de belastingsoevereiniteit. In een 

dubbelbelastingverdrag spreken de Staten net af van die bevoegdheid af te zien, teneinde de 

andere Staat de kans te geven zijn heffingsbevoegdheid uit te oefenen zonder dat er dubbel belast 

wordt.  Indien deze verdragen sluitend zouden zijn en overal op een identieke manier worden 

geïnterpreteerd en toegepast, zouden er waarschijnlijk nog weinig problemen bestaan. Helaas is 

dit niet het geval en is er wel degelijk nood aan rechtsmiddelen ter bestrijding van situaties van 

internationale dubbele belasting. 
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HOOFDSTUK 3: DE RECHTSMIDDELEN TEGEN INTERNATIONALE 

DUBBELE BELASTING 
 

1. INLEIDING 
 

96. Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk, kunnen de voorziene maatregelen op nationaal en 

internationaal niveau niet voorkomen dat internationale dubbele belasting ontstaat. In dit laatste, 

meest omvangrijke deel van dit werkstuk worden dan ook de rechtsmiddelen besproken die de 

belastingplichtige ter zijner beschikking heeft. In het eerste deel wordt ingegaan op het Belgisch 

formeel fiscaal recht. Vervolgens wordt de bijzondere voorziening van het onderling overleg in 

het OESO-Modelverdrag bestudeerd. Ten derde bespreek ik het verdrag ter afschaffing van 

dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen. Tenslotte 

worden de laatste twee internationale voorzieningen met elkaar vergeleken. 

 

2. HET BELGISCH FORMEEL FISCAAL RECHT 
 

97. België heeft geen algemene non bis in idem-regeling voor belastingen  waarnaar de 

belastingplichtige altijd kan teruggrijpen indien internationale dubbele belasting zou 

voorkomen.
127

 Er zijn voor belastingplichtigen twee administratieve mogelijkheden om een 

dubbele taxatie aan te vechten.  

 

2.1. HET ADMINISTRATIEF BEROEP VIA BEZWAARSCHRIFT 
 

98. Een belastingplichtige die niet akkoord gaat met een tegen hem gerichte aanslag kan tegen 

het bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, 

schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur der belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de 

verhoging en de boete zijn gevestigd.
128

 Dergelijk bezwaarschrift dient ingediend te worden 

binnen een termijn van 6 maand volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. De 

termijn begint echter slechts te lopen op de derde werkdag na de datum van verzending, 

ingevolge een uitspraak van het Grondwettelijk Hof.
129

 Uiteraard moet het bezwaarschrift 

vermelden welke aanslag er precies betwist wordt. Daarbij moet hij ook motiveren waarom hij 

meent dat de aanslag niet correct is.
130

 Het is belangrijk de motivatie op een volledige manier 
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weer te geven, aangezien de administratie enkel de door de belastingplichtige ingeroepen 

bezwaren zal onderzoeken, en niet zelf op zoek zal gaan naar mogelijke onregelmatigheden.
131

  

 

99. Het bezwaar zal onderzocht worden door een ambtenaar die een hogere graad heeft dan 

die van de controleur. Hij heeft hierbij minstens alle bevoegdheden die de controleur had bij het 

vaststellen van de belasting.
132

 De bezwaar makende belastingplichtige heeft het recht te vragen 

om te worden gehoord.
133

 Dit dient hij in principe schriftelijk te doen in het bezwaarschrift. 

Daarnaast heeft hij ook recht op inzage in zijn dossier.
134

 Sinds 2009 bestaat bovendien de 

mogelijkheid een fiscaal bemiddelaar in te schakelen. Hiervoor is wel vereist dat er reeds 

pogingen zijn ondernomen om gezamenlijk tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door middel 

van een hoorzitting. De fiscale bemiddelaar probeert de twee partijen te verzoenen.  

 

Op grond van het niet-bindend advies van de inspecteur, doet de directeur der belastingen 

uitspraak ter zake bij een met redenen omklede beslissing. Deze beslissing wordt per 

aangetekende brief ter kennis gebracht aan de belastingplichtige die het bezwaarschrift indiende. 

Hij moet bovendien op de hoogte worden gebracht van de beroepsmogelijkheden die voor hem 

openstaan.
135

 Tegen dergelijke beslissing kan een vordering ingesteld worden bij de rechtbank 

van eerste aanleg. Gebeurt dit niet binnen een termijn van drie maanden, dan wordt de beslissing 

definitief. 

 

2.2. ONTHEFFING VAN AMBTSWEGE
136

 
 

100. In uitzonderlijke omstandigheden kan een onterecht geheven belasting eventueel toch 

worden ongedaan gemaakt via een ontheffing van ambtswege of “ontheffing ex officio”. Dit kan 

zelfs nog na het verstrijken van de termijnen voor bezwaar en beroep. Eén van deze bijzondere 

omstandigheden is zogenaamde “overbelasting” Overbelasting kan voortvloeien uit een materiële 

vergissing,  uit dubbele belasting
137

 en kan eventueel ook blijken uit nieuwe feiten. Dubbele 

belasting moet in dit kader gezien worden als de situatie waarbij de ene belasting die op de 

inkomsten van toepassing is, de andere belasting juridisch gezien uitsluit. Een geval van 

internationale dubbele belasting, doch enkel de juridische vorm, kan dus in principe onder deze 

uitzonderingsregeling vallen.
138

 Men zal wel steeds een bezwaar moeten indienen tegen de 

aanslag die ten onrechte werd gevestigd en niet tegen de aanslag die terecht werd gevestigd.
139
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Het is namelijk enkel de ten onrechte gevestigde belasting waarvan ontheffing kan worden 

verleend.
140

 

 

101. Ook deze aanvraag dient gericht te worden aan de directeur der belastingen in wiens 

ambtsgebied de aanslag is gevestigd. In het geval van dubbele belasting bedraagt de termijn vijf 

jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting die de dubbele taxatie heeft doen 

ontstaan, werd gevestigd.
141

 De uitspraak van de directeur der belastingen dient opnieuw met 

redenen omkleed te zijn en aan de belastingplichtige bekendgemaakt te worden bij ter post 

aangetekende brief.
142

 

 

2.3. GERECHTELIJK BEROEP 
 

102. Tegen de beslissingen die door de fiscale administratie werden genomen ingevolge één 

van de twee bovenstaande administratieve rechtsmiddelen, kan gerechtelijk beroep worden 

ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg. Er geldt hier een uitputtingsvereiste, wat betekent 

dat men zich enkel kan wenden tot een gerechtelijke oplossing indien men reeds een 

administratiefrechtelijke beslissing ontvangen heeft. De redenen hiervoor zijn dat de 

administratie eerst zelf de kans moet krijgen om bepaalde fouten recht te zetten, zonder dat de 

rechtbanken overstelpt worden met zaken die sneller en efficiënter door de administratie zouden 

kunnen worden opgelost.
143

 Ook wanneer binnen een termijn van zes maanden vanaf de 

ontvangst van het bezwaarschrift of van het verzoek om ambtshalve ontheffing nog geen 

beslissing werd genomen, heeft de belastingplichtige het recht om een geschil bij de rechtbank 

van eerste aanleg aanhangig te maken.
144

 Indien op dat moment net een beslissing werd genomen 

door de administratieve instantie, mag met die beslissing geen rekening meer worden gehouden, 

aldus bepaalde rechtspraak.
145

 Dit belet de rechter niet om een gelijkaardige beslissing en 

motivatie te ontwikkelen. De vordering dient ingesteld te worden binnen een termijn van drie 

maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing bij verzoekschrift op tegenspraak.
146

 

Dergelijke procedures kunnen enkel behandeld worden door de rechtbank van eerste aanleg van 

de verschillende provinciehoofdplaatsen, van Brussel of Eupen.
147

 Verder verloopt de procedure 

op dezelfde manier als elke andere voor de rechtbank van eerste aanleg. Indien een 

administratieve beslissing onterecht wordt bevonden, en deze door de rechtbank van eerste aanleg 

wordt vernietigd, zal de rechtbank zich vervolgens moeten uitspreken over de grond van de 
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zaak.
148

 Tegen de vonnissen die worden uitgesproken, staat steeds hoger beroep en cassatie open. 

Deze twee voorzieningen zullen de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing schorsen, 

met uitzondering van het onbetwist gedeelte van de aanslag.
149

 

 

3. NOOD AAN INTERNATIONALE OPLOSSINGEN 
 

103. Zoals eerder reeds werd opgemerkt, zijn de maatregelen die op het nationale niveau 

werden genomen ontoereikend ter preventie van een internationale dubbele belasting. Ook de 

middelen die een belastingplichtige hier ter beschikking heeft op nationaal vlak zullen niet de 

nodige kracht hebben om internationale dubbele belasting op te lossen. Elke uitspraak, hetzij een 

administratieve, hetzij een gerechtelijke, reikt slechts zo ver als de nationale fiscale jurisdictie. 

Bovendien zal een Staat zich ervoor hoeden door middel van unilaterale maatregelen een stap 

terug te zetten, telkens een andere Staat reeds heeft belast of telkens de andere Staat een 

opwaartse aanpassing van verrekenprijzen heeft toegepast. Elke Staat wil “zijn deel van de koek” 

en zal daarom niet altijd terugdeinzen van zodra zij lucht krijgt van een dubbele taxatie. De 

belastingplichtige vindt zichzelf hier ergens tussen de belastende Staten in en is meer dan eens de 

dupe. Een aantal internationale rechtsmiddelen werden echter ter zijner beschikking gesteld om 

dergelijke situaties recht te zetten.  

 

4. ARTIKEL 25 OESO-MODELVERDRAG
150

  
 

4.1. HET ONDERLING OVERLEG
151

 
 

104. Uit het voorgaande blijkt dat praktisch elk probleem van internationale dubbele belasting 

kan gereduceerd worden tot één van de volgende situaties.
152

 Tussen de twee betrokken Staten 

kan er ten eerste een verschillende interpretatie zijn van de feiten die zich hebben voorgedaan. 

Het gaat om transacties die werden beoordeeld, over prijzen die werden aangepast en dergelijke. 

Daarnaast kunnen beide Staten een andere interpretatie aanhangen van het recht. Men heeft in een 

dubbelbelastingverdrag afspraken gemaakt, maar deze worden nu op een verschillende manier 

geïnterpreteerd of één van de twee Staten volgt deze regels niet zoals oorspronkelijk bedoeld was. 

In veel gevallen is het zelfs een combinatie van de twee.
153

 Wanneer er bijvoorbeeld een 

verrekenprijsprobleem is, zal de vraag naar de correcte verrekenprijsmethode er één zijn naar 

toepassing van het recht, terwijl de werkelijke toepassing van die methode vervolgens een vraag 
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zal zijn naar de feiten. Een verschillende zienswijze van de twee betrokken Staten omtrent die 

zaken vormt het grootste probleem.  

 

105. In principe kan internationale dubbele belasting dus uit de wereld geholpen worden door 

het creëren van een mogelijkheid voor de twee Staten om met elkaar in overleg te treden. Er zijn 

voor Staten een aantal mechanismen beschikbaar die zij kunnen aanwenden om internationale 

geschillen te beslechten, die echter meestal van diplomatieke aard zijn. Dubbelbelastingverdragen 

die gebaseerd zijn op het OESO-Modelverdrag zullen hier echter voorzien in een procedure voor 

onderling overleg oftewel “mutual agreement procedure”.  De Franse term, “procédure amiable” 

toont aan dat het gaat om een procedure tussen de bevoegde instanties die minder formeel is dan 

de diplomatieke betrekkingen. Artikel 25 van dat model legt de procedurele regels omtrent zo’n 

overleg vast. Deze voorziening heeft als doel de bevoegde instanties van de  betrokken 

verdragsluitende Staten in welbepaalde gevallen de mogelijkheid te bieden met elkaar in overleg 

te treden en tot een oplossing te komen omtrent de moeilijkheden die kunnen ontstaan rond een al 

dan niet verkeerde toepassing of interpretatie van het dubbelbelastingverdrag dat zij hebben 

afgesloten. Het betreft hier discussies over gespecialiseerde en complexe fiscale materies. Door 

het onderling overleg kan men hier dan ook op het gewenste niveau over onderhandelen, zonder 

de verplichting diplomatieke omwegen te maken.  

 

4.2. SOORTEN ONDERLING OVERLEG 
 

106. De onderlinge overlegprocedure kan op verschillende manieren aangewend worden, 

naargelang de verzoeker voor de procedure en het probleem dat zich stelt. Ten eerste voorziet 

artikel 25 OESO-Modelverdrag dat de bevoegde instanties van de contracterende Staten door 

middel van onderling overleg “elke moeilijkheid of twijfel die ontstaat door de interpretatie of de 

toepassing van het verdrag zullen trachten op te lossen.”
154

 Deze vorm van overleg veronderstelt 

geen enkele inmenging van de belastingplichtige, maar is een algemeen geldend probleem of een 

onduidelijkheid die één van de of beide Staten graag opgelost zou zien.
155

 Dit wordt de 

“interpretative mutual agreement procedure” genoemd. Daarnaast kan in het OESO-

Modelverdrag teruggevonden worden dat onderling overleg aangewend dient te worden indien 

zich problemen van internationale dubbele belasting voordoen die niet in het gezamenlijk 

afgesloten dubbelbelastingverdrag zijn geregeld. Men noemt dit de “legislative mutual agreement 

procedure”. In het Belgisch recht wordt deze soort echter niet aanvaard omdat het een 

ongrondwettelijke bepaling zou zijn. Op grond van artikel 167, §2 van de Grondwet sluit de 

Koning de verdragen, waarna zij pas gevolg kunnen hebben na instemming van de Kamers. 

Indien men via het onderling overleg een uitvoering zou geven aan het verdrag die niet binnen de 

normale interpretatie van dat verdrag ligt, schendt men dat artikel.
156

 In het aan artikel 25 OESO-

Modelverdrag analoge artikel van het Belgisch model, is deze mogelijkheid dan ook weggelaten. 

Tenslotte kan een belastingsubject beroep doen op deze procedure van onderling overleg wanneer 

hij van oordeel is dat “de maatregelen van een overeenkomst sluitende Staat of van beide 
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overeenkomst sluitende Staten voor hem leiden of zullen leiden tot een belastingheffing die niet 

in overeenstemming is met de bepalingen van deze overeenkomst.” Dit wordt vaak de 

“verzoeksprocedure” of de “specific case mutual agreement procedure” genoemd.  

 

De drie procedures kunnen onafhankelijk van elkaar worden doorlopen, maar ook overlappingen 

zijn mogelijk
157

. Zo kan men zich een situatie voorstellen waarin een bepaalde onduidelijkheid in 

het dubbelbelastingverdrag niet enkel dubbele belasting veroorzaakt voor de belastingplichtige 

die het verzoek tot onderling overleg heeft gedaan, maar ook voor een grotere groep niet-

geïdentificeerde belastingplichtigen. In dit geval kan men eventueel beslissen de remedie een 

grotere toepassing te geven dan enkel de belastingplichtige die het verzoek indiende.
158

 Gezien 

binnen dit hoofdstuk gezocht wordt naar de rechtsmiddelen die de belastingplichtige ter zijner 

beschikking heeft wanneer hij geconfronteerd wordt met internationale dubbele belasting, gaan 

we hier vooral in op het onderling overleg “in de enge zin”, namelijk na verzoek van de 

belastingplichtige. 

 

4.3. HET INDIVIDUEEL OVERLEG 
 

4.3.1. Materieel toepassingsgebied 

 

107. Om als belastingplichtige beroep te kunnen doen op de procedure van onderling overleg, 

is vereist dat hij zich in een situatie bevindt waarin hij is of denkt te zullen worden behandeld op 

een manier die niet in overeenstemming is met de voorzieningen van het dubbelbelastingverdrag. 

Dit impliceert twee zaken. Ten eerste is het voldoende dat de belastingplichtige in de toekomst 

verwacht te worden belast op een manier die niet in overeenstemming is met het 

dubbelbelastingverdrag. Hij kan dus gebruik maken van de procedure van zodra hij de bui voelt 

hangen en hoeft niet te wachten tot hij daadwerkelijk onderworpen wordt aan de incorrecte 

belasting.
159

 Ten tweede dient opgemerkt te worden dat er geen voorwaarde van een dubbele 

belasting is. De vereiste is enkel dat het subject belast wordt op een manier die niet overeenkomt 

met het dubbelbelastingverdrag. Aangezien het doel van een dubbelbelastingverdrag erin bestaat 

dubbele belasting te voorkomen, zullen de beide situaties vaak overlappen
160

, doch de ene situatie 

kan zich perfect voordoen zonder dat er sprake is van de andere. Het volgende voorbeeld 

verduidelijkt dit.
 161

 Wanneer er een aanpassing is van verrekenprijzen wegens niet-conformiteit 

met het at arm’s length-principe, zullen beide Staten zich baseren op de richtlijnen uitgegeven 

door de OESO omtrent de toepassing van verrekenprijzen om een aanpassing te maken. Indien de 

ene Staat echter kiest voor de ene methode, terwijl de andere Staat via een andere methode tot 

een ander resultaat komt, zal er eventueel dubbele belasting kunnen ontstaan. De ene Staat voegt 

namelijk een bedrag toe aan de belastbare winst in hoofde van de door haar belaste onderneming, 

terwijl de andere Staat, zoals voorzien door het OESO-Modelverdrag overgaat tot een 
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neerwaartse aanpassing. Beide hebben echter het dubbelbelastingverdrag correct toegepast. Toch 

is er economisch gezien wel sprake van een dubbele belasting, met name ter waarde van het 

verschil tussen de twee at arm’s length-prijzen die de twee Staten hebben bepaald.  

