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GVERSLAG VAN ‘TAX TREATY CASE 

LAW AROUND THE GLOBE’

VERSLAG VAN HET CONGRES ‘TAX TREATY CASE LAW AROUND THE GLOBE’ AAN DE TILBURG UNIVERSITY, GEORGANISEERD 
DOOR HET EUROPEAN TAX COLLEGE EN HET INSTITUTE FOR AUSTRIAN AND INTERNATIONAL TAX LAW

L.W.D. WIJTVLIET MSC1

1 Inleiding

De wereld is een boek en wie niet reist, leest slechts één 
bladzijde. (St. Augustinus)

In het hierboven weergegeven citaat benadrukt Sint Au-
gustinus het belang van reizen. Zonder te reizen leert 
men immers niet van de gewoonten, gebruiken, ideeën 
en opvattingen van andere landen. Ofschoon een groot 
aantal eeuwen is verstreken sinds de kerkvader zijn fa-
meuze woorden optekende, hebben zijn gedachten 
geenszins aan belang ingeboet. Men zou zelfs kunnen 
zeggen dat Augustinus’ bewoordingen eveneens van 
waarde zijn voor fiscalisten. Het behoeft tenslotte geen 
betoog dat ook zij hun blik van tijd tot tijd over de 
grens dienen te richten om kennis te nemen van bui-
tenlandse opvattingen, concepten en interpretaties. Dit 
werd duidelijk tijdens de tweede editie van de conferen-
tie ‘Tax Treaty Case Law around the Globe’, een geza-
menlijk initiatief van het European Tax College2 en het 
Institute for Austrian and International Tax Law.3 Na 
een pilot in Tilburg en een eerste volledige editie in 
Wenen in 2011 vormde Tilburg University van 14 tot en 
met 16 juni 2012 voor de tweede keer het decor van een 
rechtsvergelijkende discussie over diverse elementen uit 
de internationale belastingverdragspraktijk.
Centraal stonden in totaal 37 arresten uit 24 jurisdicties 
en van vijf verschillende continenten. Deze arresten be-
sloegen een zevental subthema’s, te beginnen met de 
reikwijdte en interpretatie van het begrip inwoner. Ver-

volgens stonden vaste inrichtingen op het programma, 
waarna het onderscheid tussen ondernemings- en ver-
mogenswinsten voorwerp van discussie was. De vierde 
zitting ging over dividenden, rente en uiteindelijke ge-
rechtigdheid, om vervolgens de – soms ietwat vage en 
arbitraire – demarcatie tussen royalty’s en arbeidsinko-
men tegen het licht te houden. Tijdens de voorlaatste 
zitting richtte de discussie zich op het voorkomen van 
dubbele belasting en op wederzijdse bijstand. Het con-
gres werd afgesloten met diverse verhandelingen over 
non-discriminatie. Steeds was er ruimte voor debat en 
reflectie, met als doel niet alleen kennisoverdracht, 
maar ook om te onderzoeken wat andere jurisdicties 
van de arresten kunnen leren en of en in hoeverre de 
diverse arresten noopten tot aanpassing van de be-
staande verdragspraktijk. De conferentie stond onder 
voorzitterschap van prof. Eric Kemmeren en dr. Daniël 
Smit.
In dit verslag wordt per thema een aantal hoofdpunten 
van het congres aangestipt. Voor een uitgebreide weer-
gave van de congresonderwerpen zij verwezen naar het 
congresverslag dat binnenkort in Intertax wordt gepu-
bliceerd. Daarnaast zal er een congresbundel met bijdra-
gen van alle sprekers worden uitgegeven door het IBFD.4

2 Congresverslag

2.1 Inwonerschap

2.1.1 Toerekening van inkomsten
Het eerste thema dat tijdens het congres werd aangesne-
den, betrof inwonerschap. Prof. Graeme Cooper van de 
University of Sydney trapte af met de Australische zaak-

1   Auteur is als promovendus verbonden aan CentER en het 

Fiscaal Instituut Tilburg en is daarnaast werkzaam bij het 

Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs 

B.V. Mailadres: l.w.d.wijtvliet@tilburguniversity.edu/ 

lwijtvliet@deloitte.nl.

