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Inleiding 

Er is op dit moment een grote achterstand bij landen bij de 
behandeling van geschillen over de toepassing van belas-
tingverdragen. We noemen dit ‘the MAP-GAP’. Volgens de 
OECD waren er eind 2016 meer dan 6000 MAP-zaken in 
behandeling en loopt de MAP-voorraad nauwelijks terug.1 
Daarnaast is de verwachting dat door de introductie van 
anti-misbruikregelingen (GAAR/Principle Purpose Test) de 
discussies over de juiste toepassing van belastingverdragen 
en heffingsrechten zal toenemen.

De belangrijkste mechanismen om conflicten op te lossen in 
belastinggeschillen zijn: de MAP-procedure (art. 25 OESO-
modelverdrag), mediation, facilitation en arbitrage.2 Om 
belastinggeschillen tussen lidstaten in onderling overleg op 
te lossen wordt in de praktijk veelal gebruik gemaakt van 
de MAP-procedure. Mediation en facilitation wordt nog 
niet toegepast. Arbitrage is in het verleden enkele malen 
toegepast.3 Bij het toepassen van de MAP-procedure dient 
rekening te worden gehouden met de interpretatieregels uit 
het verdragenrecht4 en is het commentaar bij het OESO-

1 Zie website OECD: http://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-
procedure-statistics.htm.

2 Alternative dispute resolution en arbitrage maken formeel onderdeel uit 
van de MAP en komen in beeld als het de landen niet lukt om zelf binnen 
de gestelde tijd tot een oplossing te komen. 

3 Hiervan zijn geen gegevens beschikbaar maar naar verluid (bronnen 
OECD) hebben er ongeveer vijftien arbitrages plaatsgevonden.

4 Art. 31 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (Trb. 1977, 
169, met een herziene vertaling in Trb. 1985, 79; hierna; het Verdrag van 
Wenen) bevat algemene interpretatieregels voor verdragsbepalingen.

modelverdrag van belang bij deze interpretatie.5 Ten 
aanzien van de MAP-procedures zijn in het verleden geen 
goede afspraken gemaakt over de inrichting van de proce-
dure. Dit betreft de wijze van de aanvang, de duur en het 
einde van de procedure. Daarnaast heeft de belastingplich-
tige op het verloop en de uitkomst van de procedure slechts 
een beperkte invloed. In het geval dat landen het niet eens 
kunnen worden met elkaar in deze onderlinge overlegpro-
cedure biedt arbitrage een mogelijke oplossing. Conflictop-
lossing door middel van arbitrage kan gevonden worden in 
het OESO-modelverdrag, het VN-modelverdrag, de MLI6, 
de EU-Richtlijn7 en het EU-Arbitrageverdrag8. Echter, het 
EU-Arbitrageverdrag ziet niet op het oplossen van alle 
fiscale geschillen, maar slechts op geschillen ten aanzien 
van transferpricing. Ik laat het EU-Arbitrageverdrag voor 
deze bijdrage buiten beschouwing omdat dit verdrag door 
de recente ontwikkelingen feitelijk irrelevant is geworden.

Vanaf 2008 is in het OESO-modelverdrag in art. 25 ook een 
bepaling opgenomen over arbitrage, waarbij landen bij het 

5 De laatste versie van dit modelverdrag met commentaar is verschenen 
in 2017 en is te raadplegen via de website van de OECD en zie o.a. F.P.G. 
Potgens, ‘De kernwaarden van het fiscale verdragsbeleid’, MBB 2013/02-
02.

6 De OESO heeft op 22 maart 2018 medegedeeld dat alle landen het MLI 
hebben geratificeerd en daarmee het MLI per 1 juli 2018 in werking 
treedt. 

7 Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017, Pb EU L265/1, 
implementatie door lidstaten uiterlijk 30 juni 2019 betreffende geschillen 
met betrekking tot inkomsten of vermogen verkregen in een belasting-
jaar dat begint op of na 1 januari 2018. Het gaat om klachten die na 1 juli 
2019 worden ingediend.

8 Verdrag 90/436/EEG ter afschaffing van dubbele belasting in geval 
van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, PB: 225 van 
20.8.1990, p. 10.