 

108. In de commentaren bij het OESO-Modelverdrag is letterlijk opgenomen dat ook 

problemen van internationale dubbele belasting ontstaan door de verrekenprijsproblematiek, en 

dan vooral de economische dubbele belasting die ontstaat door het verhogen van de winst die in 

aanmerking wordt genomen voor belasting bij een bepaalde verbonden onderneming, zoals 

eerder in deze tekst werd gezien, onder dit artikel 25 OESO-Modelverdrag vallen. Ook inzake 

deze problematiek kunnen Staten dus tot onderling overleg overgaan teneinde gezamenlijk de 

correcte “verdeling” van de winst vast te stellen. Er zijn nog steeds dubbelbelastingverdragen 

waar geen aan artikel 9 (2) OESO-Modelverdrag analoge voorziening is opgenomen. In die 

gevallen zou men kunnen zeggen dat, bij afwezigheid van een neerwaartse corresponderende 

aanpassing, er eigenlijk geen sprake is van een schending van het dubbelbelastingverdrag en er 

dus ook geen mogelijkheid is tot onderling overleg. Er wordt echter gezegd dat louter door het 

opnemen van een aan artikel 9 (1) OESO-Modelverdrag analoge voorziening, het toch de intentie 

was dat dit soort dubbele belasting door het dubbelbelastingverdrag gedekt zou worden. Daarom 

nemen de meeste landen aan dat het gebrek aan die neerwaartse corresponderende aanpassing 

sowieso een schending zal zijn van het dubbelbelastingverdrag, is het niet een letterlijke 

schending, dan toch op zijn minst een schending tegen de geest van het verdrag.
162

 

 

4.3.2. De procedure 

 

109. Wanneer een belastingplichtige door een Staat belast werd of vreest te worden belast op 

een manier die niet overeenstemt met een dubbelbelastingverdrag dat door die Staat werd 

afgesloten, kan hij een verzoekschrift tot onderling overleg indienen bij de bevoegde 

autoriteiten.
163

 In België is dit de gewestelijk directeur, die dit verder zal doorsturen naar de 

Centrale Diensten van de Administratie voor Ondernemings -en Inkomensfiscaliteit. Volgens het 

OESO-Modelverdrag dient dit verzoek ingediend te worden binnen een termijn van drie jaar 

vanaf het moment dat de kwestieuze fiscale maatregel ter kennis wordt gebracht van de 

belastingplichtige. In België betekent dit dat de termijn start vanaf de kennisgeving van de 

aanslag die de dubbele belasting deed ontstaan.
164

 Staten kunnen echter in onderlinge 

overeenstemming een andere termijn vastleggen in hun dubbelbelastingverdrag. De directeur der 

belastingen die het verzoek heeft ontvangen, zal verplicht zijn te onderzoeken of er al dan niet 

een schending is van het dubbelbelastingverdrag. Wanneer er duidelijk geen schending is of 

wanneer de situatie buiten het toepassingsgebied van het dubbelbelastingverdrag valt, kan hij 

beslissen de aanvraag als ongegrond af te wijzen. Zo niet, dient hij na te gaan of hij in staat is 

unilateraal een bevredigende oplossing voor de schending te bieden.
165

 Het OESO-Modelverdrag 

voorziet niet in een termijn binnen dewelke dit moet gebeuren, maar de commentaren schrijven 
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wel voor dat dit “in a timely manner” dient te gebeuren. Men vreest namelijk dat Staten deze stap 

onnodig zouden rekken, wat in het nadeel zou zijn van de belastingplichtige. Men dient zich af te 

vragen of een rechtsmiddel openstaat tegen een afwijzende beslissing van de directeur der 

belastingen. Zoals eerder in deze tekst werd besproken, kan tegen een administratieve beslissing 

een vordering aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg. Er heerst echter 

onduidelijkheid over de maatregel die de belastingplichtige in dit geval kan vorderen. Een rechter 

kan namelijk bezwaarlijk een verplichting opleggen aan de Staat om toch tot onderling overleg 

over te gaan, rekening houdende met de scheiding der machten.
166

 Als oplossing wordt aangereikt 

dat een schadeloosstelling geëist zou kunnen worden wegens het onterecht afwijzen van de 

aanvraag tot onderling overleg.  

 

110. Wanneer de Staat vreest dat hij zonder de medewerking van de andere, betrokken Staat 

niet tot een remedie zal komen, moet hij de zaak tijdig tillen naar het internationale niveau. 

Indien de ene Staat op die manier aangesproken wordt door de andere Staat, is die eerste 

bovendien verplicht om aan het onderling overleg deel te nemen. Zo komt men in de tweede, 

interstatelijke fase van de procedure. Tot dusver hebben de Staten bepaalde verplichtingen ten 

aanzien van de belastingplichtige. Deze lijn wordt echter niet doorgezet wat betreft het 

daadwerkelijk vinden van een oplossing. De Staten dienen enkel samen te onderhandelen en met 

de grootste zorg tot een oplossing trachten te komen, maar zij worden door het OESO-

Modelverdrag niet gedwongen om met een maatregel voor de dag te komen.  

 

111. De bevoegde vertegenwoordigers van de beide verdragsluitende Staten worden door deze 

laatsten gemachtigd om een uitkomst te onderhandelen die belasting wegwerkt die niet in 

overeenstemming is met de voorzieningen van het dubbelbelastingverdrag. Een onderlinge 

overlegprocedure kan dus in principe enkel binnen de lijntjes van het dubbelbelastingverdrag 

ingekleurd worden. Toch zal men moeten mijden dit al te eng op te vatten. Indien elk van de 

beide verdragsluitende Staten dit slechts zo breed interpreteert als het dubbelbelastingverdrag 

onder het nationaal recht wordt gezien, en deze beide zienswijzen komen niet overeen, zal men al 

snel tot een impasse komen. Enerzijds is het niet de bedoeling dat het dubbelbelastingverdrag bij 

elke onderlinge overleg wordt geamendeerd. Anderzijds zal men toch het toepassingsgebied van 

het dubbelbelastingverdrag niet al te strikt mogen invullen om een doodlopende discussie te 

vermijden. Het is niet meer dan logisch dat hetgeen wat de dubbelbelastingverdrag moet 

verduidelijken en interpreteren, het dubbelbelastingverdrag ook enigszins zal aanvullen.
167

 Er 

moet dus een evenwicht gevonden worden. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de 

beslissingen die eerder in onderling overleg genomen zijn, geen bindende precedentenwerking 

hebben. Elke nieuwe beslissing kan volledig onafhankelijk van de vorige worden gemaakt. Indien 

bevoegde instanties van de verdragsluitende Staten door het overleg tot een bepaalde schikking 

zouden komen, wordt dit resultaat geïmplementeerd zonder dat er rekening dient gehouden te 

worden met de termijnen en procedures die in de Staten gelden.  
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4.3.3. De arbitrageclausule 

 

4.3.3.1. Alternatieve geschillenbeslechting 

 

112. Wanneer twee Staten in overleg treden over de mogelijkheden om de schending van het 

dubbelbelastingverdrag ongedaan te maken en de dubbele belasting weg te nemen, doen zij dat in 

principe zonder enige resultaatsverbintenis. Inderdaad, artikel 25 van het OESO-Modelverdrag 

spreekt over: “Shall endeavour to resolve”. De Staten verbinden er zich dus enkel toe hun best te 

doen om een oplossing te vinden. De belastingplichtige is volledig afhankelijk van de wil en 

soepele houding van de verdragsluitende Staten. Indien zij hierin te laks of zelfs ter kwader trouw 

zijn, resten er de belastingplichtige weinig middelen om tot een oplossing te komen. Dit alles 

zorgt ervoor dat de betrokken ondernemingen allesbehalve een garantie hebben op succes, en al 

zeker niet op een snel succes. Vaak resulteert deze situatie in enorm langdurige procedures of 

komen de Staten tot een patstelling wegens het gebrek aan overeenstemming tussen de 

standpunten. Ruim tien jaar geleden werd de gemiddelde duur van een onderling 

overlegprocedure berekend op vier à vijf jaar.
168

 Het is dan ook niet vreemd dat ruim dertig jaar 

geleden reeds de eerste stemmen begonnen te luiden om een verplichte en bindende 

arbitrageprocedure te koppelen aan het onderling overleg.
169

 Anderen stelden eerder een 

vrijwillige arbitrage voor.
170

 Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij 

de partijen de zaak overdragen aan een onafhankelijke derde partij, samen met de bevoegdheid 

om een juridisch bindende beslissing te nemen. Het mechanisme kan pas tot stand komen met de 

instemming van de beide partijen en heeft als voordeel dat de Staten nog steeds controle hebben 

over bepaalde zaken, zoals het aanduiden van een arbiter, het vastleggen van de regels ter 

beslissing en het recht volgens hetwelk de arbiters zullen beslissen. De arbitragebeslissingen zijn 

desalniettemin bindend en er kan bovendien geen beroep tegen ingesteld worden.  

 

113. Reeds vanaf het eerste voorstel was er kritiek wegens verlies van soevereiniteit voor de 

verdragsluitende Staten. Bovendien was er op dat moment ook geen hoge nood, wegens een toen 

nog kleiner aantal interstatelijke verrekenprijsdiscussies.
171

 Daarentegen waren er ook 

voorstanders van een meer verregaande oplossing dan arbitrage. Zij lieten optekenen dat, indien 

de Staten niet tijdig tot een besluit kwamen, de zaak aanhangig moest worden gemaakt bij het 

Hof van Justitie.
172

 Wanneer men zou kiezen voor dergelijke, gerechtelijke weg, zou voor de 

Staten een grote hap uit hun zeggenschap genomen worden. De flexibiliteit van de 

arbitragevoorziening zorgt ervoor dat Staten zich misschien minder bedreigd zullen voelen met 

betrekking tot hun soevereiniteit in fiscale zaken. In 2004 en 2007 werden door de OESO 

rapporten uitgegeven die tot doel hadden de procedure voor het oplossen van disputen over 

dubbelbelastingverdragen via onderling overleg te verbeteren.
173

 Het eerste stelde nog meer dan 
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30 mogelijkheden voor, waaronder de arbitrageclausule. Dit voorstel was sterk geïnspireerd op de 

arbitragevoorziening in het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in 

geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, dat verder zal worden behandeld. 

(Infra 68, nr. 133) Het tweede rapport handelde heel wat concreter over de invoeging van een 

vijfde paragraaf in artikel 25 van het Modelverdrag. 

 

4.3.3.2. Vernieuwing van het OESO-Modelverdrag 

 

114. Pas in 2008 koos de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking een 

obligatoire en bindende arbitrage toe te voegen aan artikel 25 van het door hen opgestelde 

modelverdrag.
174

 In het vijfde lid van dit artikel werd vanaf dat moment opgenomen dat, wanneer 

er zich een situatie voordeed waar een persoon een zaak voorlegde aan de bevoegde instanties 

van een verdragsluitende Staat op basis van een bepaalde handeling van één van de twee of de 

beide verdragsluitende Staten die niet in overeenstemming was met de voorzieningen van het 

verdrag dat tussen hen gesloten is, en deze instanties niet in staat blijken om, binnen twee jaar 

vanaf het moment dat de zaak aan deze instanties werd voorgelegd, samen tot een oplossing te 

komen door middel van onderling overleg, dat:  

 

“any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so 

requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on 

these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless 

a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the 

arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be 

implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent 

authorities of the contracting state shall by mutual agreement settle the mode of application of 

this paragraph.”
175

 

 

115. Verder wordt er in het artikel bitter weinig informatie gegeven over het verloop van de 

procedure. Men voorziet geen praktische regeling of modaliteiten die de arbitrage in goeie banen 

moet leiden. Er wordt enkel geschreven dat de verdragsluitende Staten de wijze van toepassing in 

een onderlinge overeenkomst omtrent arbitrage zullen moeten vastleggen. De OESO heeft 

weliswaar een voorbeeldovereenkomst opgesteld dat, indien gewenst, door de Staten kan worden 

overgenomen en waar uiteengezet wordt op welke manier en volgens welke procedure de 

arbitrage kan doorgaan. Het gaat onder andere over de vereiste informatie die door de 

belastingplichtige moet worden geleverd, de verplichting voor de Staten om de arbiters aan te 

duiden en de correcte vragen op te stellen die aan arbitrage onderworpen zullen worden.  

Daarnaast is ook nog een online gids ontwikkeld over hoe de onderlinge overlegprocedure in al 

zijn fases praktisch moet toegepast worden. Ook de arbitrage wordt in deze zogenaamde “Manual 

on Effective Mutual Agreement Procedure” of “MEMAP” besproken. 
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4.3.3.3. De arbitrageprocedure 

 

116. Indien deze voorziening in het dubbelbelastingverdrag is opgenomen, bestaat er voor de 

Staten een tijdslimiet van twee jaar vanaf de datum waarop de hele zaak met alle nodige 

informatie werd voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten van de andere overeenkomstsluitende 

Staat, binnen dewelke zij met een oplossing op de proppen dienen te komen. Het startpunt van de 

termijn wordt niet verder bepaald door het OESO-Modelverdrag. Elk dubbelbelastingverdrag dat 

door twee Staten wordt afgesloten kan hier naar overeenkomst verder invulling aan geven.
176

  

Indien de Staten hier niet in geslaagd zijn, kan de belastingplichtige verzoeken dat onopgeloste 

twistpunten  zullen worden voorgelegd aan een onafhankelijk arbitragepanel. Over de termijn 

waarbinnen de belastingplichtige dit verzoek moet indienen is opnieuw niets voorzien. Het 

Belgisch modelverdrag voorziet echter dat hij dit zal moeten doen binnen een periode van twee 

jaar, te beginnen vanaf het moment dat voor het eerst om arbitrage gevraagd kan worden.  De 

belastingplichtige dient opnieuw over de nodige informatie te voorzien. Aangezien in het OESO-

Modelverdrag niet wordt aangegeven wat die informatieverplichting precies inhoudt, horen de 

verdragsluitende Staten dit opnieuw in onderling overleg af te spreken. De 

voorbeeldovereenkomst meldt dat geen informatie ter beschikking gesteld kan worden van de 

arbiters, die niet reeds in de onderlinge overlegfase beschikbaar was.
177

 

 

117. De arbitrageprocedure kan enkel opgestart worden indien de twistpunten reeds in 

onderling overleg besproken zijn. Het toepassingsgebied van de voorziening is in principe dus 

hetzelfde als dat van de onderlinge overlegprocedure. De verdragsluitende Staten kunnen de 

toepassing van artikel 25 (5) uiteraard wel beperken in hun dubbelbelastingverdrag. Zij kunnen 

het toepassingsgebied ook uitbreiden naar de gevallen van internationale dubbele belasting die 

niet in het dubbelbelastingverdrag geregeld werden, zoals voorzien in de derde paragraaf van 

artikel 25 van het OESO-Modelverdrag.
178

 België zal dit echter niet aanvaarden in zijn 

dubbelbelastingverdragen, aangezien in België  zelfs geen onderling overleg mogelijk is voor 

deze soort situaties. Vervolgens krijgt het arbitragepanel de bevoegdheid naar eigen mening een 

beslissing te nemen, die bindend zal zijn tegenover de Staten. De arbitragecommissie antwoordt 

dus niet zomaar op de zaak die door de belastingplichtige aan de Staten is voorgelegd, doch enkel 

op de eventuele discussiepunten waarover de Staten het niet eens kunnen worden, en die hen 

weerhouden om in casu een oplossing te vinden. Aangezien niet de volledige vraagstelling, maar 

enkel de onopgeloste discussiepunten worden voorgelegd aan de arbitrage, dient opgemerkt te 

worden dat de arbitrage geen op zich staand alternatief is ter oplossing van internationale dubbele 

belasting, maar eerder een onderdeel van het onderling overleg.
179

 Wanneer de verdragsluitende 

Staten binnen de daarvoor voorziene termijn gezamenlijk tot een oplossing gekomen zijn, zal de 

belastingplichtige, indien deze niet akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen, derhalve niet 

in de mogelijkheid zijn de zaak alsnog voor te leggen aan een arbitragecommissie. Het is met 

andere woorden niet de bedoeling geweest van de OESO om de belastingplichtige door middel 

van de voorziening van arbitrage een andere uitweg te bieden. Aangezien de arbitrage een 
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onderdeel is van de gehele onderlinge overlegprocedure zullen ook voor die  laatste eventuele 

fase van de procedure geen diplomatieke omwegen moeten worden gemaakt. Wanneer het 

arbitragepanel tot een oplossing gekomen is, zullen hun antwoorden worden voorgesteld aan de 

belastingplichtige en de betrokken Staten. Indien de belastingplichtige tegen hun besluiten geen 

bezwaren heeft, zal niets de Staten er nog van weerhouden om op basis van die bindende 

antwoorden een oplossing te creëren en de onderlinge overlegprocedure af te sluiten. In de 

voorbeeldovereenkomst voor het instellen van de arbitrageprocedure die bij de commentaren op 

het OESO-Modelverdrag terug te vinden zijn, is echter voorzien dat, wanneer de hoven van één 

van de twee verdragsluitende Staten oordelen dat de beslissing niet implementeerbaar is wegens 

een schending van artikel 25 van het OESO-Modelverdrag of van een andere procedurele regel 

die redelijkerwijs de beslissing kan beïnvloed hebben, de uitspraak van het arbitragepanel toch 

niet bindend zal zijn. In dat geval wordt het verzoek om arbitrage geacht niet te zijn ingediend en 

wordt het arbitrageproces geacht niet te hebben plaatsgevonden.
180

 

 

4.3.3.4. De opname van een arbitrageclausule in dubbelbelastingverdragen 

 

118. Het nieuwe artikel 25 OESO-Model mag dan wel veelbelovend zijn, het is en blijft enkel 

een model. Indien het niet wordt toegepast in de dubbelbelastingverdragen van de Staten, zal het 

weinig kunnen bijdragen tot een effectieve oplossing van internationale dubbele belasting. Men 

kan twee manieren bedenken die Staten kunnen aanwenden om een arbitrageclausule in  hun 

dubbelbelastingverdrag in te lassen.
181

 Ten eerste zou men via artikel 25 (3) zelf een onderlinge 

overlegprocedure kunnen starten om zo een overeenkomst te sluiten over het voorleggen van 

onopgeloste zaken aan een arbitragecommissie. Men dient zich echter af te vragen of de 

betrokken instanties wel de bevoegdheid hebben om door middel van een onderlinge 

overlegprocedure zo’n arbitrageclausule te voorzien. Tenslotte is het toch een erg ingrijpende 

vernieuwing, die een deel van de soevereiniteit van een Staat zal beperken. Men kan zich 

voorstellen dat hier vaak een goedkeuring of bijzonder mandaat vanwege het wetgevend orgaan 

van de Staten zal vereist zijn. De minder makkelijke weg, doch waarschijnlijk wel de meest 

correcte, is het opnieuw bediscussiëren van het dubbelbelastingverdrag door de twee Staten,  

waarna zij samen tot een akkoord kunnen komen met als doel het invoegen van een 

arbitrageclausule.  