2  Zie ook www.europeantaxcollege.com.

3  Zie ook www.wu.ac.at/taxlaw.

4   De voertaal van het congres was Engels. Bijgevolg is in de 

bronvermelding van de behandelde jurisprudentie in een 

groot aantal gevallen ook de Engelse taal opgenomen.
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G Russell vs. Commissioner of Taxation.5 Russell was een 
van origine Nieuw-Zeelandse accountant die in het jaar 
2000 samen met zijn vrouw verhuisd was naar Australië. 
Onder gebruikmaking van een Nieuw-Zeelandse vennoot-
schap, waarvan alle aandelen naar verluidt in handen wa-
ren van zijn vrouw, poogde Russell arbeidsinkomen te 
doen voorkomen als ondernemingswinsten. Voor de Aus-
tralische autoriteiten vormde dit aanleiding om een soort 
“CFC-legislation for humans” in te roepen. De vraag die 
partijen verdeeld hield, was dan ook of het inkomen kon 
worden toegerekend aan Russell, of dat het juist aan zijn 
Nieuw-Zeelandse vennootschap toekwam. In het laatste 
geval zou Australië in de ogen van Russell alleen mogen 
heffen als er in Australië een vaste inrichting was. De 
Australische Full Federal Court stelde dat aan Australië in 
beginsel heffi ngsrecht toekwam, tenzij er een andere be-
lastingplichtige kon worden aangewezen. Dit laatste 
bleek het geval te zijn. Onder toepassing van de Australi-
sche regelgeving mogen inkomsten die kunnen worden 
toegerekend aan een werknemer namelijk niet (nog-
maals) worden meegenomen in de fi scale winsten van de 
ontvangende vennootschap. Dit voerde tot het oordeel 
dat het inkomen terecht aan Russell was toegerekend.

2.1.2 De status van het OESO-commentaar
In de Russell-zaak gingen de rechters ook in op het belang 
en de status van het OESO-commentaar. Onder verwijzing 
naar een recente heroverweging van de normen voor ver-
dragsinterpretatie door de Australian High Court stelden 
de rechters dat enige “care in referring to material 
 concerning international instruments” geboden was. Deze 
benadering lijkt in contrast te staan met het oordeel van 
Gerechtshof Antwerpen van 21 juni 2011,6 dat vervolgens 
besproken werd door prof. Luc De Broe van de Katholieke 
Universiteit Leuven. Deze zaak ging over de interpretatie 
en kwalifi catie van de term dienstbetrekking, die onder het 
verdrag Nederland-België 2001 niet nader gedefi nieerd is. 
In casu kwalifi ceerden Nederland en België een manage-
mentcontract verschillend. Waar de Australische rechters 
een hoge mate van terughoudendheid betrachtten in ver-
wijzingen naar het OESO-commentaar, typeerde het Hof 
van beroep Antwerpen dit commentaar als niet-bindende 
soft law met een zekere interpretatieve waarde. Volgens 
het Hof was die waarde nog signifi canter aangezien het 
commentaar stamde uit 2000 en dus ouder was dan het 
verdrag zelf. Voorts had Nederland noch België enige ob-
servatie bij het commentaar laten opnemen, zodat het Hof 
geen bezwaren zag tegen verdragsinterpretatie aan de 
hand van het OESO-commentaar uit 2000.

2.1.3 Objectieve en subjectieve onderworpenheid
Een laatste element van inwonerschap dat tijdens de 
eerste sessie centraal stond, betrof onderworpenheid. 

Immers, om voor verdragsdoeleinden als inwoner te 
kunnen worden aangemerkt, dient men onderworpen te 
zijn aan belastingheffi ng. De vraag is evenwel of inkom-
sten daadwerkelijk aan effectieve belastingheffi ng on-
derworpen moeten zijn (objectieve onderworpenheid), 
of dat het enkele feit dat een (rechts)persoon onder het 
toepassingsbereik van een belastingwet valt afdoende is 
(subjectieve onderworpenheid). In de hierboven ge-
noemde Belgische zaak stelde het Hof van beroep Ant-
werpen dat onderworpenheid objectieve onderworpen-
heid inhoudt: inkomsten dienen effectief aan 
belastingheffi ng te zijn onderworpen. Het enkele feit 
dat een belastingwet op een (rechts)persoon van toe-
passing was, bleek derhalve onvoldoende. Het Zwitserse 
Bundesverwaltungsgericht hanteerde een andere bena-
dering in een zaak over de toepassing van het verdrag 
Portugal-Zwitserland.7 Hierin oordeelde het Bundesver-
waltungsgericht dat subjectieve onderworpenheid8 vol-
doende was om inwonerschap voor verdragsdoeleinden 
te bewerkstelligen.

