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Het bestuurdersartikel in belasttngverdragen (art. 16
OESO-Modelverdrag); lessen utt het verledenl
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De academisdle kwaliteiten van collega Henk van Arendonk staan buiten kijt:
Gedurende de vele jareD dat Henk de capgroep Fiscaa1 Recht aan de Erasmus
Universiteit beeft geleid. beeft bij ook getoond over uitstekende bestuurlijke
kwaliteiten te heschikken Zijn bestuurlijke talenteD komen Henk ook van pas
bij bet MtumdJJIGd ~ waarvan bij sedert velejaren op een
inspirerende wijze de boofdredactie wert. Vandaar dat als onderwerp war deze
bijdrage, waarbij de door de redactie van dit Uber Amicorum qua onderwerpskeuze gepermitteerde grenzen zijn gerespecteerd. bet bestuurdenartikel uit bet
OESO-Modelverdra (art. 16) is gekozen.

2.1
NbaJctrdng ttn aanzim vcm andere bepGJingm van het OESO-Moddwrdrag
In de praktijk blijkt dat art. 16 van bet OESO-Modelverdrag dat ook in vee1
Nederlandse belutiDgverdragen is opgenomen de nodige vragen oproept. met
name aangaaode de afbakeoiog ten opzicbte van bet inkomeJI.uit-dieostbetJekkinpartikel van bet OESO-Modelverdrag (art. 15). De Hoge R.aad beeft immen
bepaald dat de vencbillerule arbeidsart:ikeleo uit een belastiogverdra een
gesloten systeem vormen.m Binneo dit gesloten systeem vervult art. 15 de rol
van saldobepaliog. waarbij de rege1s van art. 15 wijken war de bijzoodere toewijziogsn!gels die andere artikeleo beYatten war specifieke categorieen van
inkomen uit dieostbetrekkiog. zoals art. 16 (bestuurden en commissarissen).
art. 17 (artiesten eo sportbeoefeoaars), art. 18 (prosioeoeo) eo art. 19 (beloniog
voor overbeidsambtenarm~._ Dienteogevolge kan de algemeoe saJdobepaling
van art. 21 OESO-Modelverdrag op inkomen uit dieostbetrekkiog in priocipe Diet
van toepassiog zijn nu deze rol binneo bet gesloten systeem van art. 15 e.v. is
overgenomen door art. 15. evenals dat voor onderoemingswins bet geval is
voor art. 1· Opgemerkt kan worden dat in soiiUDige jurisdicties de beloniog van
een bestuurder die een substaotiele participatie beeft in de betreft'eode vennoot-
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schap als inkomen uit zelfstandige arbeid of als ondememinpwinJten wonk ·
beschouwd
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UUgangspunt voor dt fOtw(lzfng wm htt htffingsm:ht ondtr cut 26
OESO-.Modtlvmlrag
Art. t6 pat voor de toewijzingvan heffingsbevoegdbeden van andere premiaen
uit dan art. 15 OESOModelftrdrag. De boofdregel van art.tS neemt all uitpappunt dat de uitoefening van een dienstbetrekkiug plaatsvindt daar waar de
werknemer fysiek aanwezig is om de betreffende werkRamhi!den te verrkbten..,ae Het aanknopingspunt van art. t6 is daarentegen de staat waarvan bet
lichaam inwoner is waarbij bet bestuurdencbap wordt vervuld. Aldus is bet
niet relevant waar de bestuUl'denwerkzumbe in fYsieke zin worden verricht.
Het door art. t6 OESOModelverdraggekozen aa.nknopinppunt bebellt ~
ook een afwijking van bet intemationale IOCiale verzekerinplecht. ODder~
Verordening 883/3004 en onder baar voorgauger BG-VerordeniDI1408/11 betekent plaatl van uitoefening van werkzaamheden in loondieolt of aDden daD
in loondiensf3" de plaatl waar de betrokken penoon c:oocreet de liD cUe
werJaaamheden verbonden handelinaen verricht. Dit pJdt dua ook wor personen die inwoner zijn van de ene EU-Udltaat terwijllij beltuurder lljD YaD
een vennootscbap die gevestigd is in een andere ~lklltaat. Voor de bienoor
genoemde verordeniDgen is dua bepalead de Udltaat waar de beUel'eade
bestuurder zijn met bet beltuurdenchap verbaDd houdeDde werkzumheden
verricht.731
2.3
Dt ~en art. 26 OESO-.Modtlwrrlnlg
In deze bijdrage wordt aan de hand van de historie van art. 16 0~
drag en zijn vool."ggiDgen nqegaan of een separate beplaliq voor beltuurdenbeloningen in belastingverdrage aerechtvaardisd is en of en in boevene dae
historie nog inzichten kan fti'ICbaffen wat betrd de ~en interpretatle
van art. 16 OESQ-Modelverdrag vandaag de dag.

Het is aanvaard dat de parlementaire geschiedenis of de wetqacbiedenll van
be1ang is ofkan zijn bij de interpretatie van bepallnpn van DldoNie beJud"'"
wetten. zeker a1s de grammatk:ale interpretatie tot de CODC1ulle leldt clat de
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739. VeraeJijk par. 1 van bet Commencaarop ut.15 OIISOMoclelvenl Ha 15
ar. Q.70L
BNB 1917/n eo Ha 5 juDi 1996, ar. J9.35l, INI199(i/:16o.
730. Art. 13. ut. 14. ut. t.4bl, ut. l.4ler' eo ut. \4quater YaDIIG-VerarclelliDI ~ . . _ . . .._ "·
art. u eo ut.13 VUllllJ..'VeranlelliDIII3/3ao.&. Ofer l)ll'llre Ia VUl werkn•> ll1a ill h #g.
ofauden dan In looadieDit wardt In~ bepuJd- de bllld ftll de .......... I
~VIIldetidstaatopbet~ WIIIYUlclae ..........> . . . . . .
ui~ veqelijk HvJ 30 juwari 1997. aak C340I94 (De jllck~
731. Vetplijk Hvj '¥Jiepb!mber 3012, aak 0137/11 (llamboutllunpi!Mie- ~ . . BeJPcbe wnnoottchap die 5d YUl de llllldeJen In die wni!C!CIO!c=lwp ldeld • ID ........
wooade 'WUJ' bij aUe ~all beltuunler ftl'lidme.