 

119. Nog maar weinig Staten hebben ervoor gekozen dit onderdeel in hun 

dubbelbelastingverdrag op te nemen. België heeft dit bijvoorbeeld enkel gedaan in het 

dubbelbelastingverdrag met de Verenigde Staten. De reden waarom vele Staten erg weigerachtig 

staan tegenover deze aanpassing is de aantasting van hun soevereiniteit op fiscaal vlak. Indien 

onder soevereiniteit wordt begrepen dat een Staat in zijn bestaan onafhankelijk is van een andere 

Staat, dan is het installeren van een arbitrageprocedure om bepaalde conflicten van internationale 

dubbele belasting te regelen net een uiting van die soevereiniteit, en geen beperking. Door het uit 

handen geven van de beslissingsmacht, hebben de Staten echter minder controle over de 

uitkomst, en zo ook minder vat op de budgettaire effecten van de uitkomst. Men zou kunnen 

stellen dat een Staat door het uitoefenen van zijn externe belastingsoevereiniteit grip verliest  op 
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zijn interne belastingsoevereiniteit.
182

 Daarom kiezen Staten er vaak voor de belastingplichtige 

een minder verregaande vorm van arbitrage aan te bieden. Zo wordt in het 

dubbelbelastingverdrag tussen België en de Verenigde Staten gekozen voor zogenaamde 

“baseball arbitration”.
183

 Bij deze vorm van arbitrage stelt elke Staat zijn zienswijze voor aan 

een arbitragecommissie en deze heeft enkel de mogelijkheid te kiezen tussen de twee 

vooropgestelde oplossingen.
184

 Op die manier beperken de Staten toch weer het uit handen geven 

van hun zeggenschap. Een andere mogelijkheid is dat men overeenkomt dat de arbitrage slechts 

mogelijk zal zijn voor bepaalde situaties, om zo het toepassingsgebied van de dwingende 

arbitrage te beperken. De flexibiliteit van het systeem zorgt ervoor dat Staten misschien meer 

geneigd zullen zijn een arbitrageclausule in hun dubbelbelastingverdrag op te nemen, aangezien 

zij aan zo’n clausule zelf de gewenste modaliteiten en beperkingen kunnen koppelen. Die 

flexibiliteit zorgt enerzijds wel voor een grotere aanvaarding van de arbitrage, maar ondertussen 

ook voor een grotere divergentie tussen de verschillende belastingverdragen. 

 

120. Tenslotte dient nog te worden vermeld dat de opname van een arbitrageclausule in het 

dubbelbelastingverdrag de rechtsbescherming tegen internationale dubbele belasting niet enkel 

bevorderd door middel van werkelijke arbitragebeslissingen, maar ook, en misschien zelfs vooral, 

door het “stok achter de deur”-effect. Om het met andere, geleende woorden te zeggen: “The best 

arbitration is no arbitration”.
185

 Staten zijn zich bewust van het feit dat zij slechts over een 

bepaalde termijn beschikken om tot een overeenkomst te komen. Zij beseffen bovendien dat, 

indien zij hier niet in slagen, hun zeggenschap uit handen gegeven zal worden aan een derde 

“arbiter”. Reden genoeg om niet te dralen en zo snel mogelijk naar een oplossing toe te werken 

die voor beide partijen aanvaardbaar is.  

 

 

4.3.4. Inbreng van de belastingplichtige 

 

121. Hoewel de belastingplichtige net de gedupeerde is die de internationale dubbele belasting 

in zijn hoofde wil geëlimineerd zien, is hij geen partij bij de procedure van artikel 25 OESO-

Modelverdrag. Dit kan voor de belastingplichtige vreemd aanvoelen, aangezien een dergelijke 

internationale procedure vaak voortvloeit uit een nationale procedure tussen de belastingplichtige 

en één van de verdragsluitende Staten. Op dit internationaal niveau zijn het echter de twee 

verdragsluitende Staten die de hoofdrol spelen binnen de procedure. Toch zijn er een aantal 

momenten waarop de belastingplichtige zich kan mengen in het verloop van de zaak. Ten eerste 

zal hij degene zijn die initiatief neemt om de arbitrage te laten doorgaan, wanneer de Staten niet 

in staat blijken te zijn om tot een passende overeenkomst te komen. Bovendien heeft de 

belastingplichtige steeds het recht om zijn mening te laten horen via geschreven middelen. 

Daarnaast heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om een mondelinge presentatie van zijn 
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zaak te doen, mits toestemming van het arbitragepanel.
186

 Verder is ook in het commentaar bij het 

OESO-Modelverdrag voorzien dat, wanneer de verdragsluitende Staten hun taken niet met 

zorgvuldigheid zouden uitvoeren, of zouden verzuimen een noodzakelijke stap in de procedure te 

nemen, de belastingplichtige zelf actie kan ondernemen om de bal terug aan het rollen te krijgen. 

Er zijn wel degelijk een aantal initiatieven genomen om de belastingplichtige te betrekken in het 

proces. Desalniettemin zal deze in de praktijk weinig recht op informatie en participatie hebben. 

 

4.4. TIJDSVERLOOP VAN EEN ONDERLINGE OVERLEGPROCEDURE 
 

122. De arbitrageclausule zou ervoor moeten zorgen dat de belastingplichtige binnen een 

redelijke termijn van een oplossing voor de internationale dubbele belasting worden voorzien. Of 

dit in werkelijkheid ook zo vlot zal verlopen, is nog maar de vraag. Ten eerste is een Staat die in 

beginsel op zoek gaat naar een unilaterale maatregel, niet gebonden door enige vaste termijn. Hij 

dient dit enkel te doen binnen een redelijke termijn. Het valt dus moeilijk te voorspellen hoeveel 

tijd reeds zal voorbijgegaan zijn voor een bepaalde zaak aan de andere betrokken Staat wordt 

voorgelegd. Daarna beschikken de verdragsluitende Staten over een termijn van twee jaar om in 

onderling overleg tot een besluit te komen. Is er echter geen arbitrageclausule voorzien, dan staat 

op dit onderling overleg niet echt een tijdslimiet en kan dit tot vier à vijf jaar duren. Indien er wel 

een arbitrageclausule is voorzien, beschikt de belastingplichtige nogmaals over een termijn van 

twee jaar om een arbitrageprocedure te verzoeken. Vervolgens dient deze een beslissing te nemen 

binnen een termijn van zes maanden. Gezien de complexiteit van de situaties zal ook deze termijn 

weinig realistisch zijn.  

 

4.5. VERHOUDING TOT HET NATIONAAL RECHT 
 

123. Zoals reeds werd gezien, zijn er naast deze onderlinge overlegprocedure ook nationale 

administratieve en gerechtelijke procedures tot dewelke de belastingplichtige zich kan wenden. 

Indien een bepaalde situatie zowel een schending is van het dubbelbelastingverdrag dat de 

betrokken Staat heeft afgesloten, als het nationaal belastingrecht van die Staat, kunnen in beginsel 

procedures op de beide niveaus worden opgestart. Een nationale procedure zal natuurlijk weinig 

garantie bieden op een sluitende oplossing voor de situatie, aangezien zij slechts uitgaat van de 

jurisdictie van één van de Staten. Een onderling overleg tussen beide Staten lijkt dan de meer 

gepaste oplossing. Er dient echter opgemerkt te worden dat in dit geval enkel een verzoek kan 

ingediend worden voor die zaken die een schending zijn van het dubbelbelastingverdrag, 

ongeacht de schendingen die er eventueel zijn ten aanzien van het nationaal recht, tenzij er een 

directe link kan aangetoond worden tussen de geschonden nationale regels en de regels van het 

dubbelbelastingverdrag.
187
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124. Een aantal problemen stellen zich echter bij dit naast elkaar bestaan van verschillende 

procedures. Indien een belastingplichtige de mogelijkheid zou hebben om beroep te doen op de 

onderling overlegprocedure nadat hij eerst een uitspraak heeft verkregen via een nationale 

procedure, dan is het belangrijk op te merken dat, in bepaalde landen, de betrokken instanties bij 

het onderling overleg niet de bevoegdheid hebben om af te wijken van een in kracht van gewijsde 

gegane rechterlijke beslissing. Indien de belastingplichtige echter eerst beroep zou doen op artikel 

25 OESO-Model en de Staten zou verzoeken tot onderling overleg over te gaan, om nadat het 

resultaat van het onderling overleg geïmplementeerd werd, opnieuw een vordering in te stellen 

voor de nationale rechter, bestaat de kans dat een belastingplichtige “less than single State 

taxation” verschuldigd zal zijn. Dit is logisch, omdat men de niet-dubbele belasting die men net 

heeft verkregen, de “enkelvoudige belasting” als het ware, nog verder tracht te verminderen.   

 

125. In de eerste versie van het OESO-Modelverdrag was, onder andere om dergelijke situaties 

te vermijden, opgenomen dat de belastingplichtige slechts tot de onderling overlegprocedure kon 

overgaan nadat hij afstand had gedaan van diens nationale rechtsmiddelen. De onderling 

overlegprocedure biedt echter niet altijd een garantie op de eliminatie van de internationale 

dubbele belasting. De verdragsluitende Staten zijn enkel verplicht te overleggen en te trachten het 

probleem op te lossen, maar het betreft hier een inspannings– en geen resultaatsverbintenis. Zelfs 

indien er een arbitrageclausule van toepassing is, is er nog steeds geen absolute garantie op 

succes. Dit gebrek aan zekerheid wordt veroorzaakt door de doelstelling van de arbitrage, met 

name het wegwerken van de schending van het dubbelbelastingverdrag, en niet het wegwerken 

van de internationale dubbele belasting, terwijl het mogelijk en zelfs waarschijnlijk is dat niet alle 

denkbare problemen van dubbele belasting door het belastingverdrag geregeld zijn. Een 

belastingplichtige zal dus zeker afgeschrikt worden door die verplichting zijn mogelijkheden op 

verlichting van de belastingdruk volledig overboord te gooien, terwijl hij weet dat zijn problemen 

misschien niet van de baan zullen zijn door het verzoeken om onderling overleg. Gewezen op 

deze moeilijkheid, heeft het OESO zijn mening gewijzigd. Volgens de nu geldende commentaren 

zal aan de belastingplichtige gevraagd worden of hij al dan niet akkoord gaat met de beslissing 

die werd genomen door de verdragsluitende Staten. Gaat hij hiermee akkoord, dan doet hij 

automatisch afstand van zijn nationale rechtsmiddelen. Wijst hij deze beslissing af, dan kan hij 

zich nog steeds wenden tot elke nationale voorziening. Daarentegen kan hij nooit opnieuw 

gebruik maken van het resultaat van het onderling overleg, zelfs al zou de uitkomst uit een 

nationale procedure voor hem minder voordelig zijn. De hoven en rechtbanken van de Staten 

achten zich niet, in tegenstelling tot de belastingadministratie zelf, gebonden door de 

beslissingen.
188

 Door de belastingplichtige te laten afzien van zijn recht op verdere procedures, 

vormt dit echter geen probleem.
189

 Omgekeerd zal het in het Belgisch recht geen probleem zijn 

indien een procedure van onderling overleg wordt gestart terwijl op grond van het interne recht 

reeds een bezwaarschrift is ingediend of zelfs indien reeds een uitspraak in kracht van gewijsde is 

getreden.
190

 Dit kan onder andere ook gestoeld worden op de voorrang van het direct werkend 

internationaal recht op het intern recht. (Supra 40, nr. 79) Maar wanneer na de tweejarige termijn 

nog geen akkoord bestaat tussen de verdragsluitende Staten, zal de belastingplichtige enkel 
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kunnen verzoeken om een arbitrageprocedure, indien nog geen uitspraak van een nationaal 

administratief orgaan, rechtbank of hof is verworven.
191

  Indien zo’n nationale procedure 

hangende is, kan het orgaan de procedure eventueel schorsen, zolang de arbitrageprocedure loopt. 

Indien de belastingplichtige uiteindelijk niet tevreden is met het resultaat van de arbitrage, kan hij 

op die manier de procedure voor de nationale rechter nog hervatten.
192

 

 

4.6. DE DOOR BELGIË AFGESLOTEN DUBBELBELASTINGVERDRAGEN 
 

126. België heeft met meer dan tachtig landen dubbelbelastingverdragen afgesloten. Wanneer 

de bevoegde vertegenwoordigers een dubbelbelastingverdrag onderhandelen en afsluiten met 

andere Staten, zal zij steeds steunen op het door België opgestelde model “tot het vermijden van 

dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het 

voorkomen van het ontduiken van belasting”. Dit model is op zijn beurt gebaseerd op het OESO-

Modelverdrag. 

 

127. Elk van de dubbelbelastingverdragen die door België werden afgesloten bevatten een 

procedure van onderling overleg. In het Belgisch model is deze voorziening opgenomen in artikel 

24. De arbitrageclausule daarentegen is heel wat minder vertegenwoordigd, niettegenstaande de 

opname ervan in het Belgisch model. Enkel in het dubbelbelastingverdrag afgesloten met de 

Verenigde Staten is een arbitrage toegevoegd aan de onderlinge overlegprocedure.
193

  

 

4.7. DE BILATERALE ADVANCE PRICING AGREEMENT 
 

128. Eerder zagen we al dat een belastingplichtige de mogelijkheid heeft een ruling te 

verzoeken, waarin de fiscale behandeling van een door hem geplande activiteit of constructie 

wordt voorspeld. (Supra 35, nr.72) Wat betreft problemen van internationale dubbele belasting 

zal men het risico op een dubbele taxatie het efficiëntst kunnen vermijden door middel van een 

bi– of multilaterale advance pricing agreement. De samenwerking tussen de betrokken Staten zal 

zorgen voor een verhoogde juridische zekerheid, aangezien men niet hoeft te vrezen voor 

tegenstrijdigheden in de aanpak van de verschillende Staten. De bevoegdheid van de 

verdragsluitende Staten om dit te doen, is gegrond op artikel 25 OESO-Modelverdrag of het aan 

deze voorziening analoge artikel in het betrokken dubbelbelastingverdrag. Inderdaad, het betreft 

ook hier een interpretatie– of toepassingsprobleem van het dubbelbelastingverdrag, met name van 

het artikel 9 OESO-Modelverdrag of het aan deze voorziening analoge artikel in het betrokken 

dubbelbelastingverdrag. Dergelijke “overeenkomst” zal het resultaat zijn van onderhandelingen 

tussen de belastingadministraties van twee verschillende Staten, de belastingplichtige uit de ene 

Staat en de verbonden onderneming die in de andere Staat gevestigd is. Het onderwerp dat ter 

discussie zal staan, zal analoog zijn aan dat van de unilaterale overeenkomst. Om te vermijden 
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dat de fiscus hun prijzen later zal verwerpen, kunnen de verbonden ondernemingen met de 

bevoegde instanties onderhandelen over de visies van de betrokken Staten omtrent het at arm’s 

length-principe en met hen trachten overeen te komen welke verrekenprijzen voor alle betrokken 

partijen aanvaardbaar zijn.
194

  

 

129. Ook hier kan er in een preliminaire fase een informeel onderhoud zijn tussen de betrokken 

partijen. Hier kan eventueel reeds aangegeven worden of en waarom een verzoek zal aanvaard 

worden, wat de bedoelingen zijn van de belastingplichtige en welke documentatieverplichtingen 

er zullen zijn. Indien  deze preliminaire fase met de nodige zorg heeft plaatsgevonden, zal het 

officiële verzoek bij alle betrokken Staten en de beslissing van ontvankelijkheid door die Staten 

niet al te lang op zich laten wachten. Uit de voorafgaande fase heeft men namelijk ook geleerd 

welke documenten bij het verzoek gevoegd dienen te worden. Vervolgens zullen de Staten elk 

hun kijk op de situatie voorstellen, en kunnen zij in discussie treden omtrent de eventuele 

verschillen tussen hun beide visies.
195

 Ook de belastingplichtige zal betrokken zijn in dit proces 

door het bieden van de nodige informatie en te antwoorden op de vragen die tijdens de procedure 

zouden rijzen. Uiteindelijk zal een gedetailleerde advance pricing agreement aan de 

belastingplichtige worden voorgesteld. Hierin wordt gedetailleerd weergegeven welke 

behandeling de door de belastingplichtige voorgestelde actie zal genieten en hoe die behandeling 

aan het at arm’s length-principe kan voldoen teneinde winstaanpassingen te vermijden. 