2.2 Vaste inrichtingen

2.2.1 Diensten-vaste inrichtingen
Als tweede stonden vaste inrichtingen centraal. Dr. 
Danuše Nerudová besprak een zaak met betrekking tot 
diensten-vaste inrichtingen onder het belastingverdrag 
Oostenrijk-(voormalig) Tsjechoslowakije.9 Dit verdrag 
bevat geen afzonderlijke bepaling en tijdsdrempels ten 
aanzien van diensten-vaste inrichtingen. Revolutionair 
aan deze zaak was dat de Tsjechische rechters voor het 
eerst in de geschiedenis van het land het OESO-com-
mentaar inriepen voor interpretatieve doeleinden. Een 
andere observatie met betrekking tot vaste inrichtingen 
en het OESO-commentaar werd gemaakt door prof. 
 Pasquale Pistone van het Institute for Austrian and 
 International Tax Law. Tijdens de bespreking van wat 
hij typeerde als “the latest developments in the Philip 
Morris Italian saga on subsidiaries as permanent 
 establishments”,10 merkte Pistone op dat het Italiaanse 
Hooggerechtshof al meer dan tien jaar vasthoudt aan 
het denkkader dat het in de Philip Morris-zaak ontwik-

5  Full Federal Court of Australia 4 februari 2011.

6  Court of Appeals of Antwerp 21 juni 2011, TFR 2011/62.

7   Tijdens de discussie die volgde benadrukte prof. Noguiera 

dat in de vrijhandelszone Madeira niet zozeer lump-sumbe-

lastingen als wel licentiebetalingen verschuldigd zijn. Toe-

passing van deze betalingen is daarnaast van tijdelijke 

aard.

8   Deze zaak betrof een vennootschap gevestigd in de vrijhan-

delszone Madeira (Portugal). De vennootschap was aldaar 

niet onderworpen aan inkomstenbelasting, maar betaalde 

één lump-sumheffi ng.

9   Supreme Administrative Court 13 januari 2011, nr. 

Afs 66/2010-189.

10  Corte di Cassazione 22 juli 2011, nr. 16106.
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Prof. Alexander Rust besprak een zaak over de uitleg 
van de term winst uit onderneming in artikel 7 van het 
OESO-modelverdrag.14 Het Duitse belastingrecht bevat 
een fictie op basis waarvan passieve inkomsten van een 
samenwerkingsverband onder omstandigheden als on-
dernemingswinst kunnen worden aangemerkt. In grens-
overschrijdende gevallen kan dit ertoe leiden dat twee 
verdragsluitende staten artikel 7 van het OESO-Model-
verdrag verschillend uitleggen. Volgens het Duitse Bun-
desfinanzhof is dit strijdig met het doel van gezamenlij-
ke verdragsinterpretatie. De betrokken rechters 
beschouwden de wetsfictie daarom als betekenisloos 
voor de toepassing van belastingverdragen.