vipnnde bepU1nt op wncblllende muUenll kaD wordn wtpltpl."' Ook
vaar fti'Cinlln 10 ....... tn bet bUJ.onder belutiDpwclrlpD kaD ... dlrpUJu
biatortlcbeiDIChade pbruUd wordiD (IUbjecdew metbadl~ ook II bUJft de
puDIDidcale ln...,...wie YMial bet primaire uitpDppuDt (objecdeft
IDIChade~.,. O..linlwtju UJitt te wordeD ODdenchreveD door bet lalemldonalt GendabofiD de S.S.I.otuHIIk. 1Jt DelabUetlemJD bulde bet IDremldonale
Gencbllbatailt allieD ln de s.s. LotuHaak biltDrtlcbe doc:umeDtm .... (boewel
~w~ ID cUe IIAk tot de conc1ume kwam c1at de betekeail c1aarvaa beperltt
mur bet deed mlb ook met de nocUp replmaat lD aadere zaken..,. DerpUJke
blatorilcbe documenteD lamneD lnzkht pven lD de bedoeliDI van de verdralllwteDde paniJeD."' Zocloende tan. lD aavollinl van bet Intemadonale
Genchtlbof, worden vutpsteld dat IUatorilcbe doc:ument:eD all een aanvullend
aUddel van lnterpretade kunneD worden galen conform art. 33 van bet Verdrag
van Weaen inzake bet VerclnpnrKbt ('travaux preparatoiles'~m
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De Hop llaad verwijlt in een aantal arresten bij de interpretatie van belastingverdrapn eveneena naar biltorilcbe documenteD. Zonder naar volledigbeid te
atreven. kunnen de volpnde arresteD worden genoemd: HR. 29 september 1999,
nn. 33-267 en :w..482, BNB 2000{t6 en 17 (waarin bij voor de interpretatie van
an. so, Ud 2, IUb t. van bet belutingverdrag met Duitsland refereerde aan bet
belutinperdrq tuuen Duitlland en Oostenrijk uit 1954 en bet VolkenbondModelwrclrq van Londen uit 1946) en HR. 9 december tgg8, nr. :p.'J09, BNB
1999/267 (waarin bij zich voor de uitleg van art. 2, lid t, sub 2. Jetter a. onder gg.
van bet belaatin&venlnl met Duitllomd baseerde op bet rapport van de OEES
1958~131
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Par... e.v. van de inleiding van bet Commentaar op bet OESQ.Modelverdrag geeft
ook eJliae biltorilcbe acbtergronden. De bistorie van de diverse modelverdrapn
en de daarbij beborende commentaren kan teYeDJ inzicht geven in hoe art. 16
731- Zle Cb. Geppun. ..... ndlllvfndllw. Fed.1965. p. m: Ll!.c.M. Nlellm. .......,. ... ,rll ,.......,.
londet. 5du Ulrpwen. J009, P.1.4 e.v. eo M.c.M. delrooD e.a.. a.... Bd l9rdl& ,.._., .._.
..,..,_ Kluwe', JOU, p. 343- VJ1. tevena M.C.W. Feteria. 'Kwalifeit vaa ......
eo bet
dec:adiND vaa clubbele boodlcbappm', WFa 2010/570. oaderdeel.-; MO Yall ,,....,........ Ia zija
CXJDC~u*, ar. ~ NTA13000/297, 8N8 3CJOO#uSo puat :u: HA Driellma. Dr""'*' ;pekldr 111
lld/falll'ldlllll. ;ahiiMrilel .... - · ~ JIGa&lllu;pr lctillen.atiet.IOuwer. 1951. p. 34
ftl 3llftl H.J. Hellaaa. Dr ;ahb
flllld./lla* rtdl&. -m.cbt Wuri.......J . . . ., . , . .
Fed. 1t6o, p. I eo,.
733- A. ... A Mit" .....,. ti """""'*-'lAw, Nmtb Hollalld. 1914, p. 11.4 eo K. Olmik. '1U nudes
IIIII die leaJune to Hiltartclllllterpretadoa UDder tbe Vleaaa Coawatiaa oa tbe Law of'lftaliel',
ill: , . , ti'llJx 1nalfa (red. T. l!drel' eo G.leiiJerl, Uude. :1011, p. 6L
'73+ IGH. 7 .......... 1927. S.S.lotul (l'nallrijk v. natdjej. PCIJ, Serie A. Ill'. 10. 1927. p. ...
735- Olmik. op. elL p. 91 eo Uaited Nadaaa Yearbook oftbe IDtaDadaaal Law Conunigiog, Volume D.
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'"" p. op.
U3-dL, p. 61 eo 6:a. B. Ieimer, 'Gamaay-loter'pmatioa of1llx 'lftades',J!urcJpe.- DurGdoa.
T.J6. Olmik.
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T.J1.

199t. ar. u, p. 459 betoolt c1at relevaDte hiltorilcbe cloc:ummteD em rol ~ spelm in bet
bepalm VUl de aJGtat Ia de liD VUl art. 31. Ud :a. VUl bet Venlrai VUl Wmm iDzake bet VenlraparecbL
Zle F.I!Dplm.lnlcrprctGUa;l ti'llJxll'Eidia unda'lnltnlallanal ' - · Doctoral Series. Ill'. 7.1BFD. :1004o
p. .ug eo Olmik. op. elL, p. Ia e.v.
L Vuaa. Wl'flq 'Dill n.&y , . , , SydDey Law Scbool. Lepl Studiellaeardl Paper No. 1o/9. :aott.
p. 11 eo u wijlt aop dat Ia mmmoiHaw-laDclen bet~ vaa hiltorilcbe cloc:ummteD bij de
laterpretade vaa belaltiDpen:lrapa wijd ~ Ia. Hij aoemtjurisprudmlie in de VS,

Canada. Allltralit eo bet YK.

OESO-Modelverdrag kan worden uitgelegd. Zij kan enerzijds een grammaticale
interpretatie bevestigen of als bepaalde begrippen leiden tot een verschillende
uitleg (wat Diet onaannemelijk is gezien de verwijzing van art. 3. lid 2, OESOModelverdrag'l' naar bet nationale recht van de verdraptoepassende staten
voor de betekenis van Diet in bet verdng gedefinieerde begrippen) een bepaalde
conclusie bevestigen.._ De bistorie geeft Diet aileen inzicht in de vraag ofart. 16
OESO-Modelverdrag een afdoende bestaansrecht heeft. maar tevens blijkt uit
de bistorie dat een aantal moeilijkheden dat momenteel geldt bij de uitleg en
toepassing van art. 16 OESO-Modelverdrag, zoa1s de splitsing van een beloning
tussen art. 15 en art. 16 OESO-Modelverdrag indien een penoon zowel de
functie van bestuurder als werknemer bij een vennootscbap vervult, de nodige
aandacbt beeft gekregen. Er wordt dan ook gepoogd lessen te trekkeD uit de
geschiedenis van de bestuurdersbepaling zoa1s die in diverse modelverdragen
heeft bestaan en in een aantal bewust Diet is opgenomen. In bet laatste geval
ressorteren de bestuurdersbeloningen in beginsel onder art. 15 OESO-Modelverdrag.
3

&elastiugverdrag tussen Oostenrijk en Honprije (1924)

Een van de eerste belastingverdragen waarin een bepaling was opgenomen
aangaande bestuurdersbeloningen die opvallende gelijkenissen vertoonde met
art. 16 OESO-Modelverdragwas art. 8 van bet beJastingverdratussen Oostenrijk
en Hongarije74' uit 19:14-7~ Deze bepaling luidde als voJgt:
'The special tax on directors' percentages sball be levied in the State in which
the bead office of the UDdertaking which paysiUch percentages is established.'