 

130. Er zijn twee belangrijke componenten die men in ogenschouw moet nemen bij het 

beslissen of men al dan niet zal overgaan tot het verzoeken om een advance pricing agreement. 

Ten eerste zal de complexiteit van het dossier van belang zijn. Indien het bijvoorbeeld gaat om 

een zakelijk voorstel aangaande verschillende verbonden ondernemingen die in verschillende 

Staten zijn gevestigd, kan een voorafgaand akkoord met de betrokken Staten eventueel 

aangewezen zijn. Ten tweede is het aan een onderneming aan te raden met betrekking tot de 

fiscus een klimaat te creëren waarin kan worden samengewerkt, eerder dan na te laten te 

handelen en later op een repressieve manier geconfronteerd te worden met de fiscus.
196

 De 

zekerheid die de belastingplichtige door middel van een advance pricing agreement verkrijgt, is 

ongetwijfeld het belangrijkste voordeel van deze regeling.
197

 Het zorgt ervoor dat een 

multinationale onderneming op een meer geïnformeerde wijze aan internationale fiscale planning 

kan doen. Zij dienen niet in onzekerheid te leven over de gekozen verrekenprijsmethodes en de 

vastgestelde prijzen voor transacties tussen de verschillende verbonden ondernemingen. Men zou 

kunnen argumenteren dat men zich ook kan wapenen door het volgen van de verschillende 

richtlijnen die omtrent deze materie zijn uitgegeven, maar deze missen toch de persoonlijke 

aanpak die de advance pricing agreement typeert. Ten tweede kan een voordeel gevonden 

worden in het a priori-karakter van de advance pricing agreement. Is het inderdaad niet 

verstandiger reeds van in het begin contacten te leggen met de fiscus, en zich te conformeren naar 

zijn visie, eerder dan in spanning te wachten op een ingrijpende aanpassing van de winsten? 

Bovendien riskeert men op de koop toe een sanctie. “If penalties imposed on multinational 
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enterprises for transfer pricing transgressions have been described as the stick to force them to 

get their transfer pricing procedures in order, then APAs might justifiably be described as the 

carrot.”
198

 Eerder in deze tekst werd opgemerkt dat de verrekenprijsmaterie geen exacte 

wetenschap is en telkens in casu beoordeeld dient te worden door de bevoegde controleur. Vaak 

zal het dan ook minder moeite vergen op een vredelievende manier te onderhandelen met de 

fiscus en meteen de juiste verrekenprijzen toe te passen, dan later met hem de confrontatie aan te 

gaan. Men zal dan op zoek moeten gaan naar de documentatie en motivatie die gedurende jaren 

aan de basis lag van de gehanteerde verrekenprijzen. Wanneer er echter advance pricing 

agreements werden gesloten, werden de bevoegde instanties telkens voorzien van de meest 

recente informatie en had de belastingplichtige bovendien de mogelijkheid zijn mening duidelijk 

weer te geven. Dit maakt dat de omgang met de fiscus eenvoudiger en gemoedelijker kan 

verlopen. Tenslotte dient te worden vermeld dat de advance pricing agreement een flexibel 

karakter heeft wat betreft haar gelding in de tijd. Men kan een verlenging van de reeds afgesloten 

“APA” verzoeken, indien de omstandigheden waarin deze oorspronkelijke APA werd gemaakt, 

nog steeds gelden. Zelfs indien een verlenging niet kan worden toegestaan, heeft men toch een 

gezamenlijke basis vanaf de welke de nieuwe onderhandelingen kunnen starten.   

 

131. Wat de nadelen van een advance pricing agreement betreft, dient ten eerste gewag te 

worden gemaakt van de kosten. In België zullen er geen kosten aangerekend worden voor de 

opmaak van het dossier zelf.
199

 Er worden wel kosten aangerekend voor de procedure naargelang 

het aantal uren die door het aangestelde personeel werd gespendeerd aan de voorbereiding van 

het dossier en de onderhandelingen. Dit dient echter vergeleken te worden met de kosten die 

zullen aangerekend worden bij een controle a posteriori. Men zal op dat ogenblik namelijk ook 

de kosten voor de gepresteerde uren aanrekenen, alleen zullen deze waarschijnlijk hoger oplopen 

aangezien de controleurs niet altijd gespecialiseerd zullen zijn in deze problematiek en, in 

vergelijking met de advance pricing agreement, de medewerking van de onderneming zelf op een 

lager pitje zal staan. Verder zal de lange wachttijd ongetwijfeld een ontradend effect hebben op 

de belastingplichtige. Termijnen van achttien tot vierentwintig maanden zijn geen uitzondering, 

al zeker niet wanneer de voorgelegde situatie complex is. Vaak is het voor de belastingplichtige 

irrealistisch de verwezenlijking van het voorgestelde project zo lang uit te stellen. Wat verder 

voor sommige multinationale ondernemingen een minpunt kan uitmaken, is dat er behoorlijk veel 

en gedetailleerde informatie over de onderneming vereist is om tot een advance pricing 

agreement te kunnen komen. Deze informatievereiste is misschien zelfs diepgaander dan deze in 

functie van de a posteriori controle van verrekenprijzen. Multinationale ondernemingen zullen 

dikwijls geremd zijn hun confidentiële informatie prijs te geven, vooral omdat zo’n procedure 

ook makkelijk afgebroken kan worden. Indien de fiscale administratie op dat moment reeds 

informatie heeft over een lopend project, zal deze misschien geneigd zijn later te controleren op 

welke manier die plannen verwezenlijkt zijn. In dat opzicht kan het voor een onderneming 

opportuun zijn zich niet in de kijker te werken.   

 

Een laatste nadeel bestaat erin dat de belastingplichtige een APA kan aanvragen aan de 

belastingadministratie en deze autonoom beslist of zij hier al dan niet in willen participeren. Eens 
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zij hiermee instemmen, zal de belastingplichtige al de data omtrent die toekomstige plannen, met 

inbegrip van de verschillende hypotheses, moeten voorzien. Indien de belastingplichtige niet 

akkoord gaat met een verzoek om informatie van de fiscus, kan deze de procedure stopzetten, 

ongeacht hoe ver deze al gevorderd is. De tijd en inspanningen die de onderneming op dat 

moment in de APA heeft geïnvesteerd, is dan een maat voor niets geweest.  

 

4.8. EVALUATIE 
 

132. Vanuit het standpunt van de Staat heeft deze regeling van onderling overleg het maximum 

aan inmenging in de staatssoevereiniteit bereikt. Vanuit het standpunt van de belastingplichtige is 

dit middel echter lang niet even bevredigend. Aangezien de Staten slechts verplicht zijn een 

oplossing te zoeken, doch niet om één te vinden, komt de belastingplichtige soms toch nog in de 

kou te staan.
200

 Dus hoewel de overlegprocedure net tot doel heeft dubbele belasting te 

voorkomen, zullen er nog steeds situaties zijn waarin de dubbelbelastingverdragen verschillend 

worden geïnterpreteerd en toegepast, en waar de belastingadministraties er niet in slagen tot een 

gezamenlijke oplossing te komen. De redenen die worden aangegeven voor gebrekkige resultaten 

zijn dan ook het terugtrekken van de belastingplichtige uit de procedure, onenigheid over wat een 

vaste inrichting is, onenigheid over de interpretatie van verdragsartikelen en onenigheid over de 

waarde van bepaalde transacties.
201

  In een aantal, meer recente dubbelbelastingverdragen werd 

echter een arbitrageclausule opgenomen. In het geval de Staten niet binnen een bepaalde termijn 

tot een overeenkomst komen, zal de zaak op vraag van de belastingplichtige onderworpen 

worden aan een arbitrageprocedure, waardoor de belastingplichtige toch garantie krijgt op een 

efficiënte behandeling en een effectieve oplossing. Daarnaast luiden de kritieken dat de regeling, 

die vanuit de ietwat verouderde principes van het internationaal recht is geschreven, vooral de 

Staten als subject heeft. Hoewel men wel de bedoeling heeft gehad de belastingplichtige een 

hulpmiddel aan te reiken, zijn het toch de Staten die de enige partijen zijn in de procedure. De 

belastingplichtige is volledig afhankelijk van de goede wil van de Staten. Hij moet erop 

vertrouwen dat zijn rechten op een correcte manier zullen worden verdedigd door 

vertegenwoordigers die echter niet objectief zijn en tegelijk ook hun eigen belangen zullen willen 

behartigen. De onderlinge overlegprocedure wordt dan ook verweten een “black box” te zijn. De 

belastingplichtige heeft enkel zicht op de input, en na de hele operatie zal hij voorzien worden 

van een oplossing, of output, maar hij tast in het duister wat betreft de hele procedure die zich 

onderwijl tussen de Staten heeft voorgedaan.
202

  

 

Concluderend kan men stellen dat, aangezien het aantal dubbelbelastingverdragen dat voorziet in 

de mogelijkheid van een arbitragefase binnen het onderling overleg gering blijft, de 

belastingplichtigen met deze methode nogal op hun honger blijven zitten. De belastingplichtige 

zal ook niet steeds op de hoogte zijn van dit internationaal verhaal. En zelfs al hebben zij weet 

van deze mogelijkheid, zonder garantie op succes lijkt het een nogal tijdrovende en dure 

onderneming. De drempel om als belastingplichtige een start te nemen in het onderling overleg-

verhaal, is daarom vaak erg hoog. 
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5. HET VERDRAG VAN 23 JULI 1990 TER AFSCHAFFING VAN DUBBELE 

BELASTING IN GEVAL VAN WINSTCORRECTIES TUSSEN VERBONDEN 

ONDERNEMINGEN 
 

133. Op 23 juli 1990 werd tussen de toenmalige leden van de Europese Unie in het kader van 

het creëren van een geïntegreerde markt op het niveau van belastingen het verdrag ter afschaffing 

van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen gesloten.
203

 

Heden ten dage en in het verder verloop van deze tekst wordt dit verdrag kortweg het 

Arbitrageverdrag genoemd. In wat volgt worden de doelstelling, het toepassingsgebied, de 

werking, de procedure en de verhouding tot andere nationale en internationale procedures 

besproken.  

 

5.1. NOOD AAN ARBITRAGE 
 

134. De nood aan een degelijke bescherming tegen internationale dubbele belasting blijkt al uit 

de voorziening voor onderling overleg die door het OESO in hun modelverdrag werd 

opgenomen. Bovendien blijkt uit het voorgaande dat bij toepassing van dat onderling overleg  de 

oplossing voor de belastingplichtige, vaak nog steeds op zich laat wachten . Om die reden is 

tussen de EU-lidstaten een verdrag tot stand gekomen dat tot doel heeft dubbele belasting ingeval 

van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen te elimineren.
204

 Op dat moment was in 

artikel 25 OESO-Modelverdrag nog geen arbitrageclausule opgenomen.  In principe heeft het 

verdrag hetzelfde opzet als het onderling overleg binnen het OESO-Modelverdrag, met name het 

creëren van een forum voor discussie tussen de verschillende lidstaten. Het meest significante 

verschil met de voorziening in het OESO-Modelverdrag is echter dat er een daadwerkelijk 

verplichte arbitrage voorzien is, in tegenstelling tot de mogelijke arbitrageclausule die de 

verdragsluitende Staten in hun dubbelbelastingverdrag kunnen opnemen. Indien zou blijken dat 

de betrokken verdragsluitende Staten er niet in slagen samen tot een besluit te komen, zal de zaak 

voorgelegd worden aan een onafhankelijke arbitragecommissie, die de belastingplichtige sowieso 

van een oplossing zal voorzien. Op fiscaal vlak was die verplichte arbitrage, die met zekerheid in 

een correcte heffing zou voorzien, een absolute nieuwigheid.  

 

135. Door sommigen werd betreurd dat in deze materie werd gekozen een verdrag te sluiten, 

eerder dan een richtlijn uit te vaardigen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat het Hof van Justitie 

niet de bevoegdheid heeft deze tekst te interpreteren, wat eventueel had kunnen bijdragen tot de 

duidelijkheid van het verdrag en de rechtszekerheid voor de belastingplichtige. Anderzijds kan 

een richtlijn telkens op een andere manier geïmplementeerd worden in de wetgeving van de 

                                                 
203

 Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen van 

23 juli 1990, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990A0436:nl:HTML; goedgekeurd 

door art. 1, Wet houdende goedkeuring van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van 

winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, de Slotakte en de Bijgevoegde Verklaringen, ondertekend te 

Brussel op 23 juli 1990, BS 25 mei 1995, 14.773. 
204

 T. VANWELKENHUYZEN, Les prix de transfert, Brussel, Larcier, 2009, 109. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990A0436:nl:HTML


61 

 

verschillende lidstaten, terwijl een verdrag eventueel wat meer “stabiliteit” biedt, aangezien elke 

Staat er in beginsel dient mee akkoord te gaan. 

 

5.2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG 
 

5.2.1. Temporeel toepassingsgebied 

 

136. Het Arbitrageverdrag werd initieel afgesloten voor vijf jaar
205

 met als datum van 

inwerkingtreding 1 januari 1995, en zou zonder verdere tussenkomst verstreken zijn op 1 januari 

2000.
206

  Deze beperking in de tijd toont opnieuw de schuchtere instelling van de Staten wat 

betreft het afstaan van hun soevereiniteit in fiscale zaken. Er werd echter op 25 mei 1999 een 

Protocol
207

 gesloten dat voorziet in automatische achtereenvolgende verlengingen voor telkens 

vijf jaar.
208

 Elke Staat kan zich wel verzetten tegen die automatische vernieuwing van het verdrag 

indien zij dit bezwaar aan de Secretaris-Generaal van de Raad van de EU overmaakt, ten laatste 

zes maanden voor de vijfjarige periode ten einde komt. Pas op 1 november 2004 kreeg het 

Arbitrageverdrag opnieuw effectief werking met terugwerkende kracht naar januari 2000. 

 

5.2.2. Territoriaal toepassingsgebied 

 

137. Het Arbitrageverdrag werd initieel afgesloten tussen de toenmalige lidstaten van de 

Europese Unie, met name België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, 

Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het werd door het 

Belgisch Parlement goedgekeurd bij Wet van 17 maart 1993 en is op 1 januari 1995 in werking 

getreden.
209

 Sindsdien zijn regelmatig toetredingsverdragen opgesteld om ervoor te zorgen dat 

het Arbitrageverdrag ook van toepassing zou worden op de nieuw toegetreden leden van de 

Europese Unie. Op 21 december 1995 werd een toetredingsverdrag afgesloten met de landen 

Finland, Oostenrijk en Zweden. Dit verdrag werd door België goedgekeurd via een wet van 10 

augustus 2001.
210

 Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, 

Slovenië en Slowakije traden toe door middel van een verdrag van 8 december 2004, 
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goedgekeurd door België via een wet van 15 juli 2008.
211

 Via een besluit van de raad van 23 juni 

2008 zijn tenslotte ook Bulgarije en Roemenië toegetreden tot het verdrag. In ieder geval geldt 

dat de tot de EU toetredende Staten zo snel mogelijk, en in elk geval niet later dan twee jaar na de 

toetreding, het Arbitrageverdrag moeten ratificeren.
212

   

 

5.2.3. Materieel toepassingsgebied 

 

138. “Dit verdrag is van toepassing indien om fiscale redenen winst die is opgenomen in de 

winst van een onderneming van een verdragsluitende Staat, ook wordt of vermoedelijk zal 

worden opgenomen in de winst van een onderneming van een andere verdragsluitende Staat op 

grond van het feit dat de artikel 4, die, hetzij rechtstreeks, hetzij in de overeenkomstige 

bepalingen van de wetgeving van de betrokken Staat, worden toegepast, niet in acht zijn 

genomen.”
213

 Het betreft dus opnieuw de hierboven besproken situatie, waarin door aanpassingen 

aan de winst in de ene onderneming, deze winst dubbel wordt belast, aangezien zij reeds 

opgenomen was in de winst van de verbonden onderneming die in een andere lidstaat gevestigd 

is. De dubbele belasting kan zowel van economische als van juridische aard zijn. In het eerste 

geval betreft het twee juridisch onafhankelijke, doch verbonden ondernemingen (Supra 11, nr. 