2.4 Dividenden en uiteindelijke gerechtigdheid

2.4.1 Economisch dubbele belastingheffing
Tijdens de vierde sessie, gewijd aan dividenden, rente en 
uiteindelijke gerechtigdheid, behandelde prof.  Pasquale 
Pistone een interessante Italiaanse zaak over de voorko-
ming van economisch dubbele belastingheffing en toe-
passing van de Moeder-dochterrichtlijn.15 Een Italiaanse 
dochtermaatschappij had dividenden uitgekeerd aan 
haar Franse moeder. Op deze betalingen werd geen bron-
belasting ingehouden. Tegelijkertijd was de Franse moe-
dermaatschappij op grond van het belastingverdrag 
Frankijk-Italië onder voorwaarden gerechtigd tot een be-
lastingcredit van de Italiaanse fiscus. Laatstgenoemde 
weigerde deze belastingteruggave echter, omdat er geen 
bronheffing was ingehouden. Tijdens zijn bespreking van 
deze zaak maakte Pistone een aantal dingen duidelijk. 
Ten eerste stelde de Italiaanse cassatierechter dat inhou-
ding van dividendbelasting noodzakelijk is om aanspraak 
te kunnen maken op de credit voor onderliggende ven-
nootschapsbelasting. Onder verwijzing naar artikel 7, 
tweede lid, van de Moeder-dochterrichtlijn en de arres-
ten Océ van der Grinten16 en Banque Fédérative du Cré-
dit Mutuel,17 merkte het hoogste rechtscollege voorts op 
dat de inhouding van een bronbelasting van 5% over de 
uitbetaling van de belastingcredit in lijn met een correc-
te verdragsinterpretatie was. Zoals prof. Frans Vanisten-
dael tijdens de aansluitende discussieronde opmerkte, 
stond het Italiaanse Hooggerechtshof in deze zaak juri-
disch dubbele belastingheffing toe om economisch dub-
bele belasting te voorkomen.

kelde. Voorts merkte Pistone op dat in Italië bij de in-
terpretatie en toepassing van belastingverdragen slechts 
een zeer beperkte rol is weggelegd voor het OESO-com-
mentaar.

2.2.2 Commissionairs
Prof. Frederik Zimmer van de Universiteit van Oslo ging 
tijdens de behandeling van de zaak-Dell Products vs. 
the State11 in op de vraag of en wanneer het aanstellen 
van een commissionair leidt tot een vaste inrichting 
naar Noors recht. Het Noorse Hooggerechtshof stelde 
dat het sluiten van contracten “in naam van” een op-
drachtgever alleen dan leidt tot een vaste inrichting, 
wanneer ook de opdrachtgever juridisch verbonden 
wordt door de contracten die de commissionair in zijn 
naam afsluit. Opvallend was dat de Noorse rechters hun 
oordeel mede baseerden op de Franse Zimmer-zaak. 
Daarenboven refereerde het Hooggerechtshof aan het 
feit dat de commissionair-overeenkomsten van Dell in 
vijftien andere Europese landen eveneens niet als vaste 
inrichting werden aangemerkt.

2.3 Ondernemings- en vermogenswinsten

2.3.1 Transparantie en translucidité
Prof. Marilyne Sadowsky opende de derde sessie met een 
Franse zaak over de belasting van buitenlandse partici-
panten in samenwerkingsverbanden.12 De Franse regels 
met betrekking tot de fiscale behandeling van samen-
werkingsverbanden wijken namelijk af van hetgeen 
gangbaar is onder het OESO-modelverdrag en het bijbe-
horende commentaar. Waar de samenwerkingsverbanden 
veelal als transparant worden aanmerkt en voor belas-
tingheffing wordt aangesloten bij de achterliggende 
participanten, hanteert Frankrijk het fundamenteel af-
wijkende concept van translucidité. Toepassing van deze 
theorie brengt mee dat het samenwerkingsverband zelf 
als belastingplichtige wordt aangemerkt en kwalificeert 
als verdragsinwoner. Op hun beurt zijn de achterliggen-
de individuele (buitenlandse) participanten in Frankrijk 
belastingplichtig voor hun aandeel in de winsten van 
het samenwerkingsverband. Volgens het Franse Hoogge-
rechtshof is toepassing van translucidité geoorloofd on-
der belastingverdragen die conform het OESO-modelver-
drag zijn opgesteld, tenzij een dergelijk verdrag 
expliciet anders vermeldt.13

11   Supreme Court 2 december 2011, nr. HR-2011-02245-A 

(Dell).

12   Supreme Court 11 juli 2011, nr. 317024 plén. (Sté Quality 

Invest).

13   Sadowsky merkte op dat de huidige Franse praktijk aan kri-

tiek onderhevig is en – mogelijk – op korte termijn zal wor-

den aangepast.

