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1. Aanleiding

Het rapport betreffende actiepunt 14 van het ‘BEPS-rap-
port van de OECD’ (hierna: BEPS 14) gaat over het effectief 
oplossen van internationale fiscale geschillen.3 De nood-
zaak hiertoe is evident nu in de jaren voor en na de BEPS 
een duidelijke toename van de Mutual Agreement Proce-
dures (MAP) is waargenomen. Hierdoor is een achterstand 
ontstaan bij landen in de behandeling van geschillen over 
de toepassing van de belastingverdragen (de zogenoemde 
‘MAP-GAP’).4 Aangenomen wordt dat door invoering 
van de anti-misbruikmaatregelen die in de BEPS-rappor-
ten beschreven zijn er meer discussies en disputen zullen 
ontstaan over de juiste toepassing van belastingverdragen. 
Meer in het bijzonder gaat het over de introductie van open 
normen ten aanzien van de toepassing van deze antimis-
bruikbepalingen. Wanneer is volgens de ‘Principal Purpose 
Test’ (hierna: PPT) sprake van een situatie dat de hoofd-
zakelijke reden of een belangrijke reden voor het opzetten 
van de structuur het behalen van een belastingvoordeel is? 
Daar kan heel verschillend over worden gedacht. En hoort 
er dan een correctie te worden toegepast in de sfeer van de 
transfer pricing, of dient het belastingverdrag geheel niet 
te worden toegepast? En wat als niet het verdrag voorziet 
in een anti-misbruikregeling, maar wel het nationale recht 
in één van de landen? In hoeverre kan de toepassing van 
een dergelijke ‘GAAR’ in strijd komen met het doel en de 
strekking van de belastingverdragen? Met andere woorden, 
terecht dat er veel aandacht wordt besteed aan de vraag op 

1 Kamerstukken II 2018/19, 35110.
2 Zie mijn artikel J.A. Booij, ‘Arbitrage, de oplossing voor grensoverschrij-

dende fiscale geschillen’, TFB 2018/06.
3 OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Project, OECD. www.oecd.org/tax/beps-explanatory-state-
ment-2015.pdf.

4 Zie website OECD: http://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agree-
ment-procedure-statistics.htm.

welke wijze dubbele belasting effectief kan worden opge-
lost. 

In BEPS 14 wordt veel aandacht besteedt aan het effici-
enter maken van de MAP-procedure. Een afspraak die 
staat in BEPS 14 en die alle landen die van het inclusive 
framework deel uit maken dienen na te leven, is dat alle 
MAP-zaken binnen twee jaar opgelost moeten zijn. Dreigt 
dat niet te lukken, dan moeten landen op zoek naar alter-
natieven, zoals arbitrage, mediation en/of facilitation. De 
nadruk is logischerwijs vooral op de arbitrage komen te 
liggen. Hiermee is al enige ervaring, vooral met de zogehe-
ten ‘baseball arbitration’, ook wel ‘final-offer arbitration’. 
Deze vorm van arbitrage is ook in het MLI opgenomen. We 
zien hier wel een duidelijk verschil van gewenste aanpak 
zich aftekenen tussen de landen van het inclusive frame-
work. Sommige landen zijn, gezien hun cultuur, grondwet, 
of door gebrek aan ervaring, zeer terughoudend met het 
accepteren van een situatie dat de beslissing omtrent belas-
tingen uit handen wordt gegeven. Bij goede lezing van de 
voorstellen is de vraag of dat wel het geval is. Immers de 
voorgestelde arbitrage (ook onder het MLI) maakt onder-
deel uit van de MAP en uiteindelijk kunnen landen nog een 
andere oplossing overeenkomen dan hetgeen de arbitrage-
commissie heeft bepaald. In strikte zin is het dus geen echte 
arbitrage zoals we dat kennen.

2. Hoofdlijnen Richtlijn en wetsvoorstel

De Richtlijn, en daarmee ook het wetsvoorstel, voorziet in 
de mogelijkheid voor de belastingplichtige om bij slepende 
internationale fiscale geschillen binnen de EU een verzoek 
in te dienen om de zaak door middel van arbitrage te 
doen oplossen. De arbitragecommissie zal dan een advies 
uitbrengen, dat de landen kunnen opvolgen, of de landen 
kunnen – in onderling overleg – daarvan afwijken. Het doel 
van deze Richtlijn is om ervoor te zorgen dat internationale 