21-24). In het tweede geval gaat het om de transacties tussen een vaste inrichting en haar 

hoofdonderneming die in een verschillende verdragsstaat gevestigd zijn en over transacties tussen 

twee verschillende vaste inrichtingen van één hoofdonderneming, die in verschillende lidstaten 

gevestigd zijn. Bovendien is een triangulaire situatie denkbaar, wanneer er sprake is van een 

transactie tussen twee in verschillende lidstaten gevestigde vaste inrichtingen van eenzelfde 

moederhuis, dat zelf ook in een ander lidstaat gevestigd is.  Enkel en alleen de materie van 

verrekenprijzen wordt door het verdrag geviseerd. In die zin is het toepassingsgebied dus erg 

beperkt.
214

 

 

139. Er bestaat overigens discussie over de vraag of problemen van “thin capitalization” ook 

onder het toepassingsgebied van het Arbitrageverdrag kunnen vallen. Thin capitalization
215

 houdt 

in dat het kapitaal van een onderneming voor een te groot deel uit leningen, en een te klein deel 

uit eigen vermogen bestaat. Op die manier wordt de winst die wordt gemaakt uitgekeerd als 

interesten in plaats van als dividenden. Het verschil is van het grootste belang, aangezien 

dividenden belastbaar zijn terwijl interesten een aftrekbare kost vormen. Dergelijke situaties 

creëren niet enkel reële risico’s voor de schuldeisers van een onderneming, maar worden ook niet 
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zomaar aanvaard door de fiscale overheden. Het toekennen van een lening van de ene 

onderneming aan de andere, verbonden onderneming, gelegen in een andere lidstaat, schept voor 

deze belastingplichtigen opnieuw mogelijkheden voor het verschuiven van kosten en winsten 

door middel van het verhogen of verlagen van de gevraagde interest op die lening. Wanneer de 

belastingadministratie merkt dat een lening tegen niet-marktconforme “prijzen” worden gegeven, 

zullen zij de interesten die zij als aftrekbare kost aanvaarden, limiteren. In principe gebeurt dit 

analoog aan het aanpassen van verrekenprijzen. Het betreft hier, net als bij de 

verrekenprijsproblematiek, een aanpassing van de prijs die door de ene onderneming aan de 

andere verbonden onderneming wordt aangerekend voor een welbepaalde transactie.
216

 Het 

Arbitrageverdrag maakt in artikel 4 gewag van ondernemingen die  “in hun handelsbetrekkingen 

of financiële betrekkingen voorwaarden worden overeengekomen of opgelegd, die afwijken van 

die welke zouden worden overeengekomen tussen onafhankelijke ondernemingen”. Wat deze 

handelsbetrekkingen en financiële betrekkingen nu exact inhouden, wordt verder niet verklaard. 

Het EU Joint Transfer Pricing Forum (Infra 72, nr. 142) meldde echter dat het toepassingsgebied 

van het verdrag zo breed mogelijk gehouden moet worden en raadde de lidstaten af de winst die 

tussen bepaalde onderneming zou worden verschoven en op dewelke het Arbitrageverdrag van 

toepassing is, te beperken tot enkel de winst uit bepaalde transacties. Meer nog, er luidden in het 

verleden ook al stemmen om het toepassingsgebied net uit te breiden tot ander problemen van 

internationale dubbele belasting die niet worden veroorzaakt door de aanpassing van winsten toe 

te schrijven aan de ene of de andere onderneming.
217

  

 

140. Daarnaast wordt in het verdrag verder nog een uitzondering voorzien voor de situatie 

waarin de handelingen die aan de basis lagen voor de winstcorrectie ernstig strafbaar zijn. Indien 

deze strafbaarheid reeds door een definitief geworden gerechtelijke of administratieve uitspraak 

is vastgesteld, zullen de Staten niet verplicht zijn met elkaar in overleg te treden. Indien 

dergelijke uitspraak dreigt, kan men de afwikkeling van het onderling overleg of de arbitrage 

schorsen zolang de zaak hangende is.
218

 In België wordt aangenomen dat het gaat om de 

strafrechtelijke of administratieve sancties die voorzien zijn bij misdrijven van gemeen recht, 

gepleegd met het oog op belastingontduiking of frauduleuze praktijken in strijd met de fiscale 

wetgeving. 
219

 

 

5.3. INTERPRETATIE VAN HET VERDRAG 
 

141. Het Arbitrageverdrag zal ten eerste onderworpen zijn aan de algemene interpretatieregels 

van het internationaal verdragsrecht. In het verdrag is daarenboven echter een specifieke bepaling 

opgenomen met betrekking tot de interpretatie van bepaalde niet-gedefinieerde termen. Elke 

bepaling die niet nader omschreven is, zal moeten geïnterpreteerd worden volgens de betekenis 

die deze term heeft in het tussen de Staten afgesloten dubbelbelastingverdrag, tenzij de context 
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anders zou vereisen.
220

 Indien tussen twee Staten geen dubbelbelastingverdrag is 

overeengekomen, zal men terug dienen te vallen op de definities uit het nationaal recht.
221

 

Hoewel een arbitrage-uitspraak geen bindende kracht heeft als precedent, kan men er echter wel 

van uitgaan dat bij interpretatieproblemen eventueel mag teruggegrepen worden naar eerdere 

uitspraken ter zake. Voor het  oplossen van problemen omtrent de interpretatie van het 

Arbitrageverdrag kan men geen procedure onder het verdrag zelf starten, in tegenstelling tot 

interpretatieproblemen bij dubbelbelastingverdragen.
222

  

 

5.4. HET EU JOINT TRANSFER PRICING FORUM 
 

142. Het EU joint transfer pricing forum is een werkgroep die de Europese Commissie 

assisteert en adviseert bij het behandelen van verrekenprijsproblemen. De Europese Commissie 

nam in 2002 reeds initiatief tot oprichting van deze instantie, maar pas in 2006 werd het formeel 

als orgaan ingesteld.
223

 De taken van de groep bestaan erin een forum te creëren waar experten uit 

zowel het internationale zakenleven als uit de nationale belastingadministraties kunnen 

discussiëren over het verhelpen van transfer pricing-problemen, om zo de grenzen die in de 

internationale handel bestaan te doen vervagen. Zij helpen de Europese Commissie bij het vinden 

van oplossingen voor deze problemen aan de hand van de OESO-richtlijnen
224

. Het EU joint 

transfer pricing forum bestaat uit een voorzitter, een vertegenwoordiger van elke lidstaat en 

vijftien vertegenwoordigers uit de private sector. 

 

143. Hoewel het Arbitrageverdrag een stap in de goeie richting was, zal verder in deze tekst 

opgemerkt kunnen worden dat er toch een aantal lacunes zijn in het verdrag, die er wel eens voor 

zouden kunnen zorgen dat de voorziening heel wat aan effectiviteit verliest. Om die redenen werd 

aan het EU Joint Transfer Pricing Forum gevraagd om deze hiaten te onderzoeken en een 

oplossing zou realiseren om het verdrag in de praktijk ook daadwerkelijk het doel te kunnen 

bereiken waarvoor zij was opgezet. Op die manier is een gedragscode ontstaan voor een betere 

praktische toepassing van het Arbitrageverdrag.
225

 Hierin werden een aantal verduidelijkingen bij 

het Verdrag opgenomen over onder andere de startpunten van termijnen en modaliteiten bij het 

onderling overleg en de arbitrage. Op 14 september 2009 nam de Europese Commissie echter een 

“communication” aan over de realisaties van het EU Joint Transfer Pricing Forum van maart 

2007 tot maart 2009 en deed hierbij bovendien een voorstel omtrent een herziene Gedragscode 

voor een effectieve implementatie van het Arbitrageverdrag. Uiteindelijk werd op 22 december 

                                                 
220

 Art. 3, 2 Arbitrageverdrag. 
221

 J. KILLIUS, “The EC Arbitration Convention”, Intertax 1990, 441. 
222

 L. MEEUWS, “Settlement of Disputes in Belgian Tax Treaty Law”, in M. LANG en M. ZÜGER, Settlement of 

Disputes in Tax Treaty Law, Den Haag, Kluwer, 2002, 87-122. 
223

 EUROPESE COMMISSIE, “Commission Decision of 22 December 2006 setting up an expert group on transfer 

pricing”, Official Journal of the European Union 2007, L32/189. 
224

 ORGANISATION FOR  ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, “OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations”, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-

2010_tpg-2010-en. 
225

 EUROPESE COMMISSIE, “Code of Conduct for the effective implementation of the Convention on the elimination 

of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises”, Official journal of the 

European Union 2006,  C176/8. 



65 

 

2009 een aangepaste versie van de Gedragscode uitgebracht.
226

 De aanpassingen gaan onder 

andere over het al dan niet betalen van interesten op de uiteindelijk uitgevoerde aanpassingen 

gedurende de periode tijdens dewelke men tot een akkoord trachtte te komen, over de eventuele 

vermindering van de sanctionering, proportioneel met de verlaging van de oorspronkelijk 

doorgevoerde aanpassing, het feit dat triangulaire situaties ook onder het verdrag vallen, etc.  

 

5.5. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 
 

144. In artikel 4 van het Arbitrageverdrag worden zowel het at arm’s length-principe dat is 

opgenomen in artikel 9 van het OESO-Modelverdrag als het princpe van de winsttoerekening aan 

vaste inrichtingen uit artikel 7 van het OESO-Modelverdrag opgenomen. Indien een 

winstcorrectie werd uitgevoerd die niet voldoet aan deze principes, zal men tot een procedure op 

grond van het Arbitrageverdrag kunnen overgaan.  

 

5.5.1. De kennisgeving
227

 

 

145. Indien een belastingadministratie van een bepaalde verdragsluitende Staat van plan is een 

bepaalde winstcorrectie door te voeren, dient zij het subject van deze handeling, de betrokken 

onderneming, hiervan op de hoogte te brengen binnen een redelijke termijn. Deze laatste zal de 

verbonden onderneming die met haar deelnam aan de transactie die op dat moment wordt 

herzien, op de hoogte brengen van de correctie. De verbonden onderneming, die in een andere 

lidstaat gevestigd is, zal op haar beurt de betrokken verdragsluitende Staat op de hoogte brengen. 

In België voldoet men aan die kennisgevingsverplichting door middel van een bericht van 

wijziging of een aanslag van ambtswege.
228

 Indien beide ondernemingen en de betrokken 

verdragsluitende Staat met deze aanpassing akkoord gaan, zal er verder geen probleem rijzen en 

is een procedure verder niet vereist. Indien men de correctie echter niet wil aanvaarden, zal de 

onderneming hiertegen stappen kunnen ondernemen. In eerste instantie kan en mag zij echter niet 

verhinderen dat de correctie wordt doorgevoerd. In de Gedragscode, uitgegeven door het EU 

Joint Transfer Pricing Forum, wordt wel gevraagd aan de lidstaten dat zij gedurende de procedure 

de inning van de belastinggelden zouden schorsen, zoals dat ook geldt voor de belastingplichtige 

die een nationaal rechtsmiddel aanwendt. Eén van de beide verdragsluitende Staten kan 

weliswaar zelf trachten tot een bevredigende oplossing te komen. Dergelijke unilaterale 

maatregel moet aanvaardbaar zijn voor zowel de betrokken ondernemingen als de andere 

verdragsluitende Staat en maakt een verdere procedure overbodig. Het dient verder nog 

opgemerkt te worden dat het niet nakomen van deze notificatieverplichting door de 

verdragsluitende Staat zonder gevolg zal blijven, aangezien deze unilaterale fase van de 

procedure niet verder geregeld is in het Arbitrageverdrag.
229
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5.5.2. Het onderling overleg
230

 

 

146. Indien de onderneming die op de hoogte werd gebracht van een corrigerende aanpassing 

aan diens belastbare winst zich niet kan vinden in deze handeling, en er wordt geen unilaterale 

oplossing gevonden, kan hij een procedure inleiden bij de bevoegde autoriteit van het land 

waarvan hij inwoner is of waar zij een vaste inrichting heeft.
231

 Hij zal bovendien moeten melden 

of andere verdragstaten betrokken zijn bij het dispuut. Dit dient te gebeuren binnen een termijn 

van drie jaar na de eerste kennisgeving van de maatregel waarvan dubbele belasting het gevolg is 

of kan zijn. Het Arbitrageverdrag vermeldt echter niet vanaf welke datum deze termijn begint te 

lopen. Voor wat België betreft, is die eerste kennisgeving volgens de circulaire van 7 juli 2000 

het moment waarop de belastingplichtige het aanslagbiljet ontvangen heeft.
232

 Dit word bevestigd 

door de Gedragscode bij het Arbitrageverdrag,  dat bovendien voorziet dat een verzoek wordt 

geacht te zijn ingediend van zodra bepaalde informatie aan de bevoegde instanties is 

overgemaakt. De termijn van drie jaar is overigens dezelfde als die van artikel 25 OESO-

Modelverdrag.  

 

147. Hoewel in het verdrag geen vormvereisten omschreven zijn, dient het verzoek in België 

schriftelijk ingediend te worden. Het initiatief voor een onderling overleg ligt bij de 

belastingplichtige zelf. In dit verzoek zullen een aantal verplichte vermeldingen en inlichtingen 

moeten worden opgenomen, zoals bepaald door de administratieve circulaire van 7 juli 2000. 

Ook de Gedragscode bij het Arbitrageverdrag voorziet in een lijst van  documenten die door de 

belastingplichtige samen met het verzoek moeten worden ingediend.
233

 De administratie zal 

onverwijld de bevoegde instanties van de betrokken verdragsluitende Staat op de hoogte moeten 

brengen. Artikel 6 van het OESO-Modelverdrag laat uitschijnen dat de belastingplichtige een 

kennisgevingsplicht heeft ten aanzien van de betrokken verdragsstaat, doch in de rechtsleer lijkt 

dit niet te worden aanvaard.
234

 Het Verdrag zegt ook nog dat de Staten enkel tot het onderling 

overleg moeten overgaan indien het verzoek op het eerste zicht gegrond is. Een klacht zal enkel 

ongegrond zijn indien het niet binnen het toepassingsgebied van het Arbitrageverdrag valt. Het 

gaat bijvoorbeeld om het geval waar de verbonden onderneming buiten het grondgebied van de 

EU is gevestigd of wanneer de uitzondering van artikel 8 Arbitrageverdrag van toepassing is. De 

aangesproken Staat heeft verder niet de bevoegdheid om de klacht af te wijzen op andere 

gronden.  

 

148. Na het indienen van het verzoek, zullen de bevoegde Staten tot overleg moeten overgaan 

om door middel van een gezamenlijke beslissing de dubbele belasting af te schaffen. Zij 

beschikken hiervoor over een termijn van twee jaar gerekend vanaf de vroegste datum waarop de 
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zaak aan een der bevoegde autoriteiten is voorgelegd.
235

  Volgens de Gedragscode, opgesteld 

door het EU Joint Transfer Pricing Forum, is dit de datum van de aanslag of een equivalent, 

zijnde de finale beslissing uitgaande van de belastingadministratie of de datum waarop de 

bevoegde instanties het verzoek, vergezeld van alle door de Gedragscode vastgelegde informatie 

indient, al naargelang het moment dat zich het laatst voordoet.
236

 Het doel van deze vereisten is te 

verzekeren dat voldoende informatie voorhanden is, opdat een geïnformeerde beslissing zou 

kunnen genomen worden over de gegrondheid van de zaak. De verdragsluitende Staten zullen 

vervolgens overgaan  tot diplomatieke onderhandelingen, voor dewelke echter geen expliciete 

procedureregels zijn opgenomen in het Arbitrageverdrag. In de Gedragscode werden echter wel 

een aantal praktische voorschriften opgenomen. Het gaat onder andere over een tijdschema voor 

de uitwisseling van de standpunten van de betrokken Staten en de informatie die ermee gepaard 

dient te gaan. Bovendien verplicht de Gedragscode de bevoegde autoriteiten minstens één 

bijeenkomst per jaar te houden. Indien nodig kan de termijn van 2 jaar in onderling akkoord 

verlengd worden door de verdragsluitende Staten, op voorwaarde dat de belastingplichtige 

ondernemingen hiermee akkoord gaan. Deze mogelijkheid wordt maar al te vaak gebruikt, 

bijvoorbeeld omwille van de complexiteit van de zaak. Wanneer een bevredigende oplossing 

voor de dubbele belasting is gevonden, wordt deze geïmplementeerd, ongeacht gelijk welke 

termijn die in het nationaal recht van de verdragsluitende Staten zijn opgelegd. Volgens artikel 14 

van het Arbitrageverdrag wordt de dubbele belasting op de winst pas geacht te zijn afgeschaft 

indien “of wel de winst is opgenomen in de fiscale winstberekening in slechts één Staat, of wel 

de op deze winst te heffen belasting in één Staat wordt verminderd met een bedrag dat gelijk is 

aan de op deze winst in de andere Staat geheven belasting.” 