In geval van een discussie tussen landen over de toepassing van een belastingverdrag zullen deze landen 
conform art. 25 OESO-modelverdrag het geschil trachten op te lossen door middel van een Mutual 
Agreement Procedure (MAP). Een dergelijke MAP levert echter niet altijd een werkzame uitkomst op. 
De afgelopen jaren krijgt de mogelijkheid tot arbitrage in internationale belastinggeschillen meer de 
aandacht. Door toepassing van arbitrage zullen MAP’s in de toekomst vaker tot een oplossing leiden. In deze 
bijdrage schetst de auteur de mogelijkheden die er zijn voor landen om geschillen over de toepassing van 
belastingverdragen door middel van arbitrage op te lossen. Hij gaat in het bijzonder in op de verschillen 
tussen de EU-Richtlijn en de arbitrageregeling in het MLI (Multilateraal Instrument). \ 
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sluiten van een (nieuw) belastingverdrag of bij wijziging van 
het verdrag ervoor kunnen kiezen om een arbitragebepaling 
op te nemen voor het geval een MAP niet tot het gewenste 
resultaat leidt. De wijziging van het OESO-modelverdrag 
heeft in de praktijk niet geleid tot veel arbitrageprocedures 
met betrekking tot de toepassing van belastingverdragen. 
De arbitrage-bepalingen in belastingverdragen zijn over het 
algemeen niet dwingend van aard. De arbitrage is niet (met 
een plaats van arbitrage of met eigen arbitrageprocedures) 
ingebed in een nationaal of internationaal stelsel op grond 
waarvan de voortgang en afwikkeling van de arbitrage kan 
worden afgedwongen als een partij niet meewerkt. Er doen 
zich dan ook regelmatig praktische problemen voor. Dit 
gaat dan vaak om vragen over de wijze waarop de arbiters 
worden gekozen, de procedure op grond waarvan wordt 
gewerkt en de kosten van de procedures. 

In het kader van de strijd tegen belastingontwijking en 
ontduiking heeft de OESO in 2013 op verzoek van de G-20 
het BEPS-plan (Base Erosion and Profit Shifting) geïn-
troduceerd en is het plan in 2015 aangenomen. Een van 
deze plannen betrof BEPS-actiepunt 14 ‘Making Dispute 
Resolution Mechanisms More Effective’.9 Door de BEPS-
plannen vreesde men voor meer belastingconflicten. Voor 
veel landen was het aannemen van het BEPS-project gekop-
peld aan de voorwaarde dat MAP-procedures efficiënter 
en effectiever zouden moeten zijn en altijd zouden moeten 
leiden tot een oplossing.10 Daarnaast is ook actiepunt 15 
geïntroduceerd (MLI) waarin in dit kader ook bindende 
arbitrage is opgenomen. De actiepunten hebben geleid tot 
de EU-Richtlijn inzake tax dispute resolution, de introduc-
tie van mandatory arbitration in het MLI en de aanpas-
sing van art. 25 OESO-modelverdrag en het bijbehorende 
commentaar. 

Dit betekent dat het te verwachten is dat de komende jaren 
veel van de (nog) niet opgeloste internationale conflicten 
over toepassing van belastingverdragen via arbitrage opge-
lost zullen gaan worden.

In dit artikel geef ik een overzicht van wat arbitrage in 
belastingzaken voor de praktijk kan betekenen, waarbij 
de conflictoplossingsmechanismen van art. 25 OESO-
modelverdrag, de EU-Richtlijn en het MLI aan bod komen. 
Bij de bespreking van de diverse conflictoplossingsmecha-
nismen wordt vooral de nadruk gelegd op het onderdeel 
arbitrage dat onderdeel uitmaakt van de onderlinge over-

9 Inmiddels hebben 116 landen zich hieraan verbonden, door het ‘inclusive 
framework’. Deze landen worden door middel van peer reviews ‘gecon-
troleerd’ op de voortgang. Omdat deze landen ook zonder arbitrage 
hebben toegezegd de MAP’s binnen twee jaar op te lossen verwacht ik 
een toename van supplementary dispute mechanisms zoals, mediation en 
facilitation en van het inzetten van ad hoc arbitrage. 

10 De belangrijkste doelen van BEPS 14 zijn: - verplichting om MAP-zaken 
tijdig op te lossen; - introductie van administratieve processen die 
preventie en tijdige oplossing van verdragsconflicten bevorderen; - ver-
plichting om belastingplichtigen de mogelijkheid te geven om een MAP 
te initiëren. 

legprocedure. Tevens zullen de belangrijkste verschillen 
alsmede de overeenkomsten tussen de arbitrageprocedure 
van de EU-Richtlijn en de MLI aan de orde komen en 
de aandachtspunten voor de praktijk. Ik sluit af met een 
conclusie. 