4

Volkenbond

Rapport vcm de econornen (t9Z3)
De Volkenbond tracbtte enige c:oOrdinatie en barmonisatie te bereiken op bet
gebied van belast:ingverdrag.743 De VolkenbonCl vroeg vier economen de
4-1
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Zie voor de historie van art. 3. Ud :a. OJ!SO.Modelvenlrag. P. LabbmiDarayman. 'lntapretatlon
of'IU Treatiel Followiua the 0J!CD10111!C Model and tbt Jlekovuce ofOJI(D Doc:nmenra',ln:
lffltDry 11/'IU n.Jies (red. T.l!cker en G.llaiJerl, IJDde. :aou, p. 93 e.v.
Zie voor een woorbeeld waubij de doc:umentm van de VoJJrenJvmd een belanpijk lnzicht pwn
In de YUtleJIIiq en~ van art. 13 OESOModelvmfrll: S. Simmootaa:bi, 'llurtllblll/
CGpftGI Gcdllslllllkrlllt OBCDJfadd 'JllxCGmialarln. KJuwer Law JntemadooaJ. :1007, p. 65 e.v~ allmede
Vann. op. d~ p. s.l!en IDder ¥OOrbeeld ower bet beJani van biltar:ilcbe donnnentrn voor de
iDterpret.atie van een term uit een ~('liable to tax' in art. 4o lid 1, OJ!SO.Modelverdrlcl worclt IPJIOeDid door D.A. WanJ. '1be U. ofOEIICOECD Hiltorical Doc:umenb In
lnterpretina 1U 1ftatles', in: 1IJJer Andalnlm).P. Awry ).a (red. Ph. Baker en C. Bobbet). IBFD.
:aou, p. 3 e.v.
Volkmbond, document C. :J45,M.ur.a.1g:a811, p. 46.
M. G6rl. Dlefr*nBtr91m fldmlaiPialm Sl'cumfdlt dtr BundarepulliikDallrdlland, Verla& v. Floren.
19113. P-IS.
Zie voor een kmlachtige CIIDIChrijviJll van bet bellng van de Volkrnbond voor de DDtwikkelini
van be~ A.J. Vln den Tempel. 16/fram Duulllt ~a aiiiiJIII$GIIII/fM .at
II{ dlt Lalpt II{Natianl and II/ lilt Orpnfsaaon /rlr JiaJnondc CcHJpmdiall and DMiaplnmt. IBFD, 1967,
p. 13 en 14- \ferJelijk tneas B. Iunden, LJJ.IIulpn en F.P.G. f6tairnl, 'leJutinaverdralm: van
~~ JavmbmertotweRidomlpllmend ¥OJwiiiPJI ftCbllinltnunent',
AfBB :1011 nr. u. p. ~.

economiscbe aspecten van dubbele belasting in kaart te brengen.ln bet uit 19:13
daterende rapport is bun voomaamste condusie dat de toerekening en venleliDg
van inkomen tuuen staten moet worden gebueerd op 'economic aUegiance'
(economiscbe verknocbtbeidV'" Op buil biervan komt de Commi•sie van vier
economen met betrelddng tot profeuionele inkomsten tot de CODClusie dat de
woonstaat dergelijk inkomen mag beluten.741 Ecbter, voor 'managen' kon een
ander uitganppunt geJden: indien een manager van een fabriek zijn wer~
beden uitoefende op de plaatl waar de betreffende fabriek operationeel was.
dan went zijn sa1aris bescbouwd ala inkmnen van een c:ommert:ie1e onderneming
('commercial enterprise') met ala gevolg dat bet belast mocbt worden in de
oonpronptaat.741 1n dit rapport went dus een koppeling geJegd tuuen de
werkzaambeden van managen (bestuurden) en de onderneminpactiteiten
waarover zij de Ieiding badden. De be1oning die zij biervoor genereerden. was
teftDI ter be1astingbeftin toegewezen aan de staat waar de ondememing went
gedrevm.
4-:1
Rapport vcm de Comndssfe vcm ttc:hrUsdle expms (1 925}
Op verzoek van bet Financiele Comit~ van de Volkenbond verricbtte een commissie van tecbnisdle experts een onderzoek naar dubbele belasting en beJas.
tingontwijking waarbij de nadruk op de prak:tische en administ:ratiev aspecten
diende te ligen. De Commjssje van t«bniscbe experts bracbt op 7 februari 19:15
baar rapport uit.'47 Zij maakte in dat verband een onderscbeid tuuen zakelijke
belut:ingen (tmpmonal of sdltdular tats) en persoonlijke belastingen (pmonGI
tats ofgeneral income tats). Voor persoonlijke belast:ingen ging de voorkeur van
de Commissie uit naar betwoonplaatlbeginsel.741 maarvoor zakelijke beJastiDgen
zou bet beste een competentieaanwijzing naar bronnen funct:ioneren.7• Voor
beltuurdenbeloningen went binneD bet kader van de zakelijke be1altingen de
volgende bepa1ing aanbevolen:
'E. Directon' feel. -The State. which bas the right to levy this tax. il the State
in wbich the company bas its fiscal domicile.'-

Bestuurdenbeloningen mocbten derbalve indien zij onderworpen waren aan
zakelijke be1astingen worden belast in de staat waar de vennootJcbap baar fisale
domicilie bad ten beboeve waarvan bet bestuurderscbap went uitgeQere•ld (art. 6)
terwijl zij bij onderworpenbeid aan persoonlijke be1astingen belastbaar waren
in de woonstaat van de bestuurder (art. 4).751

744- Rapport van 3 aprilt!)23. VolkeDboad. document E.I'.S.T.J,F.tg.. op&leDOIIIell in .f4islaliw Jflslary If
Unital Sla&a 'Dill CcJmimUclftl ('URJS'l'Cj.
Govenmaeot PriDtiD8 Oftk:e. Volume ... 1!)62. p. .....,
e.v. Voor t!e!l ~ ovenicbt van de raultaten van bet rappact van de ecoDIIIIml. kaa

u.s.
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dlt,...urusrc.

wordeD Ye~waeD aaar Mitchell B. CUroD.J'mlmiiGntf~Drlul*~llllll 'Dill~
- 1\liD D«<lda tfPnlpaJ under
lj.Nalbls.lape ofNaliaaa, 193!), p. 13'15Volbabcmd. c!onnnrnt I!JI.S.T.J,F.1g,
p. ..eo.p.
Vollrrnbcmd. doannrnt E.F.S.T.J,F.1g, IJIUS'I'C. p. -.w m ..eo.p.
Vol!rrnbond c!onnnrnt bu. urusrc. p. 4Pfl1 u.
Vo!Jrrnbond doannrnt P.212. art.1 van llaolutie D. LHlJS'I'C. p. 41192 m -4093Volkmbcmd. doannrnt P.212. llelolutie I. IJIUS'I'C. p. ..eo91 m 41192Vollrrnbcmd. doannrnt P.212. llelolutie I, LHlJS'I'C. p. 41192Mitchell B. euron. Lupe oCNadoal. op. cit.. p..., aDd ....