 

5.5.3. De arbitrage
237

 en de beslissing
238

 

 

149. Een raadgevende commissie dient te worden samengesteld door de bevoegde instanties 

van de Staten, indien na twee jaar onderhandelen nog steeds geen regeling gevonden is. Hoe die 

raadgevende commissie moet worden samengesteld, is voorgeschreven in artikel 9 van het 

Arbitrageverdrag. Er dient opgemerkt te worden dat, indien de bevoegde instanties van de 

verdragsluitende Staten nalaten initiatief te nemen om dergelijke commissie op poten te zetten, er 

voor de belastingplichtige geen rechtsmiddel voorzien is om dit te verhelpen. Er is bovendien 

geen termijn voorzien binnen dewelke dergelijke arbitragecommissie dient te worden 

geformeerd. Dit is zonder twijfel een hiaat in de tekst van het Arbitrageverdrag. Het EU Joint 

Transfer Pricing Forum heeft in zijn laatste Gedragscode echter gestipuleerd dat deze handeling 

dient te gebeuren binnen een termijn van zes maanden vanaf het moment waarop de tweejarige 

termijn voor onderling overleg is afgelopen. Bovendien werd erin opgenomen dat, wanneer één 

van de betrokken Staten zou nalaten de nodige actie te ondernemen, de bevoegde instanties van 

een andere betrokken Staat verplicht zijn toch initiatief te nemen. 
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150. Nadat een commissie is samengesteld, dient zij door middel van eenvoudige meerderheid 

van stemmen een oordeel uit te spreken binnen een termijn van zes maanden.
239

 Om tot een 

oplossing te komen, baseert zij zich op de verkregen inlichtingen en bewijsmiddelen. De 

commissie mag de verdragsluitende Staten en de belastingplichtige ondernemingen verzoeken 

om, op een aantal uitzonderingen na, gelijk welke bewijsmiddelen of documenten te voorzien.
240

 

De Staten beschikken hierbij over een aantal verschoningsrechten voor het leveren van de 

gevraagde informatie. Zij zijn ten eerste niet verplicht bepaalde administratieve maatregelen te 

nemen die strijdig zijn met de wetgeving of de administratieve praktijk. Daarnaast zijn zij niet 

verplicht tot het verstrekken van informatie die niet verkrijgbaar is volgens de wetgeving of de 

administratieve normale gang van zaken, die een handels- of beroepsgeheim zou onthullen of die 

in strijd zou zijn met de openbare orde.
241

 De belastingplichtige beschikt niet over deze 

verschoningsgronden. Zij kunnen tijdens de arbitrage, in tegenstelling tot tijdens het onderling 

overleg, ook op eigen initiatief relevante informatie bij de commissie indienen. Verder kunnen zij 

verzoeken gehoord te worden en om op die manier zelf aan de commissie kunnen voorstellen. De 

betrokkenheid van de belastingplichtige is dus veel groter bij deze procedure dan bij het 

onderling overleg in kader van het OESO-Modelverdrag. Dit betekent echter niet dat de 

belastingplichtige ondernemingen ook een significante invloed zullen hebben op de uitkomst van 

de procedure.
242

 Na de termijn van 6 maanden wordt de “raad” van de commissie aan de 

bevoegde instanties van de verdragsluitende Staten bekendgemaakt. De verdragsluitende Staten 

beschikken op dat moment opnieuw over een termijn van zes maanden na het ontvangen van het 

advies van de raadgevende commissie om tot een maatregel te komen die de dubbele belasting 

elimineert. Deze oplossing hoeft niet in lijn te zijn met het advies van de raadgevende 

commissie.
243

 Indien echter ook op dat moment een beslissing uitblijft, zal het advies van de 

raadgevende commissie omgezet worden in een bindende en finale beslissing. De 

arbitragebeslissing is met ander woorden semi-bindend, waardoor men ook wel eens van een 

hybride vorm van arbitrage spreekt.
244

 In beginsel zou een belastingplichtige dus binnen een 

bepaalde termijn van een oplossing moeten voorzien worden en van de dubbele taxatie die op 

hem weegt verlost moeten zijn. Indien men de verschillende termijnen voor de verdragsluitende 

Staten en de arbitragecommissie samentelt, zou dit binnen een periode van maximum drie en een 

half jaar moeten gebeuren.
245

 

 

 

                                                 
239

 Art. 11 Arbitrageverdrag. 
240

 Art. 10 Arbitrageverdrag. 
241

 N. DJEBALI, “De arbitrageprocedure: Effectief in het beslechten van interstatelijke transfer pricinggeschillen? 

(deel 1)”, WFR 2005, 319-325. 
242

 T. VANWELKENHUYZEN, “Méthodes administratives d’évitement et de résolution des conflits en matière de prix 

de transfert”,  R.G.C.F. 2009, 351-376. 
243

 T. VANWELKENHUYZEN, Les prix de transfert, Brussel, Larcier, 2009, 113. 
244

 H. VELTHUIZEN, “Arbitrage in Nederlandse verdragen”, WFR 2002, 438. 
245

 Men komt hiertoe door een samentelling van de termijn van onderling overleg, zijnde twee jaar, de onlangs 

vastgelegde termijn waarbinnen een commissie moet worden samengesteld, zijnde zes maanden, de termijn 

waarbinnen de arbitragecommissie een advies moet formuleren, zijnde zes maanden, en tenslotte een termijn binnen 

dewelke de Staten tot een oplossing op basis van dat advies moeten overeenkomen. 



69 

 

5.6. VERHOUDING TOT HET NATIONAAL RECHT EN DE 

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN 
 

151. Het is belangrijk stil te staan bij de werking van het Arbitrageverdrag in combinatie met 

de andere reeds besproken regulering, aangezien er meer dan eens situaties zullen voorkomen 

waarop elk van deze voorzieningen tegelijk van toepassing zullen zijn. Ten eerste wordt in het 

verdrag zelf opgenomen dat het gelding heeft, onverminderd elke verdergaande verplichting die 

in hoofde van de Staten zou bestaan, volgend uit het nationaal recht van die Staat of uit 

dubbelbelastingverdragen die door die Staat werden gesloten.
246

 Bovendien vormen volgens het 

verdrag “definitieve beslissingen van de betrokken verdragsstaten over de belastingheffing van 

winsten die voortvloeien uit een transactie tussen verbonden ondernemingen” geen beletsel om 

de procedure van het verdrag in te stellen.
247

 Het gaat onder andere om administratieve 

beslissingen zoals deze na een bezwaarprocedure, een procedure van ambtshalve ontheffing of 

een procedure van onderling overleg binnen een door België afgesloten dubbelbelastingverdrag. 

Er bestaat echter twijfel of dit in België ook geldt voor de beslissingen genomen door  nationale 

hoven en rechtbanken. Het Arbitrageverdrag maakt gewag van de mogelijkheid dat bepaalde 

Staten de bevoegde autoriteiten niet de mogelijkheid laat van de beslissing van een rechterlijke 

instantie af te wijken. Hiervoor voorziet het verdrag dan ook een bijzondere regeling. Enkel 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben bij het afsluiten van het verdrag aangegeven dat zij 

deze beperking zullen toepassen en dat arbitragebeslissingen niet zullen worden uitgevoerd 

indien zij nationale rechterlijke beslissingen tegenspreken. Toch beweert de circulaire van 7 juli 

2000 dat die beperking ook in België speelt.
 248

 Er wordt daarin letterlijk vermeld dat “het 

Arbitrageverdrag op uitdrukkelijke wijze het gezag van gewijsde dat overeenkomstig het interne 

recht van een verdragsluitende Staat aan een gerechtelijke uitspraak is verbonden, waarborgt.” De 

fiscus zal dus niet bevoegd zijn een beslissing die genomen is op grond van de arbitrageprocedure 

uit te voeren, indien deze in strijd zou zijn met een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke 

beslissing. Of deze stelling al dan niet kan volgehouden worden, is onzeker.
249

 

 

152. Het Arbitrageverdrag voorziet dat belastingplichtigen ten allen tijde de nationale 

rechtsmiddelen kunnen aanwenden, terwijl ook een procedure binnen het Arbitrageverdrag is van 

start gegaan. Indien men de zaak echter aan een rechtbank voorlegt, zal de termijn van 2 jaar 

waarbinnen de Staten tot een oplossing dienen te komen alvorens een raadgevende commissie 

wordt opgericht, pas een startpunt nemen vanaf de datum “waarop de beslissing in hoogste 

instantie volgens de nationale wetgeving definitief is geworden”. Daarnaast voorziet het verdrag 

echter in een alternatieve regeling voor de situatie waarin de nationale wetgeving van een 

verdragsstaat niet toestaat dat wordt afgeweken van een rechterlijke beslissing. Een raadgevende 

commissie kan dan slechts in twee gevallen worden opgericht. Ten eerste in het geval waarin de 

belastingplichtige de termijnen voor het instellen van een gerechtelijk beroep heeft laten 

verstrijken. Ten tweede kan een commissie worden opgericht indien de belastingplichtige het 

gerechtelijk verhaal stopzet, alvorens een uitspraak is gedaan. Dit betekent dat de tweejarige 

termijn niet wordt geschorst zolang een nationale administratieve procedure aan de gang is. De 
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belastingplichtige zal pas een beslissing moeten maken op het moment dat de verdragsluitende 

Staten een oplossing hebben bedacht binnen de tweejarige termijn die daarvoor is voorzien of op 

het moment dat die termijn afgelopen is en eigenlijk zou moeten overgegaan worden tot de 

arbitrageprocedure. Enkel indien de belastingplichtige op dit moment kiest om het  administratief 

beroep in te trekken, zal de beslissing van de Staten uitwerking kunnen vinden of zal 

respectievelijk een raadgevende commissie kunnen worden opgericht. Indien de 

belastingplichtige zijn zaak echter naar een gerechtelijke niveau heeft gebracht, onder de vorm 

van eerste aanleg, beroep of cassatie, zal deze tweejarige termijn worden geschorst tot op het 

ogenblik dat de belastingplichtige afstand doet van dit rechtsgeding.
 250

 Doet hij dit, dan kan de  

termijn voor de overlegprocedure tussen de Staten van start gaan. Doet hij dit niet, dan zal hij de 

uitspraak door de nationale rechter moeten aannemen, en kan geen arbitrageprocedure meer 

gevolgd worden. Verder is het mogelijk dat de tweejarige termijn voor onderling overleg 

verstreken is, terwijl de termijn van drie maanden voor het instellen van een intern administratief 

beroep nog openstaat. In dit geval zal “een raadgevende Commissie slechts na afloop van de in 

artikel 7, § 1 bedoelde termijn van twee jaar worden opgericht wanneer de termijn van 3 

maanden, waarin voor de indiening van een bezwaarschrift is voorzien, verstreken is. Zo ook 

zullen de bevoegde autoriteiten het akkoord, dat ze eventueel binnen de termijn van twee jaar 

hebben bereikt, slechts bekrachtigen wanneer die termijn van 3 maanden verstreken is.”
251

  

 

153. Wat betreft de relatie tussen het Arbitrageverdrag en het overig EU-recht worden twee 

stellingen verdedigd in de rechtsleer. Enerzijds wordt beweerd dat het Arbitrageverdrag niet meer 

rechtskracht heeft dan eender welk ander internationaal verdrag
252

, en dat het dus op eenzelfde 

manier als alle ander verdragen onderworpen is aan het internationaal verdragsrecht, vastgelegd 

in de conventie van Wenen.
253

 Anderen zijn van mening dat een supranationale status over de 

gehele Europese Unie moet toegekend worden, alsof het tot Europees gemeenrecht zou behoren. 

De verhouding met andere Europese verdragen zou dan ook niet geregeld zijn door het 

verdragsrecht maar door het principe “lex superior derogat de lege inferiori”. Dit impliceert dat, 

wanneer een recenter dubbelbelastingverdrag tegenover het arbitrageverdrag zou komen te staan, 

het dubbelbelastingverdrag zal prevaleren volgens de eerste visie, terwijl het arbitrageverdrag zou 

moeten gevolgd worden volgens de tweede visie.
254
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5.7. EVALUATIE 
 

154. De complexiteit van de procedure, het taalprobleem en de onverenigbaarheid met de 

internrechtelijke procedures zoals in onder andere België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

zorgen ervoor dat het verdrag in de praktijk maar weinig wordt aangewend.
255

   Een aantal zaken 

werden inderdaad aan het onderling overleg tussen de Staten onderworpen, maar zeer zelden 

komt een zaak uiteindelijk voor de raadgevende commissie. Eén maal werd een 

winstallocatiekwestie tussen een producent in de elektronica-industrie beslecht door een 

beslissing van een raadgevende commissie, ingesteld door de bevoegde autoriteiten van Frankrijk 

en Italië. Aan deze beslissing, die viel op 19 mei 2003, gingen heel wat procedurele en 

organisatorische problemen vooraf.
256

 Desalniettemin mag het belang van de obligatoire en 

dwingende arbitrage niet onderschat worden.  Staten zullen willen vermijden dat de beslissing in 

de handen wordt gelegd van een onafhankelijke commissie en zullen hierdoor gestimuleerd 

worden efficiënter te onderhandelen, teneinde binnen een redelijke termijn tot een oplossing te 

komen. Op die manier bewijst de voorziening van arbitrage zeker zijn nut.  

 

6. ARTIKEL 25 OESO-MODELVERDRAG EN HET ARBITRAGEVERDRAG 

VERGELEKEN 
 

155. Door het afsluiten van het verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van 

winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen van 23 juli 1990 en de voorzieningen van 

artikel 25 OESO-Modelverdrag heeft men de belastingplichtige in bepaalde situaties van twee 

verschillende mogelijkheden verschaft om diens zaak voor te leggen aan een arbitragepanel. 

Teneinde het geheel van rechtsmiddelen tegen internationale dubbele belasting te beoordelen, 

zullen eerste enkele verschillen en gelijkenissen van deze twee voorzieningen in de verf worden 

gezet. Achtereenvolgens worden het toepassingsgebied, de verplichtingen van de Staten, de 

procedure, de inmenging van de belastingplichtige, het karakter van de procedure, de verhouding 

tot het intern recht en het resultaat vergeleken. 

 

6.1. HET TOEPASSINGSGEBIED 
 

6.1.1. Territoriaal toepassingsgebied 

 

156. Wat het territoriaal toepassingsgebied betreft, is het Arbitrageverdrag van kracht in alle 

lidstaten van de EU, terwijl de onderlinge overlegprocedure die gecreëerd werd door de OESO 

van toepassing zijn tussen alle Staten die deze procedure in hun dubbelbelastingverdrag hebben 

geïncorporeerd. Aangezien het OESO-Modelverdrag wijd verspreid en aanvaard is als basis voor 
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het opmaken en onderhandelen van een dubbelbelastingverdrag tussen twee Staten, zal de 

onderlinge overlegprocedure van de OESO territoriaal een zeer brede toepassing kennen. De 

arbitragefase binnen dat onderling overleg kent echter minder succes. Nog maar weinig Staten 

hebben het in hun dubbelbelastingverdrag opgenomen.  

 

6.1.2. Personeel toepassingsgebied 

 

157. Het Arbitrageverdrag staat open voor ondernemingen of vaste inrichtingen van 

ondernemingen die in de contracterende Staten gelegen zijn, op voorwaarde dat hun klacht na 

twee jaar niet door de verdragsluitende Staten op afdoende wijze werd opgelost. Soms wordt door 

de autoriteiten van bepaalde lidstaten beweerd dat het verdrag niet toegepast kan worden in 

zogenaamde triangulaire zaken, waarbij de oorzaak van de verrekenprijs die niet at arm’s length 

is, buiten de lidstaten gelegen is. Zo kan een onderneming bijvoorbeeld gelegen zijn in een eerste 

Staat, die bij het verdrag is aangesloten, terwijl zij een vaste inrichting heeft in een tweede 

lidstaat, aan wie winst toe te schrijven is die in een derde Staat, die niet bij het Arbitrageverdrag 

is aangesloten, werd verworven.
257

 In de Gedragscode
258

 voor effectieve implementatie van het 

Arbitrageverdrag werd door het EU Joint Transfer Pricing Forum echter aangegeven dat ook 

triangulaire situaties onder het verdrag zullen behandeld worden, en dat men moet afzien van een 

te enge interpretatie van het toepassingsgebied van het verdrag. De arbitrageprocedure van artikel 

25 OESO-Modelverdrag kan worden toegepast op elke persoon die gevestigd is in een 

contracterende Staat die een arbitrageclausule in zijn dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. 

Eventueel kan het ook toegepast worden op de persoon die de nationaliteit heeft van zo’n Staat, 

indien het een schending van artikel 24 OESO-Modelverdrag omtrent het verbod van 

discriminatie op grond van nationaliteit betreft.  

 

6.1.3. Materieel toepassingsgebied 

 

158. Aangaande het materieel toepassingsgebied dient vooral opgemerkt te worden dat het 

Arbitrageverdrag op een veel minder breed scala aan situaties zal toepasbaar zijn dan de 

procedures van de dubbelbelastingverdragen. Het eerstgenoemde is enkel van toepassing in de 

context van internationale dubbele belasting veroorzaakt door transfer pricing-problemen en 

kwesties van winsttoerekening aan vaste inrichtingen.
259

 Dit terwijl het onderling overleg van 

toepassing is op elke actie van één van de twee of beide verdragsluitende Staten die niet in 

overeenstemming is met het dubbelbelastingverdrag dat zij hebben afgesloten waar zij 

gezamenlijk geen oplossing voor konden vinden binnen een termijn van twee jaar, wat overigens 

zeer vaak zal leiden tot een internationale dubbele belasting. Er dient op gewezen te worden dat 
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dit betekent dat, wanneer beide Staten oordelen dat het dubbelbelastingverdrag op een correcte 

manier is toegepast, het onderling overleg niet van start zal gaan. Het OESO-Modelverdrag 

voorziet zelfs in de mogelijkheid om onder artikel 25 (3) het onderling overleg aan te wenden 

indien er een probleem van dubbele belasting is die niet door het dubbelbelastingverdrag werd 

geregeld. Dit wordt echter niet aanvaard in België wegens niet grondwettelijk en dus ook niet 

opgenomen in het Belgisch model.
260

 

 

159. Dit verschillend toepassingsgebied tussen de beide voorzieningen verklaart ook meteen 

waarom de Staten minder geneigd zich te laten binden door een obligatoire arbitrage binnen het 

OESO Model dan binnen een verdrag van de EU. Doordat de arbitragevoorziening in artikel 25 

OESO-Modelverdrag bij de onderling overlegprocedure eigenlijk openstaat voor alle soorten 

disputen die niet in overeenstemming zijn met het dubbelbelastingverdrag, vreest men dat door 

middel van de interpretatieve mutual agreement het fiscaal beleid of nationaal recht aan de tand 

zou gevoeld worden. Door een bindende arbitragebeslissing zou men dan eventueel een andere 

regeling moeten aanvaarden. Indien het enkel om specifieke problemen gaat, zoals een transfer 

pricing probleem, zal men hier minder voor vrezen.
261

    

 

6.2. VERPLICHTINGEN VAN DE STATEN 
 

160. Eén van de belangrijkste verschillen, waar dan ook reeds uitvoerig op gewezen is, zijn de 

verbintenissen die de Staten aangaan door het sluiten van een dubbelbelastingverdrag naar 

OESO-Model of door zich aan te sluiten bij het Arbitrageverdrag. Dubbelbelastingverdragen 

zullen aan de Staten opleggen tot een onderhoud over te gaan en alle mogelijke inspanningen te 

doen om de internationale dubbele belasting weg te werken. Een verplichting om daadwerkelijk 

in gezamenlijk overleg tot een akkoord te komen dat de dubbele taxatie zou elimineren, is er 

echter niet in opgenomen, a fortiori de verplichting om dit binnen een bepaalde termijn te doen. 