Conflictoplossingsmechanismen 

Nederland heeft binnen de EU te maken met de nog te 
implementeren EU-Richtlijn.11 De EU-Richtlijn voorziet 
in een mechanisme ter beslechting van geschillen tussen 
lidstaten die zijn ontstaan naar aanleiding van de uitleg en 
toepassing van overeenkomsten en verdragen die voorzien 
in de afschaffing van dubbele belasting op inkomsten en 
vermogen.12 Dit betekent dat de beslechting van een geschil-
punt pas aan de orde komt in het geval dat een discussie 
ontstaat over de uitleg en toepassing van een bepaling in 
het belastingverdrag tussen twee lidstaten waarbij (moge-
lijke) dubbele belastingheffing kan optreden. Een interpre-
tatieprobleem van een bepaling in een belastingverdrag of 
een overeenkomst vormt dan ook de basis om dergelijke 
geschilpunten tussen lidstaten op te lossen door middel van 
arbitrage. Met landen buiten de EU waarmee Nederland een 
belastingverdrag heeft gesloten is de arbitrageregeling uit 
een belastingverdrag of de regeling uit het MLI van toepas-
sing. De arbitragebepalingen zijn binnen de EU verplicht 
van toepassing als dergelijke geschilpunten zich voordoen, 
terwijl de arbitragebepalingen in het MLI enkel van toepas-
sing zijn als beide landen hebben geopteerd voor (dezelfde 
soort) arbitrage. Desondanks blijft in dat geval de moge-
lijkheid openstaan dat landen in bilaterale belastingver-
dragen kunnen overeenkomen om arbitrage toe te passen, 
zelfs indien zij hiervoor niet hebben geopteerd middels het 
MLI. Er zijn veertien landen die een ‘match’ hebben met 
Nederland voor de toepassing van de arbitragebepalingen 
in het MLI. Dit zijn Australië, Canada, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Luxemburg, Malta, Nieuw-Zeeland, 
Oostenrijk, Portugal, Singapore, Slovenië en Zweden.13 Dit 
betekent dat deze wederzijdse overeenstemming tussen de 
landen ervoor zorgt dat de bepalingen uit het MLI automa-
tisch doorwerken in de Nederlandse belastingverdragen die 
zijn gesloten met de hiervoor genoemde landen. Voor zover 
dit EU-landen zijn, zal na implementatie de uitgebreidere 
EU-Richtlijn voorgaan.14

Zowel art. 25 OESO-modelverdrag, de EU-Richtlijn en de 
MLI voorzien in een conflictoplossing in drie fases:
1. de klacht of het verzoek van de belastingplichtige;
2. de Mutual Agreement Procedure (MAP); en

11 Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017, Pb EU L265/1, 
implementatie door lidstaten uiterlijk 30 juni 2019 betreffende geschillen 
met betrekking tot inkomsten of vermogen verkregen in een belasting-
jaar dat begint op of na 1 januari 2018.

12 Art. 1 Richtlijn (EU) 2017/1852.
13 Zie MLI-matching database (OECD).
14 Hoewel denkbaar is dat de belastingplichtige die de klacht/het verzoek 

indient daarbij zelf kan aangeven of het verzoek/de klacht betreft toepas-
sing van de richtlijn of het MLI. 
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3. de arbitrageprocedure.

De klacht of het verzoek van de belastingplichtige
De procedure voor onderling overleg vangt aan met 
een klacht of verzoek15 van de belastingplichtige bij de 
bevoegde autoriteiten.16 De klacht of het verzoek moet 
worden ingediend binnen een termijn van drie jaar vanaf 
de ontvangst van de eerste kennisgeving van de handeling 
die tot het geschilpunt aanleiding geeft of zal geven. De 
bevoegde autoriteiten kunnen ervoor kiezen om de klacht 
te aanvaarden of af te wijzen. De klacht wordt afgewezen in 
het geval dat de specifieke noodzakelijke inlichtingen niet 
binnen de gestelde termijn zijn verstrekt of indien er geen 
sprake is van een geschilpunt of de klacht is niet binnen drie 
jaar ingediend. De klacht (conform de EU-Richtlijn) wordt 
geacht te zijn aanvaard als de bevoegde autoriteit niet op 
tijd een besluit heeft genomen.17 Voor de MLI en het stan-
daard OESO-modelverdrag is dit niet geregeld. De belang-
hebbende heeft tevens het recht om beroep in te stellen 
volgens de nationale voorschriften tegen een afwijzing van 
de klacht mits alle bevoegde autoriteiten de klacht hebben 
afgewezen.18 De belanghebbende dient bij deze beslissing 
mee te wegen dat de optie om arbitrage toe te passen in dat 
geval tijdelijk of wellicht niet meer mogelijk is.19