In dit artikel behandelt de auteur het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage dat op 17 december 2018 bij de 
Tweede Kamer is ingediend.1 Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de EU-arbitragerichtlijn (hierna: 
Richtlijn) die op 10 oktober 2017 door de Raad van de EU is aangenomen. De Richtlijn dient uiterlijk 
30 juni 2019 te zijn geïmplementeerd.2 In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste en 
opvallendste onderdelen van het wetsvoorstel en doet de auteur enkele aanbevelingen aan de wetgever.\ 
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fiscale geschillen sneller en efficiënter worden opgelost. Het 
grote winstpunt van de Richtlijn en het wetsvoorstel is dat 
de belastingplichtige een instrument krijgt om ervoor te 
zorgen dat uiteindelijk de landen werkelijk tot een oplos-
sing komen. De Richtlijn gaat hiermee veel verder dan de 
regeling die is overeengekomen in het MLI5 en dan normaal 
is voorzien in belastingverdragen. Dat betekent echter niet 
dat hiermee voor belastingplichtigen een ideale situatie is 
gecreëerd. De Richtlijn en het wetsvoorstel zijn wat mij 
betreft nog wel voor de nodige verbetering vatbaar. In dit 
artikel zal ik vooral ingaan op de systematiek van het wets-
voorstel, en de onzekerheden en tekortkomingen die daar-
uit voortvloeien. Ik zal met name aandacht besteden aan de 
klachtprocedure, de procedure voor onderling overleg en 
de regeling betreffende arbitrage. 

3. Wetsvoorstel

3.1 Klachtprocedure
Conform art. 15 OESO-modelverdrag voorzien de meeste 
belastingverdragen in een procedure voor onderling over-
leg als dubbele belasting dreigt (de ‘MAP-procedure’). Het 
knelpunt zit erin dat deze procedures vaak lang duren en 
in een groot aantal gevallen niet tot een efficiënte oplossing 
leiden. BEPS 14 schrijft voor dat landen verplicht zijn om, 
binnen de voorgeschreven termijnen, tot een efficiënte wijze 
van voorkomen van dubbele belasting te komen. Landen 
die daar niet aan kunnen voldoen zullen door middel van 
de ‘peer reviews’ worden gecontroleerd en tot wijziging van 
beleid gedwongen kunnen worden.
De EU heeft ervoor gekozen om de verplichte arbitrage in 
te voeren. Hiervoor is wel vereist dat de MAP wordt inge-
zet volgens de voorgeschreven EU-procedure. De proce-
dure volgens een belastingverdrag of volgens het MLI kan 
verschillen van de EU-procedure. Er zal dus op het moment 
van indienen van de klacht al moeten worden aangegeven 
op basis van welke regeling de klacht wordt ingediend. 
De klacht (om de MAP te doen starten) moet binnen drie 
jaar na ontvangst van de eerste kennisgeving omtrent het 
geschil zijn ingediend (art. 2.1). Bezwaar of beroep schorst 
deze termijn niet. Niet helemaal duidelijk is wat deze ‘eerste 
kennisgeving’ behelst. In de MvT wordt aangegeven dat in 
principe de dagtekening van de belastingaanslag door het 
ministerie wordt gezien als eerste kennisgeving. In principe: 
dat kan dus weleens anders zijn. Is men te laat, dan hoeft 
het MAP-verzoek niet in behandeling te worden genomen 
en kan men dus ook niet een beroep op arbitrage doen. Stel, 
er vindt een uitgebreid boekenonderzoek plaats, op basis 
waarvan een concept-controlerapport wordt opgesteld, 
waaruit blijkt dat Nederland wenst te heffen over bestand-
delen die ook in het buitenland in de heffing worden betrok-
ken. Zou dat dan niet de eerste kennisgeving kunnen zijn? 
Of, andersom, als een dergelijk onderzoek in het buitenland 

5 (OECD) 2015, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax 
Treaties, Action 15 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project, Paris: OECD Publishing. 

heeft plaatsgevonden?6 De MvT geeft aan dat in onderling 
overleg een ander tijdstip kan worden afgesproken. Kan 
dat dan ook betekenen dat men achteraf – door dit onder-
linge overleg  – te horen krijgt dat men te laat was? Dat 
lijkt me sterk, maar de tekst laat die mogelijkheid open. 
Landen kunnen verschillend tegen het moment waarop de 
klacht uiterlijk dient te worden ingediend aankijken. De tip 
is uiteraard: liever eerder de klacht indienen dan later. Als 
beide landen vinden dat de klacht te vroeg is ingediend, kan 
deze klacht alsnog later worden ingediend. 
Het is dus zaak om deze driejaarstermijn goed te bewaken. 
Onze minister bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 
twee maanden en zorgt voor doorzending naar de andere 
bevoegde autoriteit.

In art. 2.2 staat beschreven welke informatie de belasting-
plichtige bij het indienen van de klacht moet aanleveren. 
Om te voorkomen dat een klacht wordt afgewezen wegens 
het verstrekken van onvoldoende informatie is het van 
belang dat men deze gehele lijst afvinkt. Onze minister 
kan binnen drie maanden na ontvangst van de klacht om 
nadere informatie vragen en deze informatie moet weer 
binnen drie maanden daarna worden aangeleverd (art. 2.3).