Rapport van dt uitgebrddt Commissft wn ttdmisdlt expms (2927}
Het rapport uit 1925 van de Commissie van technische experts suggereerde
reeds dater een uitgebreidere Commiuie van technisdJe experts moest worden
geinstalleerd die een aantal moclelven:lrage zou ontwerpen.• Deze uitgebreide
Commissie publiceerde baar rapport in 1927.753 Een modelverdrag zag op
zakelijke belastingen en een ander bandelde over persoonlijke belastingen
Het modelverdrag met betrekking tot de zakelijke belastingen bevatte in art. 6
4-3

devo.endebe~

'The fees of ma.uagers and directors of joint-stock companies shall be taxable
in accon:lana! with the JUie Jajd down in article "'-'

Art. 4 van dat verdrag bepaalde op zijn beurt bet vo•ende:
'Income from sham or similar interestllhall be taxable in the State in which
the real cmtre of management of the undertaking illituated'.

Uit bet bijbehorende Commentaar bij art. 6 bleek dat de achtergrond van deze
bepa1ing was de specifieke belasting over variabele bestuurdenbeloningen die
bepaalde Ianden banteerclen. Dergelijke beloningen werden all onderdeel van
de winlt gezien en dienovereenkonutig behandeld, d.w.z. op dezelfde wijze
als dividenden.754 De vaste salariuen die aan een bestuurder werden toegekend.
vielen vo~ bet Commentaar op art. 6 onder art. -fS' dat zag op uit d.ienstbetrekking gegenereerde salarissen.7S6
Algtmtnt Vergadtring van~ (2928}
De concept-bilaterale modelverdragen uit 1927 en de corresponderende commentaren werden naar diftrse regeringen gestuurd van lidstaten en niet-lidstaten van de Volkenbond. Deze regeringen vaardigden representanten afteneinde
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753. BUDden. BurJen en I'GIImJ, op. dL, p. sag.
75J. lapport van u aprilt9J7, Vnlkrnhnnd, document Cat6.1oUs.t9J7.D, UIUSTC, p. 4115 e.v.
754- Vnlkrnhnnd, document Ca16.M.Is.t937.U.IJIUSTC. p. 4129- Flankrijk kende deltijdl een lpedfiek
~ woorvarlabele beltuunlenlx!JaoiDa'en. ZiJ werclenopclaelfdewijze heha!Miekl
all dividendeD m wuen ~ oaderworpen aan 'l'imp6t lUI" le ftftllU des capltaux
moblllen'. Onder bet deltijda Jleldeadel'rlma WIIIIIICIIIcbap was bet Oftriaiem Diet toe. . - . bestuunlen een ¥ate be1aaiJ1i te Wl'ltrekken; veqelijk W.LH de Vries. 'lleltu1Jrden.
en alllllllillariu~o~Uoam',ID: Nfderladsr llplnJm -lnknlalblaal~a:hl,lluwer,
DeeiiC, boofilltUk 10. par. 3-1.1. enj.B.J. Peeters.lnlet ............ ~lldll IIINedmand. LJ. Yeea'a
UiljEWiiiiiUtlebappij, 1954. p. fr-24- Volaem S.A. Arora. 'Article t6 aDd 17- Directan' feel aDd
Aniltes aDd SpariiiDell', In : lfiltGry f{Tax 1nalla (red. T. BckB m G.ll!aJerl, IJDde, :1011, p. Slit
en 590 ia de toewijziacvan de~ In dit rapport Jebueen1 opeen cuberadeaedacbte. cl.w.L de variabele ~warm aftrekbur In de broallaat waarteFDDVer die ataat een bef6Dprecht 1aeeJ. B.J. Amold, 'Tbe 1Uation of lnalme from 5erWB
Ullderllut 'lftatiel: CleaDID&Up tbe Mea', Jlulldlllpo bltmaaablai'DiuliGn. :1011, ar. a. p. 63
merltt overiaeDa terecht op dat clae aedacbte Diet oppat; er kao pen analaP worden
aetrokken m-n divldendl!ll en beltuurdenllelo ul!p'Zieu dividendl!llln tep!mtelllng
tot bel&uurdenbeJoaiDam lftD aftrekbare ultpftD lijD. Ben ftlllelijkbur coberentieaqpJment
worclt ook pbantftnl met betrelddng tot an. ts. lid a. oaderdeel b en c, OI!S().Modelftnlral
CVIL Par. 6.2 van bet D"''mentur op an. 15 OI!S().Modeherdrai); &ie woor kritiek blerop M.J.
Bllil en F.P.G.I'GIImJ, 'I!Diae aapecteD van bet~ In bet~
anikel uit belaltinperdrlaen', Wfl3003/43. CIDIIenleel3-3755· Art. 7 bepukle bet ¥DJaeade: 'Salariel, waps ... other remUDel'lltioD ofany kiDdmaJI be taxable
In tbe State in wbich tbe recipients cany oo their employmeol.'
756. VoiJ<enhcmd, dnOJment Cat6.1oUs.t9J7.D, LHUSl'C. p. 4U9-

de modelverdragen te bespreken op de Algemene Verpdering van Regeringsexpertl. De Regerinpexperb ondenchreven de condusje van de techniscbe experb
dat de diversiteit van de nadonale stelsell bet onmogelijk maakte een uniform
modeherdrag te ontwerpen."' Om die reden steldm de Regerinpexperts een
drietal modelverdragen voor:
• Modeherdrag u (zakelijke belastingen): tekst en commentaar bij art. 6 van
Modelverdrag u (bestuurdersbeloningen) waren identiek aan de voorstellen
van de uitgebreide Colllllliuie van tecbniscbe experts (4-J.: art. 6).751 Het
onderdeel over penoonlijke belastingen bevatte met name wijzigingen in de
voorkominpbepaling (art. 10) en bet inwonenartikel (art. tt).
• Mode~Yadrag tb zagvooral op staten die een penoonliJlce belasting banteerden
(de VS en bet VIC).• Art. 3, C bepaaJde bet volgende ten aanzien van bestuw-dersbeloningen (wat overigens in grate lijnen overeenkwam met art. 6 van
Modelverdrag u):
'The fees of JDaDa&a'l aud directon ofjoint-stock mmpanies shall be tauble in
the State wbere the real cmtre of the UllodertaJdng illituated'.