Het idee achter de EU-Richtlijn is dat in alle gevallen een 
oplossing voor de dubbele belasting wordt gevonden. In 
tegenstelling tot de MLI is voor de belastingplichtige een 
belangrijkere rol weggelegd. De belastingplichtige mag een 
vordering tot arbitrage indienen bij een nationale rechter 
als niet binnen twee jaar daarna de MAP tot een overeen-
komst tussen de staten heeft geleid. De belastingplichtige 
mag zich ook tot de rechter wenden als landen het niet eens 
zijn over de vraag of de klacht in behandeling moet worden 
genomen, of zelfs als beide landen dat niet willen. De rech-
ter kan dan het initiatief nemen tot het samenstellen van de 
raadgevende commissie (zie hieronder). In het geval dat de 
klacht wordt aanvaard dan kan de onderlinge overlegpro-
cedure starten. 

Er bestaat ook een mogelijkheid om het geschilpunt eenzij-
dig door een bevoegde autoriteit te laten beslechten. In de 

15 In de EU-Richtlijn wordt gesproken van een klacht. In de MLI en in art. 25 
OESO-modelverdrag van een verzoek. In het navolgende wordt omwille 
van de eenduidigheid de term ‘klacht’ van de EU-Richtlijn gevolgd.

16 Art. 25 lid 1 OESO-modelverdrag, art. 1 lid 1 EU-Richtlijn en art. 16 lid 1 
MLI.

17 Art. 5 lid 2 EU-Richtlijn.
18 Ik ga er hierbij vanuit dat de afwijzing van de bevoegde autoriteit om 

een klacht in behandeling te nemen een besluit is waartegen conform de 
Awb bezwaar en beroep mogelijk is. Bij de implementatie van de Richtlijn 
zal hierover duidelijkheid moeten worden gegeven.

19 Arbitrage is nog niet mogelijk zolang het besluit nog in beroep wordt 
behandeld of wanneer het besluit tot afwijzing nog vatbaar is voor 
beroep of wanneer een besluit tot afwijzing is bevestigd in het kader van 
de nationale procedure en het niet meer mogelijk is af te wijken van het 
besluit van de rechtbank. Het besluit van de rechtbank of gerechtelijke 
instantie wordt uiteindelijk in aanmerking genomen voor de arbitrage-
procedure (art. 5, lid 3 EU-Richtlijn).

EU-Richtlijn is hiervoor een termijn van zes maanden opge-
nomen en het MLI stelt hier geen termijn voor.20 Zowel 
in de EU-Richtlijn als in de MLI kan de belanghebbende 
zijn klacht op elk moment intrekken waarna de procedure 
wordt beëindigd.21 

Procedure voor onderling overleg 
De hoofdregel is dat de bevoegde autoriteiten van landen 
ernaar streven om het geschilpunt in de klacht in onderling 
overleg te beslechten binnen twee jaar vanaf het moment 
van kennisgeving van het besluit tot aanvaarding van de 
klacht.22 Deze termijn kan in de EU-Richtlijn door de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat met maximaal één jaar 
worden verlengd, mits dit schriftelijk wordt gemotiveerd. In 
de praktijk duren de MAP-procedures van art. 25 OESO-
modelverdrag veelal langer dan twee jaar, omdat er enkel 
een inspanningsverplichting bestaat en de medewerking 
afhankelijk is van de andere bevoegde autoriteit. Bij toepas-
sing van de MLI hebben landen de mogelijkheid om een 
voorbehoud te maken op de tweejaarstermijn. De landen 
kunnen er namelijk voor kiezen om de tweejaarstermijn te 
vervangen door een driejaarstermijn en dus langer te doen 
over het bereiken van onderlinge overeenstemming alvo-
rens een eventuele arbitrageprocedure aanvangt. Er kunnen 
zich dan situaties voordoen dat in Europees verband eerder 
gestart kan worden met de arbitrageprocedure in vergelij-
king tot andere situaties, afhankelijk van het land dat een 
voorbehoud heeft gemaakt op grond van het MLI. 