In art. 2.5 wordt aangegeven dat binnen zes maanden na 
de ontvangst van de klacht of, als er nadere informatie is 
gevraagd, na het verstrekken van de gegevens, een besluit 
wordt genomen over de aanvaarding of afwijzing van de 
klacht. Dat lijkt snel, maar hierbij blijkt er een adder onder 
het gras te zitten. In lid 7 staat beschreven dat de genoemde 
termijn van zes maanden wordt opgeschort als er bezwaar 
of beroep is ingediend, en wel totdat er een definitieve 
beslissing is genomen of de zaak op een andere wijze defi-
nitief tot een einde is gekomen. Dit ziet op een Nederlandse 
zaak (ingevolge de Belastingwet genomen besluit). Stel dat 
in Nederland dus geen bezwaar of beroep wordt ingesteld, 
maar in het buitenland wel, zou in Nederland het besluit 
binnen zes maanden moeten worden genomen, zonder 
opschorting. Maar in het buitenland zou dit nog wel langer 
kunnen duren, aannemende dat men dat daar op eenzelfde 
wijze geregeld zou hebben.
Als we aannemen dat een procedure in alle instanties al snel 
drie jaar of meer in beslag kan nemen, betekent dit dat het 
nog een behoorlijke tijd kan duren voordat een MAP echt 
van start gaat. Al die tijd blijft men in onzekerheid over de 
interpretatie van de internationale regeling op grond waar-
van dubbele belasting is opgetreden. 

In sommige zaken is het veel efficiënter om deze discussie 
naar voren te halen. Ik zou er daarom voor willen pleiten 
dat de wettekst de mogelijkheid biedt voor onze minister 
om in de tussenliggende periode toch al een besluit om toe- 
of afwijzing van de klacht kan nemen. Bij toewijzing kan 
de MAP direct beginnen. In dat geval is het weer efficiënter 

6 Zie hierover ook het NOB-commentaar wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 
14 februari 2019, p. 3.
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om de procedures op te schorten totdat de uitkomst van de 
MAP bekend is.  
Binnen de genoemde termijn van zes maanden (met 
opschorting) kan er van alles gebeuren. Het probleem kan 
op andere wijze worden opgelost, onze minister kan eenzij-
dig een oplossing bieden, belanghebbende kan de klacht 
intrekken. 

De afwijzing van de klacht door onze minister is een voor 
bezwaar vatbare beschikking, mits de klacht ook door de 
andere bevoegde autoriteit is afgewezen (art. 2.6). Belang-
hebbende kan daartegen in bezwaar en in beroep komen 
bij de fiscale rechter. Als een van de landen de klacht heeft 
afgewezen, kan belanghebbende verzoeken tot het instellen 
van een arbitragecommissie (art. 4.1). Het indienen van de 
klacht maakt een einde aan andere procedures betreffende 
onderling overleg (op grond van een belastingverdrag) (art. 
2.8.). Het vreemde gevolg hiervan is dat als een dergelijke 
MAP al een tijd loopt, de MAP-termijn (zie hierna) weer 
opnieuw gaat lopen. Ik zie niet in waarom dit nodig is. De 
MvT geeft wat dit betreft geen inzicht in de achtergrond 
van deze bepaling.

3.2 Procedure voor Onderling Overleg
Is de klacht aanvaard door beide landen, dan is er in 
eerste instantie een inspanningsverplichting om binnen 
twee jaar tot overeenstemming te komen (art. 3.1). Deze 
termijn kan op gemotiveerd verzoek van een autoriteit aan 
de andere, met nog een jaar worden verlengd. Totaal heeft 
men dus drie jaar om een oplossing te vinden, te rekenen 
van het moment van verzending van de aanvaarding van de 
klacht door het land dat als laatste deze aanvaarding heeft 
verzonden. Maar als tegen een besluit bezwaar of beroep 
is ingesteld, vangt deze termijn aan op de dag waarop de 
beslissing in de procedure onherroepelijk is geworden of 
die procedurehandelingen anderszins definitief zijn gesloten 
dan wel zijn opgeschort.
Ook hier is het weer opletten. Belanghebbende dient deze 
termijn van twee of drie jaar in de gaten te houden. Wordt 
deze overschreden, dan kan belanghebbende een verzoek 
tot arbitrage indienen, maar daar gelden weer termijnen 
voor, zie hierna. Het begin van die termijn wordt bepaald 
door het eind van de MAP-termijn.

De MAP kan leiden tot overeenstemming op basis waar-
van een vaststellingsovereenkomst aan belanghebbende 
wordt voorgelegd. De Nederlandse procedures moeten dan 
worden beëindigd. Zie art. 3.2.