De Staten die aangesloten zijn bij het Arbitrageverdrag daarentegen, zullen tijdens het onderling 

overleg verplicht zijn tot een oplossing te komen binnen een termijn van twee jaar. Indien zij hier 

niet in slagen, hebben zij de uitkomst van de situatie niet meer in de hand, aangezien de zaak dan 

moet worden voorgelegd aan een raadgevende arbitragecommissie. 

 

6.3. PROCEDURE EN TIJDSVERLOOP 
 

161. Wat het tijdsverloop en de procedure betreft, zijn de beide arbitragevoorzieningen sterk 

gelijklopend. Beide procedures moeten opgestart worden door de belastingplichtige. Dit dient 

telkens te gebeuren binnen een periode van drie jaar vanaf het moment dat de belastingplichtige 

op de hoogte werd gebracht van de maatregel of beslissing die het probleem van internationale 

dubbele belasting creëert. Daarna beschikken de verdragsluitende Staten in elk van de beide 

procedures over een termijn van twee jaar om in onderling overleg een oplossing te bedenken. 
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Indien zij hier echter niet in slagen, zal een arbitragecommissie worden samengesteld. In het 

kader van het Arbitrageverdrag dient dit te gebeuren op initiatief van de lidstaten zelf, binnen een 

periode van zes maanden. Artikel 25 OESO-Modelverdrag daarentegen voorziet in zijn vijfde 

paragraaf weinig praktische richtlijnen over de arbitrage. Ook een termijn binnen dewelke de 

uiteindelijk samengestelde raadgevende commissie tot een besluit moet komen, wordt er niet in 

voorzien. De verdragsluitende Staten zullen zelf in onderlinge overeenkomst moeten vastleggen 

binnen welke termijn een beslissing genomen moet worden. Op grond van het Arbitrageverdrag 

dient dit te gebeuren binnen een termijn van zes maanden. Eens de arbitragecommissie tot een 

besluit is gekomen, wordt de zaak opnieuw voorgelegd aan de vertegenwoordigende instanties 

van de Verdragsluitende Staten. Deze zullen uiteindelijk maatregelen moeten nemen die de 

internationale dubbele belasting zal wegwerken. Indien dit gebeurt op grond van het 

Arbitrageverdrag, zullen de lidstaten niet gebonden zijn door het advies van de raadgevende 

arbitragecommissie. Indien het een procedure volgens artikel 25 OESO-Modelverdrag betreft, 

zullen de maatregelen wel conform het advies moeten opgesteld worden. Ook wat betreft andere 

modaliteiten van de procedure wordt meer voorzien in het Arbitrageverdrag dan in artikel 25 

OESO-Modelverdrag. Het gaat onder andere om de samenstelling van de arbitragecommissie, de 

benoeming van de arbiters, de criteria waaraan de arbiters zullen moeten voldoen, etc.  

 

In het Arbitrageverdrag is opgenomen dat een arbitragepanel zal bestaan uit één voorzitter, twee 

vertegenwoordigers van elk van de Staten en een even nummer van onafhankelijken uit de 

privésector die de nationaliteit hebben van en gevestigd zijn in een lidstaat. Aanvankelijk was 

niet duidelijk aangegeven op welke manier deze personen dienden te worden aangeduid. 

Hierdoor ontstond er vaak een storende vertraging bij de samenstelling van de commissie.
262

 

Ondertussen is dit wel geregeld door artikel 9 van het Arbitrageverdrag en de Gedragscode, 

opgesteld door het EU Joint Transfer Pricing Forum. De verdragsluitende Staten zullen aan de 

Secretaris-generaal van de Raad van Europese Unie een lijst overmaken van vijf onafhankelijke 

personen, waardig om lid te worden van een raadgevende commissie. Uit die lijst zal men, indien 

nodig, de arbiters aanduiden.
 263

  Op die manier worden de gekozen personen tweemaal 

beoordeeld op hun bekwaamheid en onafhankelijkheid, eenmaal bij het opstellen van de lijst, en 

een volgende maal bij het selecteren van die persoon voor de commissie.  In het OESO-

Modelverdrag is niets voorzien omtrent de samenstelling van het arbitragepanel. Dit zal wederom 

in een overeenkomst via onderling overleg door de Staten moeten worden vastgelegd. Het 

voorbeeld voor zo’n overeenkomst dat door de OESO werd uitgebracht voorziet dat eender welke 

persoon, die niet betrokken is geweest bij de procedure in een eerdere fase, kan als arbiter 

gekozen worden. Volgens dit voorbeeld zullen beide verdragsstaten een arbiter aanduiden, 

waarna deze op hun beurt een derde  arbiter zullen aanduiden, die voorzitter zal zijn. In beide 

gevallen kan men zich afvragen of de arbiters wel volledig objectief en onafhankelijk zullen zijn, 

aangezien zij door de verdragsluitende Staten zelf worden aangeduid.  
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6.4. INITIATIEF EN INMENGING VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
 

162. In beide procedures is het zo dat de belastingplichtige eigenlijk bitter weinig betrokken 

wordt bij de besluitvorming. Nochtans is er wel telkens voorzien in de mogelijkheid voor de 

belastingplichtigen om een geschreven conclusie in te dienen. Zij kunnen ook gehoord worden 

door het arbitragepanel, doch binnen de procedure opgesteld door de OESO zal dit enkel kunnen 

indien het arbitragepanel hierom heeft verzocht.
264

 Wat betreft het verloop van de procedure zijn 

er ook enkele verschillen. Wanneer de onderlinge overlegprocedure van artikel 25 OESO-

Modelverdrag geen resultaten oplevert, en een arbitrage moet opgestart worden, is het de 

belastingplichtige die hiertoe het initiatief neemt.
265

 Op die manier wordt vermeden dat de 

laksheid van de verdragsluitende Staten naast het onderling overleg, niet ook het verder verloop 

van de procedure dwarsboomt. De belastingplichtige zal echter alleen voor die zaken waarover 

door de Staten geen overeenkomst is bereikt, een arbitrageprocedure kunnen verzoeken.
266

 In het 

algemeen geldt dat, indien de verdragsluitende Staten binnen een dubbelbelastingverdrag nalaten 

hun taak volledig uit te voeren, de belastingplichtige zelf het vuur terug kan aanwakkeren en 

stappen zetten om de zaken terug in orde te brengen.  

 

163. Het verloop van de procedure op grond van het Arbitrageverdrag is echter afhankelijk van 

het initiatief van de lidstaten. Zij moeten dan ook alle stappen ondernemen om een arbitragepanel 

op te richten. Indien zij hier niet in slagen, zal dit eventueel een blokkade zijn voor de verdere 

afhandeling van de zaak, aangezien het verdrag geen enkel rechtsmiddel heeft toegekend aan de 

belastingplichtige onderneming om hier tegen in opstand te komen. De meest recent uitgegeven 

Gedragscode, opgesteld door het EU Joint Tranfer Pricing Forum heeft hier echter een mouw 

aan gepast en kent de belastingplichtige in deze situatie toch een initiatiefrecht toe.  

 

 

6.5. COMPLEMENTAIRE OF ALTERNATIEVE PROCEDURE
267

 
 

164. Er werd eerder al aangegeven dat de arbitragefase binnen de onderlinge overlegprocedure 

van artikel 25 OESO-Modelverdrag een onderdeel is dat het onderling overleg moet aanvullen. 

Men heeft niet willen voorzien in een apart mechanisme met eigen regels, maar eerder in een 

eventuele aanvulling indien het onderling overleg niet tot de gewenste oplossing blijkt te leiden. 

Dit betekent ook dat de arbitrage enkel kan worden aangevat met betrekking tot deze zaken die 

nog niet door middel van het onderling overleg werden geregeld. De arbitragecommissie die 

wordt samengesteld in functie van het Arbitrageverdrag daarentegen, zal uitspraak kunnen doen, 

niet enkel over de discussiepunten over de welke men niet tot een overeenkomst kan komen, 

doch ook over de vragen die reeds door de Staten in onderling overleg werden beantwoord. De 

saisine van de arbiters is met ander woorden minder uitgebreid in het kader van artikel 25 OESO-
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Modelverdrag dan binnen de procedure van het Arbitrageverdrag. Men moet het eerste dan ook 

veeleer zien als de complementaire van het onderling overleg, waar het tweede eerder een 

alternatief is. 

 

6.6. VERHOUDING TOT HET INTERN RECHT 
 

165. Bij  beide procedures heeft men trachten te voorkomen dat tegelijk een, mogelijk 

tegenstrijdige, uitspraak van nationaal en internationaal niveau zou worden gedaan. Met 

betrekking tot de procedure op grond van het Arbitrageverdrag kan er nooit simultaan een 

toepassing van het verdrag en van een procedure van intern recht aangevat worden. Indien de 

zaak reeds bij een nationale rechtbank aanhangig gemaakt zou zijn, zal de tweejarige termijn 

waarover de verdragsluitende Staten beschikken om onderling overleg te plegen pas beginnen 

lopen nadat het vonnis of de uitspraak van de nationale rechter in kracht van gewijsde gegaan is. 

Een arbitrage op grond van artikel 25 OESO-Modelverdrag kan enkel opgestart worden voor 

deze elementen die nog niet het onderwerp zijn geweest van een uitspraak van een nationale 

administratieve of gerechtelijke instantie van één van de beide Staten. Indien men een 

arbitrageprocedure zou willen laten aanvangen terwijl een procedure voor nationale instanties 

hangende is, kan de nationale voorziening eventueel geschorst worden zolang de arbitrage loopt. 

Dit betekent dat de belastingplichtige een keuze zal moeten maken tussen de nationale en 

internationale voorzieningen. Indien het Arbitrageverdrag van toepassing is, zal geen enkele 

combinatie toegelaten zijn en dient hij meteen te kiezen. Bij de dubbelbelastingverdragen 

daarentegen wordt de belastingplichtige minder beperkt in zijn mogelijkheden en kan een 

nationale procedure eventueel even geschorst worden zolang de arbitrage lopende is. 

 

 

6.7. RESULTAAT VAN DE PROCEDURE 
 

166. Een belangrijk verschil dat verder nog opgemerkt dient te worden, is het moment waarop 

een resultaat zal bereikt zijn en men de procedure van arbitrage zal afsluiten. Waar de arbitrage 

binnen het Arbitrageverdrag enkel afgesloten zal zijn indien de internationale dubbele belasting is 

geëlimineerd, zal de arbitrage binnen het onderling overleg van artikel 25 OESO-Modelverdrag 

afgesloten worden van zodra de schending van het dubbelbelastingverdrag is opgelost. In de 

praktijk zal dit echter meer dan eens gelijklopend zijn. De beslissing die werd genomen door de 

arbitragecommissie op grond van het Arbitrageverdrag kan enkel worden gepubliceerd mits 

toestemming van de belastingplichtige, wat tot nu toe nog nooit gebeurd is. Ook andere gegevens 

die verworven zijn tijdens de procedure zijn confidentieel en kunnen niet openbaar gemaakt 

worden. Men mag ervan uitgaan dat een gelijkaardige regeling geldt voor de resultaten van de 

arbitrage op grond van het dubbelbelastingverdrag. Hoewel in het OESO-Model hieromtrent niets 

wordt aangeraden, is het waarschijnlijk dat eenzelfde geheimhouding vereist is als tijdens het 

onderling overleg, aangezien de arbitrage een verlengde van deze procedure is.
268
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6.8. SOEVEREINITEIT EN PRECEDENTENWERKING VAN DE BESLISSING 
 

167. Een uitspraak van de arbitragecommissie binnen het Arbitrageverdrag is bindend ten 

aanzien van de belastingplichtige. De autoriteiten echter, kunnen van deze beslissing nog 

afwijken. Zij hebben de mogelijkheid binnen 6 maanden na de uitspraak overeen te komen deze 

te vervangen door een andere oplossing voor de dubbele belasting. Indien zij hier niet in slagen, 

zal de beslissing van de arbitragecommissie alsnog bindende kracht hebben. De 

belastingplichtige heeft hierin geen inspraak.
269

  

 

168. De uitspraak van het arbitragepanel binnen het OESO-Modelverdrag is echter niet 

bindend voor de belastingplichtige. Deze kan er ook voor kiezen deze uitkomst te verwerpen en 

eventueel zijn kans te wagen via een andere procedure. Eens hij beslist heeft de uitspraak al dan 

niet te aanvaarden, dient hij hier echter de consequenties van te dragen. Voor de overeenkomst 

sluitende Staten is zij echter wél bindend. Zij dienen hun eigen overeenkomst te stoelen op  het 

resultaat van de arbitrage. Natuurlijk dient opnieuw opgemerkt te worden dat de verdragsluitende 

Staten er ook voor kunnen kiezen in hun arbitrageclausule te stipuleren dat zij nog kunnen 

afwijken van dit advies door binnen een bepaalde termijn een andere beslissing te nemen, 

ongeacht of de belastingplichtige het besluit van het arbitragepanel heeft aanvaard of niet.  

 

169. Aangezien de resultaten van een arbitragebeslissing genomen op grond van het 

Arbitrageverdrag niet worden gepubliceerd, is er hier geen sprake van een precedentenwerking. 

Ook voor de resultaten van een arbitrage volgens artikel 25 OESO-Modelverdrag is er geen 

juridische verwijzingskracht. 

 

  

7. BESLUIT 
 

170. Een belastingplichtige die het subject wordt van een internationale dubbele belasting, 

wordt met een uitgebreide keuze aan rechtsmiddelen geconfronteerd. Zijn deze allen even 

effectief? Op voorwaarde dat de belastingplichtige van al deze mogelijkheden kennis heeft, zal 

hij de voor– en nadelen van de nationale en internationale procedures moeten afwegen, alvorens 

op één van de beide paden op stap te gaan. Er zijn voor de belastingplichtige een aantal drijfveren 

om voor de nationale procedures te kiezen. Zo zullen ondernemingen vaak afgeschrikt worden 

door de lange termijnen die in de verdragen voorzien zijn.
270

 A fortiori zullen ondernemingen 

dergelijke lange termijnen weren indien er na de twee jaar durende procedure van onderling 

overleg geen arbitrage is voorzien. Dit betekent namelijk dat de belastingplichtige geen garanties 

heeft dat er daadwerkelijk een oplossing uit de bus zal komen. Bovendien is er voor de 

belastingplichtige, hoewel men reeds inspanningen heeft gedaan hem meer invloed te geven, nog 
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steeds slechts een kleine rol in het verhaal weggelegd. De procedure loopt nu eenmaal tussen de 

bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende Staten, wat belangrijke implicaties kan hebben. 

Hoe de onderhandelingen tussen de verdragsluitende Staten zal verlopen, is van vele factoren, 

waarvan sommige niet-fiscaal afhankelijk. De persoonlijke situatie van de belastingplichtige kan 

op die manier sterk beïnvloed worden door de al dan niet goeie verstandhouding tussen de twee 

verdragsluitende Staten. Tegelijkertijd worden deze internationale procedures verweten een 

“zwarte doos” te zijn, die weinig transparantie biedt aan de betrokken belastingplichtige. Een 

aantal elementen zullen de belastingplichtige daarentegen aansporen een internationaal 

rechtsmiddel aan te wenden. Zo schieten de nationale rechtsmiddelen te kort in het bieden van 

een globale oplossing die met zekerheid door alle betrokken partijen wordt aanvaard. Zoals 

eerder gezegd is een derde Staat niet gebonden door eventuele administratieve of gerechtelijke 

uitspraken van een andere Staat, zelfs indien deze er gekomen zijn door middel van toepassing 

van het dubbelbelastingverdrag die deze twee Staten hadden gesloten. Daarnaast zal de 

gespecialiseerde kennis inzake internationaal fiscaal recht waarschijnlijk groter zijn bij de 

onderhandelaars die de twee verdragstaten vertegenwoordigen in een onderling overleg dan in 

hoofde van een nationale rechter. De belastingplichtige dient zich dus goed te informeren en stil 

te staan bij de verschillende mogelijkheden. 