De volgende landen zijn met Nederland overeengekomen 
om in plaats van een tweejaarstermijn een driejaarstermijn 
te hanteren: Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Portugal, 
Slovenië en Zweden. Bij deze landen dient dan ook reke-
ning te worden gehouden met een langere onderlinge over-
legprocedure. Overigens is het onder zowel de EU-Richtlijn 
als onder het MLI mogelijk om aanvullende informatie op 
te vragen. Het opvragen van aanvullende informatie leidt 
onder de EU-Richtlijn niet tot een verlenging van de regu-
liere tweejaarstermijn, maar onder de MLI kan dit wel 
leiden tot een verlenging van de tweejaarstermijn.23 Het 
besluit dat uit de onderlinge overlegprocedure volgt, is 
alleen bindend voor de bevoegde autoriteiten en afdwing-
baar voor de belanghebbende indien de belanghebbende dit 
besluit heeft aanvaard en afziet van het recht om andere 
rechtsmiddelen aan te wenden.24 Zowel in de EU-Richtlijn 
als in de MLI dient het besluit onverwijld ten uitvoer te 
worden gelegd, ongeacht de nationale regeling.25 In geval-
len dat geen overeenstemming kan worden bereikt of dat 
een klacht of verzoek wordt afgewezen kan arbitrage een 

20 Art. 3 lid 5 EU-Richtlijn: Binnen zes maanden na ontvangst van een klacht 
of binnen zes maanden na ontvangst van de ontvangen aanvullende 
informatie.

21 Art. 3 lid 6 EU-Richtlijn en art. 22 MLI. 
22 Art. 25 lid 1 OESO-modelverdrag, art. 4 lid 1 OESO-modelverdrag, art. 19 

lid 1 onderdeel b MLI. 
23 Art. 3 lid 4 EU-Richtlijn en art. 19 lid 3 MLI.
24 Art. 4 lid 2 EU-Richtlijn.
25 Art. 4 lid 2 EU-Richtlijn en art. 16 lid 2 MLI. 
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mogelijke oplossing zijn. Dit in verband met de inspan-
ningsverplichting van landen, waarbij zij niet verplicht 
zijn om tot overeenstemming te komen en een besluit te 
nemen over een geschilpunt.26 De bevoegde autoriteiten 
kunnen een onderlinge overlegprocedure niet voortzetten 
in het geval dat een belanghebbende heeft verzocht om een 
raadgevende commissie in te stellen, terwijl in de MLI de 
onderlinge overlegprocedure voortgezet kan worden na een 
verzoek om arbitrage, maar vóór het moment dat het ‘arbi-
tration panel’ een beslissing heeft genomen.27

Arbitrageprocedure

In de gevallen dat de EU-Richtlijn of het MLI van toepassing 
is of dat een specifiek belastingverdrag in arbitrage voor-
ziet, zal de arbitrage kunnen aanvangen als de bevoegde 
autoriteiten er niet in de MAP uitkomen. Overigens, als 
arbitrage niet is overeengekomen dan zijn de meeste landen 
op grond van hun verplichting om de BEPS na te komen 
toch verplicht om tot een oplossing te komen. Om die reden 
is niet uit te sluiten dat landen dan alsnog zullen kiezen 
voor een ad-hoc arbitrage, mediation of facilitation. Er 
moet immers een oplossing komen!

Arbitrage is een onderdeel van de onderlinge overlegpro-
cedure en als het ware het eindstation om fiscale geschillen 
in onderling overleg op te lossen. De belastingplichtige zal 
zowel in de situatie dat de EU-Richtlijn van toepassing is 
als het MLI zelf actie moeten ondernemen en moeten opte-
ren voor deze arbitrage. Het is echter denkbaar dat er situ-
aties zijn waarbij arbitrage geenszins tot de oplossingsmo-
gelijkheden behoort. Dit speelt in niet-EU situaties waar de 
arbitragebepalingen van de MLI niet van toepassing zijn en 
ook geen arbitragebepaling is opgenomen in het bilaterale 
belastingverdrag dat van toepassing is. Landen hebben wel 
de mogelijkheid om in bilaterale belastingverdragen een 
arbitragebepaling op te nemen, zodat arbitrage kan worden 
toegepast in het geval dat de bevoegde autoriteiten niet 
binnen twee jaar tot overeenstemming kunnen komen.28 
De OESO heeft in haar commentaar bij art. 25 OESO-
modelverdrag (2017) een voorbeeld (Sample Arbitration 
Agreement) opgenomen die landen zouden kunnen gebrui-
ken bij het inrichten van de regeling van arbitrage. In het 
voorbeeld wordt beschreven hoe het verzoek om arbitrage 
moet worden gedaan, de aanvangsperiode die in acht moet 
worden genomen, de selectie en de afspraken met betrek-
king tot de arbiters, het arbitrageproces, het alternatieve 
arbitrageproces, het verstrekken van informatie en vertrou-
welijkheid, de kosten, de bekendmaking van het besluit 
binnen de vereiste periode, de beslissing en het tenuitvoer-
leggen van de arbitragebeslissing. Voor een nadere uitleg 