3.3 De arbitrageprocedure
Op schriftelijk verzoek van de belanghebbende aan beide 
autoriteiten wordt in twee gevallen een arbitragecommissie 
ingesteld:
1. indien de initiële klacht door één van de bevoegde auto-

riteiten is afgewezen; of
2. indien de bevoegde autoriteiten niet binnen de termijn 

van twee of drie jaar (art. 3.1.) tot overeenstemming 
zijn gekomen.

De termijn voor het indienen van het schriftelijk verzoek is 
50 dagen na de dag van ontvangst van:
a. een besluit tot afwijzing van de klacht door een van de 

autoriteiten (tenzij de aanvaarding van die klacht door 
de andere autoriteit later is ontvangen, dan geldt de dag 
na ontvangst van deze aanvaarding); of

b. de kennisgeving dat de autoriteiten geen overeenstem-
ming hebben bereikt (als bedoeld in art. 3.1); of

c. het eindoordeel in de gerechtelijke procedure tot aan-
vaarding van een afgewezen klacht (zoals bedoeld in 
2.6).

Ik mis in deze opsomming de ingang van de termijn als 
de MAP-termijn is verstreken, maar de bevoegde autoriteit 
geen kennisgeving heeft gestuurd dat er geen overeenstem-
ming is bereikt.
De arbitragecommissie moet binnen 120 dagen na de dag 
van de ontvangst van het verzoek worden samengesteld. 
Een belanghebbende kan zich tot de civiele voorzieningen-
rechter wenden indien de arbitragecommissie niet op tijd is 
ingesteld of indien deze niet voldoet aan de eisen vermeld in 
art. 4.3. De voorzieningenrechter is dan bevoegd de arbitra-
gecommissie in te stellen (art. 4.2). De dagvaarding moet 
worden ingesteld binnen 30 dagen na afloop van de termijn 
van 120 dagen. Belanghebbende moet dus de termijn van 
120 dagen en die van de 30 dagen daarna in de gaten 
houden. Is men te laat met het uitbrengen van een exploot 
van dagvaarding, dan is belanghebbende niet ontvankelijk 
en heeft hij geen mogelijkheid meer om af te dwingen dat er 
een arbitragecommissie wordt gevormd. Aan het einde van 
het artikel is een overzicht opgenomen met de belangrijkste 
termijnen en toelichting. 

De vraag is waarom is gekozen voor de civiele rechter als 
bevoegde instantie om te verzoeken een arbitragecommis-
sie in te stellen. Dat blijkt niet goed uit de MvT. Had de 
fiscale rechter niet veel meer voor de hand gelegen? Zeker 
ook gezien het voorstel dat als beide landen de klacht onge-
grond verklaren, na bezwaar men terecht kan bij de fiscale 
rechter.

3.4 De arbitragecommissie
De arbitragecommissie bestaat uit een voorzitter, een verte-
genwoordiger van elk van de bevoegde autoriteiten (in 
onderling overleg te verhogen naar twee) en een door elk van 
de autoriteiten benoemde vooraanstaande onafhankelijke 
persoon, die benoemd worden uit een lijst (zie art. 4.3 en 
4.4). Die lijst betreft een EU-lijst die bestaat uit alle door de 
lidstaten benoemde vooraanstaande onafhankelijke perso-
nen. De benoemde vooraanstaande onafhankelijke personen 
of hun plaatsvervanger dienen openheid van zaken te geven 
over aangelegenheden die van invloed zouden kunnen zijn 
op hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid als onze minis-
ter en de andere bevoegde autoriteit hierom verzoeken. Hier-
aan dient in ieder geval ook twaalf maanden na het genomen 
besluit over de aanvaarding van de klacht of het uitgebrachte 
advies aan te worden voldaan. Indien namelijk sprake is van 
een gebrek aan onafhankelijkheid bij de arbitragecommis-
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sie kan de tenuitvoerlegging van het eindbesluit worden 
tegengehouden via een gerechtelijke procedure in een van de 
betrokken lidstaten. Dit zal in Nederland de civielrechtelijke 
voorzieningenrechter van de rechtbank zijn. 

Ten aanzien van de benoeming van de vooraanstaande 
onafhankelijke personen benoemt onze minister ten minste 
drie personen die zowel bekwaam en onafhankelijk zijn 
als in staat zijn onpartijdig en integer te handelen. Deze 
gegevens geeft onze minister aan de Europese Commissie 
door, met specificatie van hun professionele en academi-
sche achtergrond, bekwaamheid en deskundigheid van 
die personen en over elk belangenconflict dat zij mogelijk 
hebben. De andere autoriteiten doen dat ook. Onze minis-
ter geeft door aan de Europese Commissie wie van deze 
personen als voorzitter kan worden benoemd. De voorzit-
ter is in principe een rechter, tenzij dit anders is overeen-
gekomen. De bevoegde vertegenwoordigers van Nederland 
zullen zich ervoor inzetten, vanwege de mogelijk complexe 
fiscale materie, dat een fiscale rechter wordt gekozen om de 
rol van voorzitter te vervullen. 