• Modeherdrag tc volgde voor een groat deel de belastingverdrage die destijds
waren gesloten tussen Centraal-Europese Ianden Art. 4 van Modelverdrag tc
was wat betreft bestuurdersbeloningen gelijkluidend aan art. 3, C van
Modelverdrag tb. ""'
Het verschil tussen Modelverdrag tb en tc was dat Modelverdrag tc heflingsrechten exclusieftoewees (in bet geval van beloningen van bestuurden van aandelenvennootscbappen aan de staat waar bet werkelijke middelpunt van de
onderneming was gelegen) en Modelverdrag tb gedeelde beftiDprechten bevatte
(belastingbeffing over bet wereldinkomen in de woonstaat en verrekeniog voor
de belasdng over de bestuurdersbeloningen die in de bronstaat mocbten worden
belast).""
'''

45
De wtrlczoarrWdtn wm de Volktnbond gtdurmde de perfol:k wm l9Z9-l939
In t938 went een Fiscaal Comi~ gein.stalleerd waarvan een eerste bijeenkomst
plaatsvond in datzelfde jaar.• En vervo)gens bield dit Fiscaal Comiti in de

157· Repon praellled by tbe GeJieral Meeting ofGovenuumt Experb Oil Double 'I'liDtion aud 1U
Evasioa. Vnl!r.enhnnd, 1931. clocumeut C.s63.M.J71.1!)28JI.IJWS'I'C. p. 4159 e.v.: MiU:bell B. CanoiL
~ape ofNatkRa, op. cit.. p. 21: MiU:bell B. Carroll, Daulllt 'DurGUan ldlef111111,., ~ a-ry
Prupam. Nadoaal Foftip Tiade CouDdl. 194& p. 5 en lkmden. Bmwas en JI'OtFia, op. cit.. p. 539']58. Vol!r.enhood. don•mpqr C.s63.M.1'71-1928JI.IJIUSTC, p. -4163 en p. 4167.
759- M. c:bftdea. ~lll'lhude DrulllllrmlaliiiiiiiRtmiAdwi: uJIMrda0o»E*·"*'"'~
dans Ia ~daCllla*- D'lliip1ls mlrr laDMIJ BfGa. AcacWmie Ill: Dnlit latemaliODai.IIKueil
Des Coun. 1954. Vol 0.. A.w. Sijtba« 1955. p. 47·
']6o. Report praeated by tbe GeJieral ~ ofGovenuDeat Experb Oil Double 1UaDoa aud 1U
EYalioa, Vnl!r.enhnnd, IJilJSTC. p. 4173']6L Mitcbell B. Carroll, ~ape ofNal:ioal, op. dt., p. :a:~']61 Vnl!r.enhood, llocumeDt c.613X1g.D. 1g:a81L p. 3 en 4 en Cllraiea, op. dt.. p. :a6.

periode van 1929-1939 een achttal bijeenkomsten.'163 Een en ander resulteerde
aanvankelijk, onder andere, in een drietal modellen voor een multilateraal
beJastinsverdrag..,.. Het Fiscaal Comite nam als uitgangspunt alleen bepalingen
daarin op te nemen waarover voldoende coDJensus bestond. Opvallend genoeg
bevatten de betreffende modelverdragen geen separate bepaling voor
bestuurdersbeloningen hetgeen erop zou kunnen duiden dat ter zake geen
overeenstemming bestond of kon worden bereikt.
De Volktnbond Modelvtrdragen Win Mexico (1943} m Londm (1946)
4-6
De tiende bijeenkomst van bet Fiscale Comite kon gezien worden als een
introductie van de Modelverdragen van Mexico en Landen. De deelnemers aan
bet Modelverdrag van Mexico-N waren (buiten canada en de VS) met name
Latijns-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse Ianden die als kapitaalimporterende
staten belang badden bij bet toekennen van zo veel mogelijk heffingsrechten
aan de bronstaat."1M
In tegenstelling tot bet Volkenbond-Modelverdrag van Mexico bevatte bet
Volkenbond-Modelverdrag van Landen geen aparte toewijzingsbepaling voor
bestuurdersbeloningen. Art. VI van bet Volkenbond-Modelverdrag van Mexico
bebelsde de volgende bepaling met bet:rekking tot bestuurdersbeloningen:
'1. Director's percmtages, attendance Rei aod other speciall'mluneration paid
to clirecton. managers and auditon of companies are taxable only in the State
where the fiscal domicile of the enterprise is situated.
:a. If, llaweftr.IUCh l'mluneration is paid for semces rendered in a permanent
establishment situated in the other contracting State, it shall be tuable only
in that State.'

Volgens bet Commentaar bij deze Modelverdragen vielen bestuurdersbeloningen
onder bet Modelverdrag van Landen onder bet inkomen-uit-niet-zelfstandigearbeid-artikel (art. VI Modelverdrag van Londen~ De ratio voor bet Diet opnemen
van een bestuurdersbeloningenartikel in bet Modelverdrag van Landen was
dat een aparte bepalingniet nodig werd geacbt nu dergelijke beloningen onder
bet inkomen-uit-niet-zelfSt:andige-arbd-artikel vielen en zu1ks werd in dezen
afdoende geacht.,..,

763. 17 olrtober- :a6 oktober 1939 (Document C.516.M.175.192g.U, URJSTC, p. 4195-4302); u mel •
31 mei 1930 (Doauoent C.34ILM.140.t930JI,IJIUSTC, p. 42CJ3-4U4I; 29 mei -6 juDi 1931 (Document
C...J.5.M.17t.1!)31.1LA.
p. 4::125-4240); 15 juDi. :a6 juDi 1933 (Document
~1933JLA., Ull.lSTC. p. 4::141-4::147); ujuDi • 17 juDi 1935 (DocumcDt c.:as:a.M.t24-t935-II

urusrc.

764.
765.

766.

767.

A.. UIUSTC. p. 4249"4:163); 15 oktoba'· :at olttober1936 (Docmnent C-450.M.J66.19J6.1LA, UIUSTC.
p. 425'N:a63); tt oktober • t6 oktober 1937 (Doc:ument C.,.go.M.3:)1.1937.11.A. Ull.lSTC. p. 4::1654273); u juDi • 21 juDi 11139 (Document C.t81.M.1to.1mJ).A., Ull.lSTC. p. 4275-4293~
Document C-41S.M.17t.193LDA (derde bijeeDirDmst. 1931).
p. 4210.
filcaal Comi&:l YIJl de Vo!Jrenhonct ModeiBilatenl Comentioua fur tbe Prevmdoa oflntematicmal Double Taxation aDd 'IU BvuioD. 5ecoad JtePmal 'IU CoafereDcl!, Mexico, D.F~juli 1943.
Genne, 1945. Document c.:a.M.2.1945JLA.
Buoden,llurfm en f6tleDI, op. d~ p. 530- Zie wader Mitchell B. Carroll.~ 1U Law.
llltmladonal~A~w1fr, 1g68, p. 701 en L ~. 'Tbe Pftcunon aDd 5ua:eaon oftbe New OIICD
Model 'IU Coawntion Oil Income ud Capital', Burapfon 'Dixlll*lft 1993, or. I, p. ::146.
Commentaar (art. VI) op de Modelverdrqm Ylll Mexico en LoadeD. filcaal ~ Ylll de Volkmbond. documeDt C II.M II 1946JLA., UIUSTC. p. 4343-

urusrc.