14  Bundesfinanzhof 4 mei 2011, II R 51/09, IStR 2011, 635.

15  Corte di Cassazione 15 april 2011, n. 8621.

16   HvJ EG 4 oktober 2001, nr. C-58/01 (Océ van der Grinten). 

In deze zaak stond het Hof van Justitie EU inhouding van 

bronbelasting op dividenduitkeringen om voorkoming van 

economisch dubbele belastingheffing te verkrijgen, toe.

17   HvJ EG 3 april 2008, nr. C-27/07 (Banque Fédérative du 

 Crédit Mutuel).
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G 2.4.2 Uiteindelijke gerechtigdheid en misbruik
In discussies over dividenden en rente-inkomsten is een 
uitweiding over uiteindelijke gerechtigdheid onontbeer-
lijk. Prof. Søren Friis Hansen van de Copenhagen Busi-
ness School deed het Deense perspectief hierop uit de 
doeken. Zijn zaak18 betrof een Deense vennootschap die 
recentelijk was overgenomen door een groep van inter-
nationale investeerders. Kort na de overname betaalde 
de vennootschap een aanzienlijk dividend uit aan haar 
Luxemburgse moeder, die dit bedrag per ommegaande 
terug uitleende. Voor de Deense belastingdienst vormde 
dit een reden om te geloven dat de moedermaatschappij 
niet de uiteindelijke gerechtigde tot het dividend was. 
Bijgevolg zou een bronheffi ng over de dividenden ver-
schuldigd zijn. De Deense rechters volgden deze ziens-
wijze echter niet en oordeelden dat de moeder wel de-
gelijk als uiteindelijke gerechtigde kon worden 
aangemerkt. Volgens de rechters maakte de belasting-
plichtige zich niet schuldig aan enige vorm van mis-
bruik en kon de moedermaatschappij evenmin als door-
stroomlichaam worden beschouwd. Het hof merkte op 
dat er wel sprake van misbruik kon zijn indien de divi-
denden (bedoeld zijn te) worden uitgekeerd aan niet-in-
gezetenen van de Europese Unie of aan landen waarmee 
Denemarken geen verdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting heeft gesloten.

2.5 Royalty’s en arbeidsinkomen

2.5.1 Goosen
Tijdens deze vijfde sessie stonden royalty’s en inkom-
sten uit arbeid centraal. Prof. Yariv Brauner van het 
University of Florida’s Levin College of Law illustreerde 
aan de hand van de zaak-Goossen vs. Commissioner19 op 
heldere wijze dat beide inkomensbronnen zich in de 
praktijk niet altijd even eenvoudig laten onderscheiden. 
Zijn zaak betrof de Zuid-Afrikaanse golfer Retief Goo-
sen, die tevens non-domiciled resident in het Verenigd 
Koninkrijk was. Goosen verdiende aanzienlijke bedragen 
met toernooioverwinningen in de Verenigde Staten en 
in Europa. Daarnaast genoot hij inkomsten uit diverse 
sponsorcontracten. De vraag kwam op hoe deze sponsor-
inkomsten gekwalifi ceerd dienden te worden. Zo was 
Goosen opgenomen in diverse computergames en had 
hij een eigen kledinglabel. Betoogd kan worden dat de 
hieruit voortvloeiende baten royalty-inkomsten vormen. 
Het liet zich daarnaast ook denken dat (een deel van) 
deze inkomsten gerelateerd zijn (c.q. is) aan toernooi-
deelname en andere publieke verschijningen en derhal-
ve kwalifi ceren (c.q. kwalifi ceert) als arbeidsinkomen. 
Deze vraag was van belang omdat de golfer onder het 

verdrag Verenigde Staten-Verenigd Koninkrijk vrijstel-
ling claimde voor zover zijn inkomsten werden overge-
maakt naar of ontvangen in het Verenigd Koninkrijk. 
Uiteindelijk stelde het US Tax Court Goosen in het on-
gelijk omdat de golfer zijn inkomsten via diverse enti-
teiten liet sluizen. Goosen kon dus geen aanspraak ma-
ken op de vrijstelling.