26 Art. 4 lid 3 EU-Richtlijn en art. 16 lid 2 MLI.
27 Art. 4 lid 3 EU-Richtlijn en art. 22 MLI.
28 Art. 25 lid 5 OESO-modelverdrag en par. 63 van het OESO-commentaar 

2017.

van het arbitrageproces en de termijnen kan de Annex van 
het OESO-modelverdrag worden geraadpleegd.29

Zoals gezegd is arbitrage op grond van het MLI enkel 
van toepassing in de gevallen dat beide landen hebben 
geopteerd voor het toepassen van de arbitragebepalin-
gen. In eerste instantie hadden 26 landen geopteerd voor 
bindende arbitrage middels het MLI. Thans zijn er maar 
veertien landen die hebben geopteerd voor de toepassing 
van verplichte arbitrage. Het is dan ook maar de vraag of 
veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van arbitrageproce-
dures in grensoverschrijdende gevallen buiten de EU. Voor 
landen blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om buiten 
het MLI te kiezen om conform de OESO-bepalingen een 
arbitrageregeling op te nemen in hun belastingverdragen. 

Commissie en proceduresoort
In de EU-Richtlijn zijn twee soorten commissies opgenomen 
die een geschilpunt zouden kunnen (helpen) beslechten. 
Het gaat om de ‘raadgevende commissie’ en de ‘commis-
sie voor alternatieve geschilbeslechting’. In het MLI wordt 
gesproken over een ‘arbitration panel’. De belanghebbende 
moet in de EU-Richtlijn binnen vijftig dagen een schrif-
telijk verzoek aan de bevoegde autoriteiten indienen na 
kennisgeving van het besluit met betrekking tot de klacht 
om een raadgevende commissie in te stellen voor arbitrage. 
Het verzoek om arbitrage is alleen mogelijk als de klacht 
wordt afgewezen door minstens één maar niet door alle 
bevoegde autoriteiten of indien de autoriteiten de klacht 
hebben aanvaard maar niet binnen de termijn overeenstem-
ming hebben kunnen bereiken over de beslechting van het 
geschilpunt in de onderlinge overlegprocedure. In het MLI 
is geen indieningstermijn opgenomen om een verzoek in te 
dienen. Landen kunnen dit in onderling overleg opnemen in 
hun belastingverdragen.30

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen overeen-
komen om in plaats van een raadgevende commissie, een 
commissie voor alternatieve geschilbeslechting in te stellen 
om een advies uit te brengen. Het voordeel van het instel-
len van een alternatieve geschilbeslechtingscommissie is dat 
elke geschilbeslechtingsprocedure of techniek toegepast kan 
worden om geschilpunten op bindende wijze op te lossen. 
De EU-Richtlijn voorziet dus in beginsel in een ‘reasoned 
opinion-aanpak’ door de raadgevende commissie, terwijl 
in de MLI gekozen kan worden uit een ‘reasoned opinion’ 
of een ‘final offer arbitration’ (base-ball-arbitration). Deze 
laatste soort arbitrage kan in EU-situaties dus alleen aan de 
orde komen als de bevoegde autoriteiten overeenkomen om 
een alternatieve geschillenbeslechtingscommissie in te stel-
len en kiezen voor deze soort geschilbeslechting.

De voorzittende arbiter zal volgens de EU-Richtlijn moeten 
worden gekozen uit een lijst die door de EU wordt vastge-
steld. Volgens het MLI moet de voorzittende arbiter worden 