De bevoegde autoriteiten komen de wijze van de benoe-
ming van de vooraanstaande onafhankelijke personen en 
een plaatsvervanger overeen. Indien zowel onze minis-
ter als de andere bevoegde autoriteit heeft nagelaten ten 
minste één vooraanstaande onafhankelijke persoon en een 
plaatsvervanger te benoemen, kan de belanghebbende in 
een procedure bij de bevoegde rechtbank of de nationale 
benoemingsinstantie in de betrokken lidstaten verzoeken 
de vooraanstaande onafhankelijke personen te benoemen 
uit de lijst van vooraanstaande onafhankelijke personen. 
De door de nationaal bevoegde rechter of de door de natio-
nale benoemingsinstantie benoemde vooraanstaande onaf-
hankelijke personen zullen de voorzitter benoemen door 
middel van loting uit de lijst van vooraanstaande onafhan-
kelijke personen. Bij deze loting is de voorwaarde dat de 
voorzitter in principe een rechter is niet van toepassing. 

Onze minister kan wegens een mogelijk gebrek aan onafhan-
kelijkheid van een vooraanstaande onafhankelijke persoon 
bezwaar maken tegen de omstandigheid dat die persoon 
op de lijst staat. Hiervan wordt de Europese Commissie in 
kennis gesteld en wordt een onderbouwing gegeven met 
passende bewijzen van de zorg die hierover bestaat. Onze 
minister kan bezwaren en bewijzen van de EC ontvangen 
met betrekking tot een mogelijk gebrek aan onafhankelijk-
heid van een vooraanstaande onafhankelijke persoon die 
hij heeft benoemd. Onze minister neemt binnen zes maan-
den de nodige maatregelen om het bezwaar te onderzoeken. 
Ook wordt binnen deze zes maanden het besluit genomen 
of de vooraanstaande onafhankelijke persoon op de lijst 
wordt gehandhaafd. 

Bezwaar is mogelijk in het geval tussen onze minister en de 
andere bevoegde autoriteit vooraf een reden is overeengeko-
men, in het geval dat de betreffende persoon behoort tot of 
werkt namens een van de betrokken belastingadministraties 

of op enig moment in die situatie verkeerde in een periode 
van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, de persoon 
een deelneming van betekenis of stemrecht heeft in een van 
de betrokken belanghebbenden of deze deelneming of stem-
recht op enig moment in een periode van vijf jaren vooraf-
gaand aan zijn benoeming heeft gehad, de persoon een werk-
nemer of adviseur is van de belanghebbende of deze positie 
op enig moment in een periode van vijf jaren voorafgaand 
aan zijn benoeming heeft gehad, de persoon onvoldoende 
garanties biedt voor een objectieve behandeling van het 
geschilpunt of de persoon een werknemer is van een bedrijf 
dat belastingadvies verleent of hij anderszins beroepsmatig 
belastingadvies heeft verleend of op enig moment dat heeft 
gedaan in een periode van drie jaren voorafgaand aan zijn 
benoeming. Bezwaar is overigens niet mogelijk indien de 
benoeming heeft plaatsgevonden door een rechter. 

In principe is de arbitragecommissie, zoals beschreven in het 
wetsvoorstel, raadgevend. De raadgevende arbitragecom-
missie bepaalt zijn beslissing op basis van een eigen oordeel. 
Echter, onze minister en de andere bevoegde autoriteit 
kunnen overeenkomen om een arbitragecommissie met een 
andere vorm in te stellen. De raadgevende commissie kan 
worden vervangen door de arbitragecommissie voor alter-
natieve geschilbeslechting. Hoewel dat nergens staat, neem 
ik aan dat dat kan als beide staten daarover overeenstem-
ming hebben bereikt, of als de rechter dit besluit. Lidstaten 
kunnen derhalve overeenkomen op welke wijze de arbitrage 
zal plaatsvinden. Bij final offer-arbitrage maakt de arbitrage-
commissie voor alternatieve geschilbeslechting een keuze uit 
de twee voorliggende standpunten van de betrokken lidsta-
ten. Een arbitragecommissie voor alternatieve geschilbeslech-
ting kan ook de vorm hebben van een arbitragecommissie 
van permanente aard. Hierdoor dient niet voor elk geschil-
punt, waarbij twee lidstaten betrokken zijn, telkens een 
nieuwe arbitragecommissie te worden ingesteld. In beginsel 
gelden voor alle arbitragecommissies dezelfde regels, tenzij 
hiervan wordt afgeweken. In het wetsvoorstel is opgenomen 
dat niet kan worden afgeweken van de wijze van benoeming 
van de vooraanstaande afhankelijke personen en de eisen die 
aan hun onafhankelijkheid worden gesteld. 