2.5.2 Exitheffi ngen, pensioen en schending van de 
verdragstrouw
Congresvoorzitter prof. Eric Kemmeren besloot de vijfde 
zitting met een uiteenzetting van het arrest van 15 
april 201120 over exitheffi ngen in de pensioensfeer. De 
zaak die aanleiding gaf tot dit arrest betrof een Neder-
landse werknemer die in de loop van 2003 emigreerde 
naar België. Na emigratie werd hem een conserverende 
aanslag met revisierente opgelegd over de tot aan het 
moment van emigratie opgebouwde pensioenaanspraak. 
Aan belanghebbende werd door de ontvanger uitstel van 
betaling verleend.
In dit arrest maakte de Hoge Raad duidelijk dat een 
exitheffi ng bij pensioenen onder voorwaarden niet in 
strijd met het beginsel van goede verdragstrouw (in de 
zin van het Verdrag van Wenen) is. Van een schending 
van de goede verdragstrouw is volgens de cassatierech-
ter geen sprake indien Nederland als bronstaat op grond 
van het pensioenartikel van een belastingverdrag voor-
delen mag belasten. De conserverende aanslag is dan 
geoorloofd. Echter, indien de ontvanger bij een besmet-
te handeling tot invordering daarvan zou overgaan, ter-
wijl het heffi ngsrecht over het betreffende inkomen aan 
de nieuwe woonstaat is toegewezen, dan is er wel spra-
ke van treaty override. De Hoge Raad vond voorts nog 
van belang dat de conserverende aanslag niet direct 
hoefde te worden betaald en dat de claim na omme-
komst van tien jaren werd kwijtgescholden.
Het hoogste rechtscollege merkte daarnaast nog op dat 
geen betekenis toekomt aan het feit dat België ten tijde 
van de totstandkoming van het verdrag op de hoogte 
was van de voorgenomen introductie van dergelijke 
exitheffi ngen, noch dat het verdrag na inwerkingtre-
ding van deze wet in werking is getreden. Tot besluit 
oordeelde de Hoge Raad dat de conserverende aanslag 
en de daarmee gepaard gaande beschikking inzake revi-
sierente een aanvaardbare beperking van de fundamen-
tele vrijheden onder het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie vormt.

18  Danish High Court december 2011, nr. SKM20012.121ØLR.

19   US Tax Court 9 June 2011, Retief Goosen vs. Commissioner, 

136 T.C. nr. 27 (2011).

20   HR 15 april 2011, nr. 10/00990, BNB 2011/160, m.nt. 

 Kavelaars.
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G2.6 Voorkoming van dubbele belasting en 

 wederzijdse bijstand

Tijdens de op één na laatste sessie van het congres ging 
prof. Marjaana Helminen van de Universiteit van Helsin-
ki in op de interpretatie van de verrekeningsbepaling 
van het verdrag tussen Finland en de Verenigde Sta-
ten.21 De zaak betrof een Finse ingezetene die een be-
lastbare vermogenswinst had genoten in de Verenigde 
Staten. In zijn Finse aangifte inkomstenbelasting ver-
minderde belastingplichtige deze vermogenswinst met 
een vermogensverlies uit het voorgaande jaar. Het was 
hierbij irrelevant waar de vermogenswinst precies was 
opgekomen. Het Finse Hooggerechtshof boog zich over 
de vraag voor welk bedrag Finland voorkoming diende 
te geven. Het dient hierbij te worden opgemerkt dat ar-
tikel 23 van het belastingverdrag Finland-Verenigde Sta-
ten alleen vermeldt dat Finland de verrekeningsmetho-
de moet toepassen. Het verdrag bevat geen verdere 
toelichting hierop. Finland dient zich daarom bij de be-
paling van het te verrekenen bedrag te baseren op nati-
onaal recht. Dit bracht het Hooggerechtshof ertoe te 
oordelen dat de Amerikaanse vermogenswinst bij de be-
paling van het te verrekenen bedrag verminderd moet 
worden met het Finse verlies. In casu beperkte dit de 
mogelijkheden om de Amerikaanse belasting te verreke-
nen zeer. 
Dr. Daniël Smit besprak met het arrest van de Hoge 
Raad van 17 juni 201122 een soortgelijke problematiek. 
In deze zaak was de vraag aan de orde of een gecombi-
neerde lezing van het verdrag Nederland-Brazilië en het 
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 noopte tot 
een netto of een bruto verrekening. Anders dan het Fin-
se Hooggerechtshof oordeelde de Hoge Raad in casu dat 
bij berekening van het te verrekenen bedrag geen reke-
ning hoefde te worden gehouden met Nederlandse valu-
taverliezen, hetgeen, in tegenstelling tot de bovenge-
noemde Finse casus, juist leidde tot een omvangrijker te 
verrekenen bedrag.