29 Commentaar bij art. 25 OESO-modelverdrag (Annex).
30 Art. 6 lid 1 EU-Richtlijn.
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benoemd door de arbiters die door de landen zijn benoemd. 
Landen kunnen ervoor kiezen om dit op een andere wijze 
te regelen, zoals een benoeming door de OECD, zoals voor-
gesteld in het commentaar bij art. 25 OESO-modelver-
drag. De ‘arbitrators’ moeten aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Het ‘arbitration panel’ uit de MLI moet bestaan 
uit drie individuele leden waarbij het vereiste wordt gesteld 
van expertise of ervaring met internationale fiscale proble-
matiek. Deze eis van bekwaamheid is in de MLI strikter 
dan uit de EU-Richtlijn volgt. In de EU-Richtlijn wordt 
gesproken van drie personen die bekwaam en onafhan-
kelijk zijn en in staat zijn onpartijdig en integer te hande-
len. De lidstaten moeten wel volledige en actuele infor-
matie over de professionele en academische achtergrond, 
bekwaamheid en deskundigheid van deze personen en elk 
belangenconflict hebben. Hieruit volgt niet dat er een eis is 
dat de arbiters fiscaal onderlegd moeten zijn. In dat opzicht 
lijkt de aanstelling van fiscaal bekwame arbiters beter gere-
geld in het MLI. Het verschil in fiscale bekwaamheid is 
wellicht te rechtvaardigen omdat het MLI in beginsel alleen 
van toepassing is buiten de Europese werkingssfeer en de 
complexiteit van fiscale geschillen kan toenemen.

Advies
Uit de EU-Richtlijn volgt dat de raadgevende commissie 
binnen zes maanden een advies uitbrengt over de afschaf-
fing van de dubbele belasting met betrekking tot de inter-
pretatie van een belastingverdrag. De raadgevende commis-
sie kan geen beslissing nemen in het geval dat de bevoegde 
autoriteiten het niet met elkaar eens zijn. In dat geval is 
enkel een onafhankelijk advies mogelijk. De bevoegde 
autoriteiten kunnen er dan voor kiezen om met dit onaf-
hankelijke advies alsnog tot een oplossing te komen.31 Deze 
termijn kan met drie maanden worden verlengd indien de 
commissie van oordeel is dat het geschilpunt van ‘zoda-
nige aard is’ dat meer dan zes maanden nodig is. Ik acht 
deze periode erg kort om een gehele arbitrageprocedure 
te doorlopen. De vraag is wanneer gesproken kan worden 
van een geschilpunt van ‘zodanige aard’ en op welke wijze 
hieraan wordt getoetst. In het MLI wordt niet voorzien in 
een beslistermijn, eventueel kunnen landen dit wel over-
eenkomen in hun belastingverdragen. De EU-Richtlijn 
voorziet in een actievere inbreng van de belastingplichtige 
door de mogelijkheid om door de raadgevende commissie 
te worden gehoord. Tevens kan de belastingplichtige zelf 
verzoeken om te worden gehoord met instemming van de 
bevoegde autoriteiten. Het MLI voorziet hier niet in, maar 
dit betekent niet dat deze optie niet mogelijk is. Landen 
kunnen deze mogelijkheid in hun bilaterale belastingver-
dragen opnemen. 

Het advies is gebaseerd op de toepasselijke overeenkom-
sten of verdragen en op grond van de nationale voorschrif-
ten. Nu de nationale voorschriften veelal de reden zijn dat 
interpretatieverschillen zich voordoen, is het niet geheel 

31 Art. 6 lid 3 EU-Richtlijn.

onverstandig om geen doorslaggevend belang aan de nati-
onale voorschriften te geven. Voornamelijk in situaties met 
wetsficties kan dit namelijk tot onredelijke uitkomsten 
leiden. Een goed voorbeeld hiervan is de vestigingsplaats-
fictie van vennootschappen waarbij veel discussie kan 
ontstaan over de plaats van werkelijke leiding. In beginsel 
wordt het advies aangenomen met een meerderheid van de 
leden. Enkel in het geval dat geen meerderheid kan worden 
bereikt, is de stem van de voorzitter bepalend voor het defi-
nitieve advies. Vervolgens deelt de voorzitter het advies mee 
aan de bevoegde autoriteiten. 