3.5 Werkingsregels
De werkingsregels van de arbitragecommissie dienen door 
de minister en de andere bevoegde autoriteit overeenge-
komen te worden.7 De belanghebbende dient in kennis 
te worden gesteld van deze werkingsregels, de termijn 
waarbinnen het advies over de beslechting van het geschil-
punt moet worden uitgebracht en de verwijzingen naar 
alle toepasselijke bepalingen van nationaal recht en alle 
toepasselijke overeenkomsten of verdragen, binnen de 
genoemde termijn van 120 dagen na de dag van ontvangst 
van zijn verzoek om de arbitragecommissie in te stellen. 
De werkingsregels worden ondertekend door onze minis-
ter en de andere bevoegde autoriteit die bij het geschil is 
betrokken. De arbitragerichtlijn schrijft voor dat bij de 

7 Kamerstukken II 2018/19, 35110, nr. 3 (MvT).
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werkingsregels de vorm van het geschilbeslechtingsorgaan 
moet worden opgenomen. Indien niet wordt gekozen voor 
een raadgevende arbitragecommissie dient ook het soort 
procedure te worden opgenomen die gevolgd zal worden. 
Ten aanzien van de samenstelling van de commissie moet 
het aantal commissieleden en de namen van de leden 
worden opgenomen. Daarnaast dienen de gegevens over 
de bekwaamheid en kwalificaties van de leden en infor-
matie over eventuele belangenconflicten van de leden in de 
werkingsregels te worden opgenomen.

Indien de werkingsregels onvolledig zijn of de belangheb-
bende niet in kennis is gesteld van de werkingsregels, zijn de 
standaardwerkingsregels van de Europese Commissie van 
toepassing. Deze worden aan de belanghebbende toegezon-
den binnen een termijn van twee weken na de dag waarop 
de arbitragecommissie is ingesteld. 

In het geval dat de vooraanstaande onafhankelijke perso-
nen en de voorzitter van de arbitragecommissie geen over-
eenstemming kunnen bereiken over de werkingsregels of 
de belanghebbende daarvan niet in kennis hebben gesteld, 
dan kan de belanghebbende in Nederland zich wenden 
tot de voorzieningenrechter van de rechtbank om alsnog 
de werkingsregels te verkrijgen. Het is voorstelbaar dat de 
civielrechtelijke voorzieningenrechter op vordering van de 
belanghebbende een termijn stelt waarbinnen de werkings-
regels vastgesteld of verstrekt dienen te worden. De voor-
zieningenrechter kan ook zelf werkingsregels van toepas-
sing verklaren indien geen overeenstemming wordt bereikt. 

3.6 Informatieverstrekking
Onze minister en de andere bevoegde autoriteit kunnen over-
eenkomen dat de belanghebbende aan de arbitragecommissie 
alle inlichtingen, bewijsmiddelen en stukken verschaft die van 
dienst kunnen zijn om tot een besluit of advies te komen. De 
arbitragecommissie kan zelf een verzoek doen aan de belang-
hebbende, onze minister of de andere bevoegde autoriteit om 
inlichtingen, bewijsmiddelen en stukken te ontvangen. Belang-
hebbende kan op eigen verzoek en met instemming van onze 
minister en de andere bevoegde autoriteit voor een arbitra-
gecommissie verschijnen of zich daar laten vertegenwoordi-
gen. Indien de arbitragecommissie hier zelf om verzoekt, is 
de belanghebbende gehouden te verschijnen voor de commis-
sie of zich te laten vertegenwoordigen. Indien een arbitrage-
commissie voor alternatieve geschilbeslechting is ingesteld 
kan worden afgeweken van de werkingsregels (art. 4.6). 
Bovenstaande impliceert dat belanghebbende (de belasting-
plichtige) enige invloed heeft op de inhoud van het arbitra-
geproces.  

3.7 Eindbesluit
Indien belanghebbende in Nederland woont of is gevestigd 
en niet binnen een termijn van dertig dagen na het nemen 
van het eindbesluit hiervan op de hoogte is gesteld, kan de 
belanghebbende zich wenden tot de voorzieningenrechter 
van de rechtbank om het eindbesluit te verkrijgen. Het is 
voorstelbaar dat de voorzieningenrechter op vordering van 

de belanghebbende een termijn stelt waarbinnen het eind-
besluit verstrekt dient te worden. Het eindbesluit is bindend 
voor de minister en vormt geen precedent, maar ziet alleen 
op het individuele geval. De minister legt het eindbesluit voor 
aan de belanghebbende om via een vaststellingsovereenkomst 
bindende afspraken overeen te komen ten behoeve van een 
definitieve beslechting van het geschilpunt. Belanghebbende 
moet in dat geval afzien van rechtsmiddelen. Indien het eind-
besluit niet door de minister ten uitvoer wordt gelegd, kan 
de belanghebbende zich wenden tot de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank om de tenuitvoerlegging ervan af te 
dwingen. Het is voorstelbaar dat de voorzieningenrechter op 
vordering van de belanghebbende een termijn stelt waarbin-
nen het eindbesluit uitgevoerd dient te worden. 