Het Commentaar bij bet Volkenbond-Modelverdrag van Mexia)"' indiceerde dat
in een aantallanden de emolumenten die worden toegekend aan bestuunlen
in verband werdm gebracht met de beJastingbefliD over divideDden (zie ook
art. 2. C van bet Modelverdrag 1b uit 1938 en art. 6 van bet rapport van de uitgebreide Commiuie van technisclle experts uit 1927). Daarom. aJdua bet Commmtaar, werdm 'directon' percentage~, atten~ fees aDd other special remUDeration paid to directors, managers aDd auditors of companies' opgenomen in
een aparte toewijzinpbepalin&; de overige beloningen van deze bestuunlen
vielen onder art. W Modelverdrag van Mexico (inkomen uit niet-zelfstandige
arbeid).
De 'director's percentages, attendance fees aDd other special remuneration'
werdm op dezelfde wijze bebandeJd als dividenden betgeen inhield dat beide
categoriefn ter belastingbeffing waren toegewezen aan de staat waarvan de
onderneming inwoner was.lngevolge art. VI. lid 3, Modelverdrag van Mexico
beltond bierop een uitzondering in die zin dat indien de bestuurdenwerkzaambeden betrekking hadden op een in een andere staat gelegen vaste inrichting.
dan waren de bestuurdersbeloningen in die staat beJaltbaar.
5

OBES

De projecteD inzake modelverdragen ter voorkoming van dubbeJe beJaltingvan
de Volkenbond werden tot 1954 voongezet door bet FilcaJe Comi~ van de Verenigde Naties. Daama werd een en ander overgenomen door de Organisatie voor
Buropese Bcol101Di.scbe Samenwerking (OBBS).•m 1956 werd een Fiscaal Comiti
plnltaUeerd dat. onder meer, de opdracht kreeg een lllOdelverdrag op te steDen
voor de voorkoming van dubbeJe beJasting op inkomen en vermogen..,. Hierbij
werden bet Volkenbond-Modelverdrag van Londen en bet daarbij beborende
commentaar als uitgangspunt genomen. betgeen Diet verraaend kon worden
pnoemd gezien de aard van de lidstaten van de OBBS.771
Het Tweede Rapport van de OBBS uit 1958 bevatte in art. IX van bijJage B een
bepaling voor bestuunlenbeloningen die als voJgt luidde:
'Director's fees and similar payment~ deriwd by a raident ofa Contractiog State
in his capacity as a member of tbe board of c:liftc:ton of a company wbkh is
reaideDt of tbe other ContractiDB Stare may be taxed in tbat other State.'

761- Commentur op bet Modelftnlraa Yall Maico. doc:umeDt c.a.M.2.1!)45.1LA. Vollrrnboncl, 1945.
p. 52 eo 53-

769. Vua den 'lmlpel. op. dt.. p. 7 eo a.

c (56) 491Fioal); Rapport Yall bet Filcaal ~ Yall de
01150. Drqjt DauiJir 1luralllll C".Gnwnalllll• ,_., 111111 CGptal. 1963, p. :as. Zie W!nler Mib:bell B. CanoiL
'1be ttiltarical Deftlopmeut oflllcome 1U neatiel', iD: ,_Dill Dlllllla (red. j.ll.llildlel).
~Law IDidtule. 19'11. p. sg.
'17L Mib:bell B. CanoU. '1be ttiltarical Dew!lopmeut o(lllcome lU"Iftatiel'. op. cit.. p. 59- De lidltateu
vm de OEES warea: Oaltmrijii.Belilf, Deaemarkm, bet t"""11!1!1tip Welt-DuiblaDd, Pnnlaijk.
GrteJrrnJanct, ljiJand IBiand.ltalil. h•vmhoq. Nededand. Noanu a ,,l'onupl. Z1ftdeD. Zwitlel'land. 1\utdje eo bet VK. Zie ook llwiderl. Buqen eo f>6taeua, op. cit.. p. 531 eo C. Freihelrloemie. '1be Vely ~- Tbe Pint 1U neatiel', iD: JfiltGIJ fiDIIr Dlllllla (red. T.l!drel' eo
G. llealer). Uncle. :aot1. p. 33T1fJ. leJolude Yall de laad Yall 16 maart 1956,

Volgens bet 1\veede Rapport van de OEES moest de toewijzing van de beffinpbevoegdheid voor bestuurdenbeloniogen worden gezien tegen de achtergrond
van bet inkomen-uit-niet-zelfst:andjge-arbckrtikel (bijlage B. art. VD).m De
ratio van deze specifieke bepaliDg voor bestuurdenbeloningen was, aldus bet
bijbeborende Commentaar, bet feit dat bet in voorkomende gevallen lastig zou
lrunnen zijn vast te stellen waar een bestuurder zijn werkzaamheden verrichttem en daarmee bet hoofdaiterium van bet inkomen-uit-niet-zelfit:andigearbeickrtikel toe te passen. 774 Daarom werd voor doeleinden van bet bestuurdenartikel verondersteld dat de betreffende bestuurder zijn werkzaambeden
verrichtte in de staat waarvan de vennootscbap waarbij bet bestuurdencbap
werd verricht inwoner was.775 De OEES hemam met deze bepaling de lijn die
was ingezet door bet Volkenbond-Modelverdrag van Mexico. Dit is opvallend
aangezien bet Modelverdrag van Londen bet Diet nodig vond een separate
bestuurdenbepaling op te nemen en de OEES voor baar rapponen van dat
Modelverdrag was uitgegaan.

6

OESO

6.1

Het OESO-Modelverdrag 1963

De op 14 december 1g6o- als uitvloeisel van bet Marsballplan - opgerichte
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bield
baar eerste 'organisational meeting' op 30 september 1g6t. Zij was een voortzetting van de OEES, aangevuld met de VS, canada, japan, Australil en NieuwZeeland. De rapporten van de OEES werden in dit verband geacht bet resultaat
te zijn van de werkzaamheden van de OESO.ln 1963 publiceerde de OESO baar
eerste Modelverdrag betreffende inkomen en vermogen met bijbeborend
commentaar wat de nodige gelijkenissen vertoonde met de door de OEES
gepubliceerde rapporten.,.,. Dat is zeker bet geval voor art. 16 OESO-Modelverdrag dat woordelijk overeenkomt met de corresponderende bepaling in bet
Tweede Rapport van de OEES (art. IX van Bijlage B~717 Dat geJdt (met uitmndering
van een voorbehoud van Canada771) ook voor par. 1 van bet Commentaar op
art. 16 OESO-Modelverdrag, dat identiek is aan par. g van bet Commentaar op
Art. XI, Bijlage B bij bet 1\veede Rapport van de OEES.