2.7 Non-discriminatie

2.7.1 Thin capitalization
Het congres werd besloten met een zitting over non-dis-
criminatie. Twee van de zeven casus die hier behandeld 
werden, betroffen thincapitalization. Deze uitspraken 
legden een opvallende contradictie bloot. Zo waren de 
Russische thincapitalizationregels blijkens een oordeel 
van het Russische Hooggerechtshof niet discriminatoir.23 

Volgens dit rechtsorgaan verhinderen belastingverdra-
gen de introductie van nationale antimisbruikbepalin-
gen namelijk niet. Een diametraal tegenovergesteld oor-
deel velde het Spaanse Hooggerechtshof in een zaak24 
over thincapitalizationregels en de toepassing van het 
belastingverdrag Spanje-Zwitserland. In casu verklaar-
den de rechters Spaanse thincapitalizationregels niet 
van toepassing op een lening die gegarandeerd werd 
door een gelieerde partij die recht had op de voordelen 
van het Spaans-Zwitserse belastingverdrag.

2.7.2 Grensoverschrijdende Organschaft
Tot slot betrad prof. Alexander Rust nogmaals het podi-
um om een Duitse zaak op het gebied van de 
 Gewerbesteuer te bespreken.25 In deze zaak wilde een 
Duitse dochtermaatschappij rentebetalingen op een le-
ning van haar moedermaatschappij in aftrek brengen. 
Toen dit onmogelijk bleek, probeerde zij een zogenoem-
de Organschaft te vormen en de rentebaten aldus alsnog 
ten laste van het resultaat te brengen. Daar de aande-
len in de moedermaatschappij zelf in handen waren van 
een Engelse Plc. (en niet van een Duitse vennootschap), 
werd vorming van deze Organschaft geweigerd en bleef 
de rente niet-aftrekbaar. In de ogen van het Duitse 
Bundesfinanzhof leidde dit tot een niet met het verdrag 
Duitsland-Verenigd Koninkrijk verenigbare discrimina-
tie. Op grond van het non-discriminatieartikel van het 
desbetreffende verdrag diende de vorming van een 
grensoverschrijdende Organschaft daarom wel degelijk te 
worden toegestaan. Het Hof voegde hieraan toe dat 
zelfs het voorkomen van dubbele niet-belasting als ge-
volg van grensoverschrijdende consolidatie een afwij-
kende behandeling van een inwoner met een buiten-
landse aandeelhouder niet kan rechtvaardigen.

3 Afsluiting

Gedurende drie dagen werd in Tilburg een groot aantal 
arresten uit alle windstreken geanalyseerd en bediscus-
sieerd. Tijdens deze reis werd steeds weer duidelijk dat 
het in een globaliserende wereld onmogelijk is de oog-
kleppen op te houden. Veeleer verdient het aanbeve-
ling, ja, is het zelfs verplicht, acht te slaan op ontwik-
kelingen over de grens en te leren van buitenlandse 
ervaringen met de interpretatie en toepassing van be-
lastingverdragen. Zoals congresvoorzitter Kemmeren tij-
dens zijn dankwoord ook benadrukte, zou het ideale 
eindpunt van deze reis één globale, uniforme benade-
ringswijze zijn. Zo ver is het nog lang niet, maar de 
aanzet hiertoe is in Tilburg gegeven.

21  Supreme Administrative Court KHO 2011/1325 (45).

22   HR 17 juni 2011, nr. 10/00076, BNB 2012/23, m.nt. Van 

Weeghel.

23   Supreme Commercial Court 15 november 2011, nr. 8654/11 

(Severny Kusbuss).

24  Supreme Court 2 november 2011, nr. 3181/2007.

25   Bundesfinanzhof 9 februari 2011, I R 54, 55/10, IStR 2011, 

345.