De arbitragecommissie regelt dat haar adviezen schrifte-
lijk worden uitgebracht aan onze minister en de andere 
autoriteit. Het eindbesluit wordt in beginsel volledig gepu-
bliceerd, tenzij onze minister, de andere bevoegde autori-
teit of de belanghebbende daar niet mee instemt. Bij geen 
unanieme instemming wordt een samenvatting van het 
eindbesluit door onze minister gepubliceerd. In de samen-
vatting staat het volgende: beschrijving kwestie en het 
onderwerp, datum eindbesluit, betrokken belastingtijdvak-
ken, rechtsgrondslag, bedrijfstak, beknopte beschrijving 
van uiteindelijke resultaat en beschrijving van gebruikte 
wijze van arbitrage. Voor de publicatie krijgt de belangheb-
bende eerst inzage in de samenvatting. De belanghebbende 
krijgt een termijn van zestig dagen om onze minister en de 
andere bevoegde autoriteit te verzoeken geen informatie 
te publiceren die betrekking heeft op een van de redenen 
genoemd in art. 7.3.8 Onze minister dient de EC onverwijld 
in kennis te stellen van de te publiceren informatie. 

3.8 Overige
Het onherroepelijk vaststaan van een ingevolge de Belas-
tingwet genomen besluit vormt geen beletsel voor de 
belanghebbende om gebruik te maken van de procedu-
res waarin deze wet voorziet. Het feit dat het geschilpunt 
voorwerp is van onderling overleg of heeft geleid tot het 
instellen van een arbitragecommissie vormt geen beletsel 
voor overheidsorganisaties om met betrekking tot hetzelfde 
geschilpunt gerechtelijke procedures of procedures met het 
oog op de toepassing van bestuurlijke en strafrechtelijke 
sancties in te stellen of voort te zetten. 
Onze minister kan op één grond toegang tot de arbitra-
gecommissie weigeren. Dit is mogelijk indien sprake is 
van een onherroepelijk vaststaande straf die aan belang-
hebbende is opgelegd naar aanleiding van een door hem 
begaan strafbaar feit met betrekking tot door de inspecteur 
gecorrigeerde belastbare inkomsten en deze straf in direct 
verband staat met het geschilpunt. Naar verwachting zal 
slechts in een beperkt aantal situaties van deze uitsluitings-
bevoegdheid door de minister gebruik worden gemaakt. 
Deze beperkte bevoegdheid past bij Nederland als voor-

8 Handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim, betrekking heeft op 
fabrieks- of handelswerkwijze of die in strijd is met de openbare orde. 
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stander van arbitrage. Tegen het besluit om toegang tot de 
arbitragecommissie te weigeren staat geen beroep open. 
Tevens kan de minister ervoor kiezen om de klachtproce-
dure en de procedure voor onderling overleg te schorsen tot 
de dag van het uiteindelijke vonnis van de strafrechtelijke 
procedure. De procedures kunnen alleen geschorst worden 
indien een straf door de rechter kan worden opgelegd die 
een aanleiding kan zijn om toegang tot de arbitragecom-
missie te weigeren. Tegen het besluit om die procedures te 
schorsen staat ook geen beroep open. 

Let op: de lidstaat van de andere bevoegde autoriteit kan de 
procedures die zijn opgenomen in de Wet fiscale arbitrage 
definitief stoppen indien een gerechtelijke instantie in de 
lidstaat van de andere autoriteit een beslissing heeft geno-
men over het betreffende geschilpunt en het nationale recht 
van die lidstaat niet toestaat om af te wijken van deze beslis-
sing. Onze minister heeft deze bevoegdheid niet, omdat 
hij niet door het Nederlandse recht op deze wijze wordt 
beperkt. Wat de exacte gevolgen voor de belanghebbende 
zullen zijn indien de lidstaat van de andere bevoegde auto-
riteit gebruikmaakt van deze bevoegdheden zal afhangen 
van de specifieke omstandigheden van het geval, waaronder 
de inhoud van de beslissing van de gerechtelijke instantie in 
de lidstaat inzake het betreffende geschilpunt. 