Krititlc van btpa4Jdt lidstattn op art. 16 OESO-Modtlverdrag m htt daarbfj
bthormdt commtntaar
Er was onder de lidstaten van de OESO kritiek op art. 16 OESO-Modelverdrag.
Zo merkten de VS op dat bet Diet duidelijk is of (i) deze bepaliDg al1een van

6.2

712. Het 1\vftde Rapport Yllll bet Filcaal Comiti Yllll de OEES.IJIUSTC. p. 4539.
'173- VBl. ook bet aiiK2pt rapport Yllll bet Filcaal Comiti Yllll de OEBS, 311 december 1958. PCSIC?I.
Commentvr op art. D.
774- Par. 11 Yllll bet Coaunmt.ur op art. IX. opaaomen In Bijlqe F bij bet aiiK2pt rapport YUI bet
Filcaal Comiti YU1 de OEBS, :11 mel 1959. PC(sgp merkte op dat de bestuunlenfUDct In de
meeste pyaUen all em ctieDitbetrell:ldq JDOelteD wonlen aezien,
775. Par. 9 Yllll bet Commentaar op art. IX. Ol'lf'"""'''ell In BijJaae F bij bet 1\w!ede lappolt YUI bet
Filcaal Comiti Yllll de OEBS.IJIUSTC. p. 81.
776. BuDden. Buraen en POtama. op. cit.. p. 531.
777· Rapport Yllll bet Filcaal Comiti YUI de OESO. tg6J, op. dt.. p. 51.
778. Rapport YU1 bet Piacaal Comiti van de OBSO, tg6J, op. dt.. p. 13J.

toepauing is op beQ1ingen die aan een bestuunler van een vennootscbap worden
gedaan in zijn hoedanigbeid all Ud van een raad van bestuur ofbebeer (zoals
een vetpeding wor een periodieke deelname aan verpderingen) of (ii) ziet op
aUe betalingen die een beltuurdervan de betreffende vennoobebap ontvangt."'
De VS waen erop dater relatiefwel vennootJchappen zijn waarbij enkel voltijdse
wuknemen de func:tie van bestuurder vervullen. Alsdan zou de toewijzing van
bet beflinprecht over bet salaria van dergelijke penonen fnndamenteel afWijken
van andere penonen die deqelijke functies Diet vervullen..,..

japan wees op de moeilijkheid van bet splitsen van een beloning die wordt toepkend aan penoon die zowel werlmemer all bestuurder is bij een vennootscbap
(an. 16 OESO-Moclelverclrag ziet op bet deel van de beloning dat bij verkrijgt in
de hoedanigbeid van zijn bestuUidenchap en bet gedeelte dat bij uit hoofde van
zijn werlmemencbap ontvangt. valt onder an. 15 OESO-Modelverdrag).711 japan
vroeg boe deze bekming in twee delen moestWOiden gesplitJt en ofeen dergelijke
verdeling op basil van de nationale belastingwetgeving van de ftl'drapluitend
staten diende pJaats te vinden.

In antwoord op de opmerkingen van japan gafWorking Party No.1 van de OESO
te kennen dat an. 16 Diet zodanig moest worden uitgelegd dat bieronder ook
bekmingsemnbunenten worden beglepen die een bestuurder in zijn boedanigbeid
van werlmemer verkrijgt van de betreft'ende vennootscbap. Daaraan wordt toegevoegd dat de meerderbeid van de lidstaten van de OESO van mening is dat
'director~' fees' wor belaltingverdra verscbiiJend dienen te WOlden
behandeld van bet 'salary of a managing director". Hierbij valJen alJeen de
'directon' fees' onder an. 16 OESO-Moclelverclrag terwijl bet reguliere saJ.aris
onder an. 15 client te worden geclauiftceerd..,.. Volgens Working Party No. 1
moet een splitsing worden gemaakt tussen enerzijdl'actual direc:ton' fees'
(waarop an. 16 ziet) en anderzijds emohtmenten die een bestuurder ontvangt in
zijn hoedanigbeid van adviseur, consultant. reguliere werlmemer. etc. (waarop
mede an. 15 ziet ofkan zien).713 Hoewel, Diet wordt aangegevm boe een splitsing
tuuen bet deel van de beloning dat onder an. 15 of an. 16 OESO-Modelverdrag
valt in concreto moet worden gemaakt, blijkt wei dat bet ollOIIISt:reden is dat zij
moet worden doorgevoerd. Working Party No. 1 vond bet Diet nodig dit neer te

T19- Trasury Departmmt Walhiqtoa. brief van 8 mel 1963. opp!IIOIIIm in Filcaal Comifl van de
OESO. :a mei 1963. TfD/PCIIs8, art. t6.ZieookFilcaaiComitivandeOESO. :njuli 1967. 'I'FDtiQ2tl.

7lo. Trasury Departmeat Wuhinaton. brief van 8 md 1963. oppo......_ in Filcaal Comiti van de
01!50. :a md 1963. 1'FD/PCits8. art. t6. VJL fllc:aal Comiti van de OESO. :n juU 1967, 'J'FDIIIC/211.
?lt. QJJeltiaas by tbe jap~~~e~e Deleptioa ~ tbe Draft CoaftlltioD filr tbe AWiidaDI:e of
Double 1Uatioa with l8pKt to 'Dixel oa IDmme aud capitaL oppotOIIJell in fllc:aal ~van
de OESO, TFD/FCII73. 81eptemher 1964, art. 16. VJL ook \\WidiJI Party No. 38 vaa bet fllc:aal
Comitl vaa de OESO, :n juDi 1g68. art. 16. par. 24?l:a. Wor11iDJ Party No. 1 vaa bet fllc:aal Comitl vaa de 01!50, 23 drcrmbrr 197J, aA/WPJl,'ll'n. art. 16.
par. 7·

713-

Wor11iDJ Party No. 1 van bet fllc:aal Comifl vaa de OESO, 3 januari 1973. aA/WPJl,7J)l, art. 16.
par. 3m de berzime wnie vaa :16 jaDuari 1973. aA/WPJl,7J)l (1" levilioa). art. 16. par. 3-

leggen in de tekst van art. 16,714 maar stelde voor bet op te nemen in par. 2 van
bet Commentaar op art. t6 OESO-Modelverdrag (zie ook par. 6.3).._
Uit de rapportage van de lidstaten van de OESO bleek dater een aantal verdragen
operatiefwas dat gesloten was in de periode 1 juli 1963 -1 januari 1969 waarin
een bestuurdersbepaling ontbrak betgeen in bet algemeen tot gevolg had dat
de betreffende beloningen onder art. 15 OESO-Modelverdrag ressorteenten.•
6.3
Htt OESO-Moddverdrag 2977
In 1971 went bet OESO-Modelverdrag op een aantal onderdelen berzien. Voor
art. 16 OESO-Modelverdrag resulteerde deze herzieniDg in een tekstuele wijziging doordat bet woord 'other' aan 'similar payments' went toegevoegd. Hierdoor verkreeg de tekst van art. 16 zijn buidige bewoordingen:
'Director's &a and odlft' liDWar payments derived by a resident ofa Contracting
State in his capacity as a member of the board of directors ofa mmpany which
is rnideot ofthe other Contractiug State may be taxed in that other State.'
In 1971 werd venter een nieuwe paragraafaan bet Commentaar op art. 16 OESQ.
Modelverdrag toegevoegd (par. 2) die inbield dat een lid van een raad van bestuur
van een licbaam vaak ook andere functies binnen dat licbaam vervult. zoals
die van reguliere werknemer. adviseur, consultant. etc. VergoediDgen die
werden betaald voor werkzaamheden die in die andere boedanigheid werdeo
verricbt, vielen volgens bet in 1971 gewijzigde Commenta.ar niet onder art. 16
OESO-Modelverdrag (zie ook par. 6.2).,_,