Eindbesluit
De bevoegde autoriteiten komen op grond van de EU-Richt-
lijn uiteindelijk binnen zes maanden na het advies met een 
eindbesluit over de beslechting van het geschilpunt, waarna 
dit besluit zal worden gepubliceerd. Het advies is bindend 
voor de lidstaten, tenzij deze in de tussenliggende periode 
overeenstemming bereiken over een alternatieve oplossing 
om aan de dubbele belasting een einde te maken. Dit geldt 
ook voor de arbitrageprocedure die volgt uit art. 25 lid 5 
OESO-modelverdrag. Indien de bevoegde autoriteiten of de 
belanghebbende(n) niet met de publicatie van het volledige 
eindbesluit instemmen, publiceren de bevoegde autoriteiten 
een samenvatting van het eindbesluit.32 Deze samenvatting 
bevat een beschrijving van de kwestie en het onderwerp, de 
datum, de betrokken belastingtijdvakken, de rechtsgrond-
slag, de bedrijfstak en een beknopte beschrijving van het 
uiteindelijke resultaat. Deze samenvatting omvat ook een 
beschrijving van de gebruikte wijze van arbitrage. De lidsta-
ten zijn gebonden aan het eindbesluit en er is geen prece-
dentwerking. Op grond van het MLI is het uitgebrachte 
advies bindend voor de betrokken landen, waarbij ook uit 
het MLI volgt dat er geen precedentwerking is.33 In het MLI 
is een optie opgenomen om hiervan af te wijken en binnen 
drie maanden tot een andere oplossing te komen dan het 
advies van het ‘arbitration panel’.34 Overigens heeft geen 
enkel land van de veertien landen die voor de arbitragebe-
palingen hebben geopteerd voorzien in de mogelijkheid om 
binnen drie maanden na het advies een andere oplossing 
overeen te komen en daarmee de arbitrage niet bindend 
te laten zijn.35 Dit betekent dat het advies ook werkelijk 
bindend is voor de landen die hebben geopteerd voor de 
arbitragebepalingen in het MLI. 

Invloed van de belastingplichtige op het arbitrageproces
Uit de arbitrageprocedures die nu bekend zijn, blijkt dat 
de belastingplichtige weinig invloed heeft.36 Belangrijk is 
dat de belastingplichtige (tijdig) om arbitrage vraagt. De 
EU-Richtlijn voorziet ook in een mogelijkheid om een 

32 Art. 18 EU-Richtlijn.
33 Art. 19 lid 4 MLI.
34 Art. 24 lid 2 MLI.
35 Art. 24 lid 2 MLI.
36 Mochten de landen voor mediation/facilitation/conciliation kiezen, dan 

is het moeilijk voorstelbaar dat daarbij niet de belastingplichtige actief 
betrokken wordt om een oplossing te vinden. 
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rechtbank te vragen een raadgevende commissie of een 
commissie voor alternatieve geschilbeslechting in te stel-
len. Omdat de EU-Richtlijn voorschrijft om te werk te 
gaan volgens de reasoned opinion-regeling zal de belasting-
plichtige altijd worden gehoord en heeft hij op deze wijze 
invloed op de uitkomst van de arbitrage. Voorts staat het de 
belastingplichtige vrij om de uitkomst van de arbitrage (en 
daarmee de MAP, tenzij landen een andere overeenkomst 
sluiten) af te wijzen en voort te gaan met de poging om 
via belastingprocedures in de verschillende landen tot een 
oplossing te komen.

Publicatie
De EU-Richtlijn schrijft voor dat de arbitragebeslissingen 
worden gepubliceerd, eventueel geanonimiseerd en samen-
gevat. In het MLI is hier geen bepaling over opgenomen. 
Dat is onderdeel van de MAP en kunnen bevoegde autori-
teiten overeenkomen.37

Afronding

In deze bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de conflic-
toplossingsmechanismen die een belangrijke rol spelen in 

37 Zie paragraaf 6 van het OESO-commentaar 2017 bij art. 25.

arbitrageprocedures. Bij het bespreken van deze mechanis-
men is de nadruk komen te liggen op de arbitrageproce-
dures zoals beschreven in de EU-Richtlijn en het MLI en 
de verschillen tussen deze twee mechanismen. De verwach-
ting is dat in de toekomst de arbitragebepalingen op grond 
van de EU-Richtlijn en het MLI een grotere rol zullen gaan 
spelen bij het oplossen van de internationale belastingge-
schillen. Voor belastingplichtigen is vooral van belang dat 
zij in de gaten houden op welk moment ze een verzoek 
tot arbitrage kunnen/moeten indienen en, binnen de EU, 
of men al dan niet de arbitrage volgens de EU-Richtlijn 
of het MLI (indien van toepassing) wenst. Of arbitrage de 
oplossing is voor de meeste internationale fiscale geschillen 
moeten we nog afwachten. Immers, het MLI is maar van 
toepassing voor een beperkt aantal landen. De EU-Richtlijn 
zal vermoedelijk de grootste impact hebben. Arbitrage lijkt 
niet te vermijden in die gevallen dat de landen niet tijdig 
met een oplossing komen.
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