3.9 Vaststellingsovereenkomst
De hoogte van de belastingschuld wordt vastgesteld met 
toepassing van de voor de Belastingwet geldende regels. 
Bepalingen van onder andere de AWR en de IW ter zake 
van verjaringstermijnen en bijbehorende voorwaarden zijn 
evenwel niet van toepassing. Overigens is het wel moge-
lijk om indien de belanghebbende daarmee instemt, een 
verhoging of verminder van de belastingheffing op prak-
tische wijze te formaliseren met toepassing van art. 64 
AWR, bijvoorbeeld via een navorderingsaanslag of een 
ambtshalve vermindering. Verder wordt de mogelijkheid 
geboden om de tenuitvoerlegging van het eindbesluit via de 
Nederlandse voorzieningenrechter of via een gerechtelijke 
procedure in de andere lidstaat tegen te houden op grond 
van een gebrek aan onafhankelijkheid bij de voorzitter en 
de vooraanstaande onafhankelijke personen van de arbitra-
gecommissie (art. 4.3, lid 5 en 7 omstandigheden). 

3.10 Fiscale geheimhoudingsplicht 
De fiscale geheimhoudingsplicht (art. 67 AWR) geldt voor 
de minister en diens bevoegde vertegenwoordigers op gege-
vens en inlichtingen die verkregen worden in het kader van 
de uitvoering van de maatregelen uit dit wetsvoorstel die 
van de belanghebbende direct of indirect zijn verkregen. 
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op de 
voorzitter en de vooraanstaande onafhankelijke personen 
die deel uitmaken van de arbitragecommissie. Wel wordt 
er tussen de minister en de vooraanstaande onafhankelijke 
personen een overeenkomst gesloten met een boetebepaling 
bij overtreding van de geheimhoudingsplicht. Ook belang-
hebbende en diens vertegenwoordiger dienen toe te zeggen 
dat met alle informatie die wordt verkregen vertrouwe-

lijk zal worden omgegaan. Indien daarom wordt verzocht 
tijdens de procedurehandelingen dienen de belanghebbende 
en vertegenwoordiger een verklaring tot geheimhouding af 
te leggen jegens de bevoegde autoriteiten. Deze verklaring 
bevat een aanvaarding van een sanctie bij overtreding plicht 
tot geheimhouding. De minister moet de EC in kennis stellen 
van maatregelen die zijn genomen om inbreuken op geheim-
houdingsplicht te bestraffen. Bij instelling arbitragecommis-
sie alternatief kan van deze regels worden afgeweken. 

4. Aanbevelingen voor de wetgever

De arbitragecommissie, die een belangrijke rol zal spelen in 
de uiteindelijke oplossing van een geschil, dient gedurende 
dat proces zo effectief mogelijk georganiseerd te worden. 
Echter, over de werkingsregels ten aanzien van de arbitra-
gecommissie zijn geen goede afspraken gemaakt. Indien de 
arbitragecommissie is ingesteld, dan is het de vraag hoe zo 
een dergelijke commissie in de praktijk in zijn werk gaat. 
Hoe zit het met hoor en wederhoor, hoe wordt dit adminis-
tratief bijgehouden en verwerkt? Hoe wordt er ondersteu-
ning verleend aan de arbitragecommissie? In wezen mist hier 
eigenlijk een soort ‘organisatie’ die zich hiermee kan bezig-
houden, zodat dergelijke procedures op een effectieve manier 
worden georganiseerd. Het doel van de Richtlijn is name-
lijk doeltreffende beslechting van geschillen. Nu blijkt dat 
een relatief geringe vergoeding aan de leden van de arbitra-
gecommissie betaalt zal worden. In dat geval is het aan te 
bevelen dat er een soort secretariaat wordt ingesteld dat de 
arbitragecommissie zal ondersteunen. Eventueel zou een 
dergelijke organisatie tevens een rol kunnen spelen bij het 
benoemen van leden ten behoeve van de arbitragecommissie. 
Er moet namelijk voorkomen worden dat we hiervoor naar 
de rechter moeten, want dat draagt niet bij aan een effici-
ente oplossing van geschillen. Een ander punt van aandacht 
is namelijk dat het lijkt alsof de vooraanstaande personen, 
uit Nederland afkomstige personen moeten zijn, maar 
een lidstaat zou bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor een 
buitenlandse onafhankelijke vooraanstaande persoon, mits 
deze persoon uiteraard op de lijst van de EC is opgenomen. 

5. Tot slot

In deze bijdrage is het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage 
besproken en van commentaar voorzien. Het wetsvoorstel 
voorziet in een groot aantal termijnen die door belangheb-
benden in de gaten moet worden gehouden. Om de diverse 
termijnen inzichtelijk te maken, is hieronder een overzicht 
gegeven van alle termijnen die relevant zijn. De termijnen 
zijn in feite drempels voor toepassing van arbitrage en in 
die gevallen dat de termijnen gemist worden, kan dit leiden 
tot (onnodige) dubbele belasting.
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