 

171. Een nationale procedure zal niet afdoende zijn, van zodra de andere betrokken Staat van 

mening verschilt met de Staat waar de internrechtelijke procedure werd gevolgd. Een 

internationaal rechtsmiddel is dus zeker geen overbodige maatregel geweest. Er dient echter 

nagegaan te worden of deze rechtsmiddelen wel voldoen aan enkele vereisten die essentieel zijn 

voor een vlotte en correcte procedure.
271

  

 

172. Ten eerste moet een procedure voldoende transparant zijn. De belastingplichtige moet 

inzicht kunnen verwerven in de verschillende procedurele aspecten. Zoals reeds werd 

aangegeven, is dit in geen van de beide internationale procedures het geval. In het kader van de 

dubbelbelastingverdragen zal het één en het ander afhankelijk zijn van de zorgvuldigheid 

waarmee de Staten hun eigen overeenkomst hebben opgesteld. In het modelverdrag worden in 

ieder geval zeer veel openingen gelaten wat betreft modaliteiten en procedurele aspecten. In het 

Arbitrageverdrag wordt de procedure uitgebreider besproken, doch ook hier zijn een aantal 

belangrijke voorschriften niet of onvoldoende voorzien. Het gaat onder andere om de invulling 

van de geheimhoudingsplicht van de arbitragecommissie omtrent de door hen ontvangen 

informatie in het kader van het onderzoek
272

, de wijze waarop een beslissing van de 

arbitragecommissie tot stand komt
273

, welke Staat initiatief dient te nemen voor het oprichten van 

een arbitragecommissie, welke talen de commissie dient te hanteren, waar zij zullen 

bijeenkomen, etc. Deze zaken zullen dus allemaal vastgelegd moeten worden via overeenkomst 

na onderling overleg. De belastingplichtige kan zich vooraf dus maar moeilijk een beeld vormen 

van de volledige procedure en al zijn stappen. Een belastingplichtige die de stap moet wagen aan 

een internationaalrechtelijke procedure te beginnen, rekening houdende met de kosten en 

inspanningen die dit met zich meebrengt, zal zeker afgeschrikt worden door het gebrek aan 

informatie. Dit alles komt de toegankelijkheid van de procedures niet ten goede.   
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173. Bovendien dient nogmaals melding te worden gemaakt van de beperkte inspraak die een 

belastingplichtige heeft bij de beide internationale procedures. Deze heeft wel de mogelijkheid 

elk bewijsmiddel en elke inlichting aan de arbitragecommissie over te maken, en kan zelfs vragen 

om door de commissie gehoord te worden. Verder reikt zijn inmenging echter niet. Hoewel het 

belastingsubject toch de spilfiguur in de feitelijke situatie is, kijkt zij op procedureel vlak eerder 

toe van aan de zijlijn. Men gaat ervan uit dat de belastingplichtige dan ook wordt 

vertegenwoordigd door de betrokken Staten. Het is echter onwaarschijnlijk dat een Staat de 

belangen van de belastingplichtige onvoorwaardelijk zal behartigen, zonder zijn eigen belangen 

in het achterhoofd te houden, met name het spijzen van de staatskas.
274

 Een logische aanpassing 

aan deze voorzieningen zou dan ook zijn om de belastingplichtige meer inspraak te geven. Vooral 

in het kader van het Arbitrageverdrag kan dit gemotiveerd worden, aangezien de beslissing van 

de commissie bindend is voor de belastingplichtige. Bovendien heeft de belastingplichtige bij het 

aanvangen van de arbitrage in het kader van het Arbitrageverdrag afstand gedaan van zijn 

rechtsmiddelen, of heeft hij deze volledig benut. Het lijkt nogal onrechtvaardig iemand een 

beslissing op te leggen, zonder dat deze zich op een correcte en volledige wijze heeft kunnen 

verdedigen. De motivatie voor deze gebondenheid is dat het geld en de middelen die zo’n 

arbitrageprocedure kost, niet verloren zouden gaan indien de beslissing uiteindelijk toch niet 

geïmplementeerd wordt. Indien aan de belastingplichtige meer inspraak zou gegeven worden, 

zoals hier net werd geadviseerd, zou deze in de loop van de procedure kunnen aangeven niet 

akkoord te gaan met de door de commissie gemaakte redeneringen.
275

 De regeling onder het 

OESO-Modelverdrag is dan toch gunstiger ten aanzien van de belastingplichtige. Daar werd 

artikel 25 zo aangepast dat de belastingplichtige de kans krijgt de uitspraak te aanvaarden, en zo 

afstand te doen van nationale rechtsmiddelen, of af te wijzen, waarna hij nog beroep kan doen op 

die rechtsmiddelen.  

 

174. Een derde belangrijke component die onderzocht werd, is de tijdsduur van de procedures. 

In principe zou een procedure op grond van het Arbitrageverdrag binnen een termijn van drie en 

een half jaar moeten afgerond worden. Uit de praktijk blijkt echter dat die termijnen nogal eng 

berekend zijn, en nauwelijks haalbaar. Volgens sommigen kan de procedure in zijn geheel bijna 

tien jaar in beslag nemen.
276

 Een termijn van drie en een half jaar is misschien relatief kort, maar 

de belastingplichtige heeft hier weinig baat bij indien de termijnen toch niet realistisch zijn. 

Binnen het dubbelbelastingverdrag worden de termijnen uiteraard vrij bepaald door de 

verdragsluitende Staten. Wanneer men er het OESO-Modelverdrag op nakijkt, kan er reeds een 

sombere voorspelling over het tijdsverloop gemaakt worden. (Supra 68, nr.122) Een aantal 

mogelijkheden worden aangegeven om deze tijdsduur te verkorten.
277

 Men zou de 

belastingplichtige meer inspraak kunnen geven, waardoor sneller fouten en misverstanden 

opgemerkt zouden worden. Men kan ook meer deskundigen laten deelnemen aan de arbitrage, 

zodat zij sneller de complexe verrekenprijssituaties kunnen doorgronden. Tenslotte zou men de 
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procedurele fases van het Arbitrageverdrag meer detaillistisch kunnen beschrijven, zodat dit niet 

nog in onderling overleg moet worden vastgesteld. 

 

175. Verder kan men nog stellen dat de effectiviteit van het Arbitrageverdrag door een aantal 

zaken wordt geblokkeerd. Ten eerste zal de arbitrage in het kader van een Arbitrageverdrag enkel 

van start gaan indien reeds een procedure van onderling overleg werd doorlopen. Indien het 

onderling overleg door de Staten werd geweigerd, is er voor de belastingplichtige geen 

mogelijkheid om zijn zaak aan een commissie voor te leggen. Bovendien zijn de Staten niet 

gebonden door de beslissing van de arbitragecommissie. Zij kunnen deze beslissing nog 

vervangen door een in overleg overeengekomen maatregel. Eerder in deze tekst werd vermeld dat 

de arbitragevoorziening niet steeds daadwerkelijke hoeft uitgeoefend worden om effectief te zijn, 

maar ook kan werken als een stok achter de deur om het onderling overleg vlotter te laten 

verlopen. Het dient echter opgemerkt dat Staten minder geneigd zullen zijn hun beste beentje 

voor te zetten tijdens dat overleg, indien die dreiging van een opgelegde arbitragebeslissing toch 

niet echt is.
278

 In het kader van het OESO-Modelverdrag zijn ook enkele opmerkingen te maken. 

Het grootste obstakel voor een effectieve werking is uiteraard het gebrek aan implementatie in de 

dubbelbelastingverdragen van de arbitrageclausule. Daarnaast is het bij beide regelingen zo dat 

de arbitragecommissie uiteindelijk wordt samengesteld door de bevoegde autoriteiten van de 

Staten zelf, waardoor zij toch enige invloed zullen hebben op de uiteindelijke beslissing.  

 

176. De beide arbitragevoorzieningen hebben het potentieel een effectieve beslechting van 

geschillen omtrent internationale dubbele belasting te vormen. Er zijn echter een aantal hiaten en 

onduidelijkheden in de verdragen geslopen. Indien aandacht wordt gegeven aan de verschillende 

tekortkomingen die in dit besluit zijn uiteengezet, zouden de procedures een grotere kans bieden 

aan de belastingplichtige om zich daadwerkelijk van de internationale dubbele belasting te 

bevrijden.  
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CONCLUSIE 
 

177. Internationale dubbele belasting komt voor wanneer op de jure of de facto één 

belastingsubject een gelijkaardige belasting wordt geheven door twee of meer verschillende 

Staten met betrekking tot hetzelfde belastingobject, gedurende eenzelfde belastbaar tijdperk. 

Wanneer de belasting zich voordoet in hoofde van één en dezelfde belastingplichtige, spreekt 

men van juridische internationale dubbele belasting. Wanneer de belasting geheven wordt in 

hoofde van twee verschillende belastingplichtigen, elk met rechtspersoonlijkheid, doch in realiteit 

weegt de belasting op één en hetzelfde subject, spreekt men van economische dubbele belasting. 

Vooral in het geval van multinationale ondernemingen is de kans op zo’n dubbele belasting reëel. 

Artikel 9 van het OESO-Modelverdrag voorziet namelijk in de mogelijkheid om de winsten uit 

transacties tussen verbonden ondernemingen uit een multinationale vennootschapsgroep aan te 

passen indien de administratie van een Staat met die prijzen niet akkoord gaat. Een aanpassing 

gebeurt aan de hand van het at arm’s length-principe, wat inhoudt dat men de vastgestelde 

prijzen zal vergelijken met de prijzen van eenzelfde soort transactie bij volledig onafhankelijke 

ondernemingen, die bepaald zullen zijn door de werking van de vrije markt. Indien de ene 

betrokken Staat overgaat tot een verhoging van de belastbare winst in hoofde van de 

belastingplichtige die op zijn grondgebied gevestigd is, terwijl de andere betrokken Staat met 

deze aanpassing niet akkoord gaat en dus geen correlatieve neerwaartse aanpassing doorvoert, zal 

inderdaad een bepaald deel van de winst dubbel worden belast. 

 

178. Geconfronteerd met internationale dubbele belasting zal de belastingplichtige op zoek 

gaan naar de rechtsmiddelen die hij ter zijner beschikking heeft. Uit deze tekst blijkt dat er heel 

wat middelen voorzien zijn op nationaal en internationaal vlak. Helaas is kwantiteit niet gelijk 

aan kwaliteit. Een aantal internrechtelijke, unilaterale maatregelen zullen dan wel zeer effectief 

zijn in het geval van problemen met de fiscus op nationaal vlak, met betrekking tot internationale 

situaties zullen zij tekortschieten. Een nationale gerechtelijke of administratieve uitspraak reikt 

slechts zover als de landsgrenzen van de Staat. Een andere Staat is er niet door gebonden en kan 

nog steeds zijn belastingsoevereiniteit ten volle uitoefenen. Wat betreft de internationale 

maatregelen dient ten eerste gewag te worden gemaakt van de dubbelbelastingverdragen. Naar 

voorbeeld van het OESO-Modelverdrag regelen de verdragsluitende Staten onderling hoe zij de 

heffingsbevoegdheid over bepaalde winsten zullen verdelen. Belastingsubjecten en  

belastingobjecten kunnen verschillende aanknopingspunten hebben in verschillende Staten. Beide 

Staten voelen zich dan in principe bevoegd de opbrengsten te belasten. Door middel van een 

dubbelbelastingverdrag worden dergelijke conflicten zoveel mogelijk uit de wereld geholpen. 

Toch kunnen nog steeds problemen ontstaan, indien de bepalingen van het 

dubbelbelastingverdrag op verschillende manier geïnterpreteerd of toegepast worden. In deze 

dubbelbelastingverdragen zal vaak ook een regeling opgenomen zijn voor verrekenprijzen. Indien 

twee Staten dit niet op eenzelfde manier toepassen, blijft ook hier internationale dubbele 

belasting bestaan. Een tweede belangrijke voorziening is die van Advance Pricing Agreements. 

De betrokken Staten kunnen met de belastingplichtige ondernemingen samenzitten om het 

verrekenprijsprobleem dat tussen hen bestaat te analyseren. Zo kunnen de Staten in overleg met 

de belastingplichtigen bepalen op welke manier de winsten uit onderlinge transacties zullen 

worden behandeld.  
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179. Indien dergelijke preventieve voorzieningen niet hebben kunnen baten, zijn een tweetal 

belangrijke mechanismen ingevoerd om internationale dubbele belasting uit de wereld te helpen. 

Ten eerste is er het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van 

winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen.
279

 Dit verdrag zal enkel worden toegepast 

indien om fiscale redenen winst die is opgenomen in de winst van een onderneming van een 

verdragsluitende Staat, ook wordt of vermoedelijk zal worden opgenomen in de winst van een 

onderneming van een andere verdragsluitende Staat op grond van het feit dat niet voldaan is aan 

de bepalingen van artikel 4 van het verdrag. Artikel 4 van het verdrag voorziet in een bepaling 

die analoog is aan artikel 9 van het OESO-Modelverdrag, met name de opwaartse en de 

correlatieve neerwaartse aanpassing van verrekenprijzen aan de hand van het at arm’s length-

principe. Het verdrag voorziet in een onderlinge overlegprocedure tussen de betrokken Staten, ter 

oplossing van het verrekenprijsgeschil. Indien zij niet tot een akkoord komen, wordt een 

arbitrageprocedure ingesteld, via dewelke tot een besluit wordt gekomen. Ten tweede heeft men 

in het OESO-Modelverdrag ook een procedure van onderling overleg opgenomen, maar dan voor 

elke verkeerde toepassing of schending van het dubbelbelastingverdrag. Opnieuw wordt hier in 

een arbitrage voorzien, doch deze arbitrage zal bindend en obligatoir zijn. Beide voorzieningen 

zouden een absolute meerwaarde kunnen zijn voor de belastingplichtige, ware het niet dat aan 

beide procedures een aantal dingen haperen.  

 

180. Het opzet is de belastingplichtige binnen een relatief korte tijdspanne te verlossen van de 

internationale dubbele belasting die op hem weegt. De vraag is of die oplossing in de praktijk wel 

effectief verkregen wordt en of dit wel binnen een korte termijn gebeurt. Indien men er niet in 

slaagt door middel van onderling overleg binnen een termijn van twee jaar tot een besluit te 

komen, worden de Staten daarom verplicht de zaak over te dragen aan een arbitragecommissie. In 

de praktijk zal de tweejarige termijn, waarin onderling overleg wordt gepleegd, maar al te vaak 

verlengd worden. Wat betreft het Arbitrageverdrag, dat enkel op de problematiek van 

verrekenprijzen van toepassing is, zal men zeer weigerachtig zijn de complexe en omstandige 

zaak in zijn geheel over te dragen aan een onafhankelijk panel ter arbitrage. Ten eerste is de 

tweejarige termijn voor dergelijke ingewikkelde situaties al erg ambitieus. Ten tweede moet 

opnieuw rekening gehouden worden met de wil van de verdragsluitende Staten om de 

beslissingen in fiscale zaken zoveel mogelijk onder controle te houden. Om die redenen zou de 

overschakeling van onderling overleg naar arbitrage waarschijnlijk vlotter verlopen in het kader 

van artikel 25 OESO-Modelverdrag. Men kan namelijk enkel de vragen doorschuiven die de 

Staten onbeantwoord lieten tijdens het onderling overleg. Daarnaast wordt door het OESO-

Modelverdrag nog zeer veel ruimte opengelaten die door de verdragsluitende Staten vrij kan 

worden ingevuld in onderlinge overeenkomst.
280

 Zo kan men in plaats van een gewone arbitrage 

kiezen voor een systeem van “baseball arbitration”
281

. Deze laatste twee elementen van 

soepelheid zullen ervoor zorgen dat de Staten misschien wel sneller bereid zijn over te gaan tot 
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arbitrage. Maar men dient zich de vraag te stellen of de belastingplichtige wel bij deze arbitrage 

gebaat zal zijn. De verdragsluitende Staten zullen, wanneer zij een overeenkomst sluiten over de 

modaliteiten van de arbitrage in hun voorstel namelijk nog steeds hun eigen belangen voorop 

stellen. Tenslotte dient als nadeel nogmaals opgemerkt te worden dat de arbitrageclausule uit het 

OESO-Modelverdrag nog maar door bitter weinig Staten opgepikt werd.  

 

Men kan wel stellen dat de vrijheid die aan de Staten wordt gelaten tegelijk een zegen en vloek is. 

Enerzijds zullen ze de Staten sneller geneigd zijn met de implementatie van voorzieningen 

akkoord te gaan, indien zij voor hen voldoende vrijheid laten. Anderzijds zorgt de vrijheid ervoor 

dat er voor de verdragsluitende Staten te veel speelruimte is om de voorzieningen aan te passen 

en zo zelfs teniet te doen. Het frêle evenwicht tussen de twee zijden van de medaille is een 

probleem waarmee de actoren in het internationaal fiscaal recht al vele jaren mee te kampen 

krijgen. Een gulden middenweg blijkt in deze problematiek gewoon niet te werken. Het lijkt er 

dan ook op dat Staten toch  voor een stuk hun soevereiniteit zullen moeten afgeven en een 

arbitrageclausule in hun dubbelbelastingverdrag zullen moeten opnemen en dat de voorzieningen 

in het Arbitrageverdrag grondig en gedetailleerder moeten worden herwerkt. Enkel indien een 

verplichte en bindende arbitrage voorzien is, kan een onderlinge overlegprocedure daadwerkelijk 

een rechtsmiddel uitmaken voor de belastingplichtige. Indien Staten hier niet toe willen overgaan, 

dient misschien via een andere weg een oplossing gezocht te worden. Men denke aan beslechting 

via een internationaal hof of een obligatoire preventieve overeenkomst tussen Staten en 

belastingplichtigen. 

 

181. Internationale dubbele belasting is zeker de wereld nog niet uit. Hoewel veel maatregelen 

op verschillende niveaus voorzien zijn, biedt geen enkele van deze methodes een sluitende 

oplossing. De pogingen die door middel van het verdrag van 23 juli 1990 en door het OESO-

Modelverdrag gedaan zijn, zijn wel lovenswaardig. De kosten, tijd en moeite die een 

internationale procedure echter zal opslorpen, gecombineerd met de onzekerheid over het verloop 

van het proces en over de uitkomst, zorgt ervoor dat de arbitragevoorzieningen toch eerder 

weggelegd zal zijn voor de grote multinationale ondernemingen met uitgebreide en ingewikkelde 

verrekenprijsproblemen. Of er in de toekomst andere initiatieven zullen genomen worden, 

rekening houdende met de kritieken die in de rechtsleer terug te vinden zijn, valt af te wachten. 
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