In bet Commentaar went verdereen paragraaf opgenomen (par. 3) waarin werd
aangegeven dat de reikwijdte van art. 16 tevens omvat de leden van orpnen
van een licbaam die in bepaalde staten gelijkaardige functies uitoefenen als
de leden van een raad van bestuur. Het staat verdrapluitende staten vrij de
leden van dergelijke orpnen van een licbaam tevens onder art. 16 te begrijpen.
Vanuit Nederland& perspectiefbetreft bet in dezen de 1eden van een raad van
commissarissen.711

784- Worldng Patty No.1 van bet Filcaal Comib! van de OBS0.18 ck!cember 1!174. DAFICfA.WPt/74-14.
art. 16, par.154. 111b f ~!eft &Ill dat In eea &llltal ~ In de tebt van de beltuul'denbepaJiua' II OPJiriiOIDeD dat be~ die eea beltuunler In de hoedanipeld van. bijvoor-

beeld. walwemer aolYUJil, ODder art.15 OI!SGUodeherdlaavalt. Zie (voor 11111J lteedl ll!ldeade
785.

be~~ art. tS.Iid 2, van bet belutiJiperdrla lUlleD FranJaijk eo Criekrn!apd eo
art. 16, lid 1. van bet belatinperclraJ billeD lleJP en Portupl.
WoddDI Patty No. 1 van bet Pilcaal Comib! van de 01!50, :a6 januari 1!173. CFA/WPtln)l(t"
leviliao). art. 16. par. 4- V1J1. teve111 Wori1:in8 Party No. t. 5 juli 1!173. DFA,ICMIWP1(73)1, art. 16.
Filc:aal Comib! nn de 01!50... juni 1970, PC(?O)l. art. 16, par.137.

786.
787. Deze wijziliq nn bet Commentur- "'IJP' ._en unpkcmcliad In bet Interim lappon
van bet Pilcaal Comib! van de 01150 uit 1!17.. (Double 1Uatiao of Income and Capital',lmled
lUll of c:atain Artidel oftbe 1963 OIICD Draft Coll¥eDdon and oftbe Q!mmentvies tbenao'.
01!50, Parijl, 1!174. p. 123~ Rapport van bet Pilcaal Comib! van de OESO, 'Moclel Double 1Uadao
Caoventioa on lnmme and Capital', 01!50. Puijl, 1971. p. 133-

788. Ook deze tDeWiellnl vindt bur oonplCJGiin bet interim-rapport uit 1!174. op. dt. p. 123- Zie
ook Rapport van bet Pilcaal Comib! van de 01!50, 1971, op. dt., p. 133-
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6-4
Latm wtjzigmgm tn htt CommtntGar op art t6 OESO-Modtlvtrdrag
In 1992, 1994. 1995, en lOOO iJ bet Commentaar op art. 16 O~Modelverdrag
Diet gewijzigd In 1997 iJ, evena1s voor art. tS. vastgesteld dat aiJ bestuurdenbeloniqen ook kunnen worden aangemerkt beloningen in natura (par. t.t. van
bet Commentaar op art. t6 O~Modelverdrag). In 2005 iJ par. 3-1. aan bet
Commentaar op art. t6 toegevoegd teneinde een aantal resultaten van bet 0~
Rapport inzake werlmemenopties ook op art. t6 O~Modelverdrag van toepassiug te doen ftl'ldaren en zijn in par. t.t. aandelenopties opgenomen aiJ worbeeld
van beloningen in natura.711
7

Lessen uit bet verledm

De bestaansgrond voor een aparte bestuurdersbepaling was in de diverse
moclelverdragm van de Volkenbond aanvankelijk ge1egen in de koppeling met
ondememinpwinsten en dividenden (onder bet nation.ale recbt van diverse
lidltaten van de Volkenbond vielen bestuurdersbeloningen eenzeJfde fiscale
bebandeling ten deel aiJ dividenden). De vaste saJarissen van een bestuurder
vieJen onder bet regu1iere inkomen-uit-arbeid-artikel Deze trend werd voortgeZet
in bet Volkenbond-Modelverdrag van Mexico voor de met dividenden gelij•
stelde bestuurdersbeloningm710 waarbij de reguliere sa1ariuen van een
bestuurclerevenzeeronderbetinlwmeiHJit-niet-~ vielen.
Deze positie van bet Volkenbond-Modelverdragvan Mexico iJ begrijpelijk vanuit
bet penpediefdat de daaraan deelnemende Ianden kapit11alimporterende Ianden
warm. Dat lag anden voor de Ianden die participeerden in bet VolkenbondModelverdrag van Londen. Vanuit bet gezicbtspunt van die Ianden iJ bet Diet
verrassend dat daarin geen bestuurdersbepaling iJ opgenomen. Onder bet Volkenbond-Modelverdrag van Londen vielen de bestuurdersbeloningen onverkort
onder bet inkomen-uit-niet-zel.fstandige-arb Hieraan lag. DiW' kan
worden aangenomen, de gedacbte ten grondslag dat onder bet nation.ale recht
van de Ianden die bet Modelverdrag van Londen ontwierpen bestumdersbeloningen DiW' nationaal recbt veelal aiJ inkomsten uit dienstbetrekking werden

aangemerkt."'
Omdat de OEES zicb met name baseerde voor bet ontwerpen van een modelverdrag en een daarbij behorend commentaar op bet Volkenbond-Modelvenlrag
van Londen. zou men verwacbt bebben dat bierin evenmin een bestuurdersbepaling zou worden opgenomen. Deze verwacbting wordt evenwel Diet gestaDd
gedaan en in dat verband wordt de lijn bemomen die bet Volkenbond-Modelvrrdrag van Mexico had gekozen, i.e. een aparte bestuurdersbepaling. De OEES gaat

719. lapport, 'Cnlu-llorder lnalme 1U luua Arising from Employee Stock Optiool', OESO, 3004790- Amold. op. cit.. p. 63 :ret de uocUae vraqtekals bij cine aDakJiie.
791. Hlerop bataat CJftri8ms eeo amtal1lilzoaderiqm. Zie ter zake j.F. A'llft'/ jolla u .• 'Tbe 0rWDa
of the Coacepu aud llxptiEIIilwi.Jied in the OI!CD Uodel aud their Adoptioa by SUta', JJulklila
farlldmlalianalllurab. 3006. Dl'. 6. p. 251. Dae auteurs merlrellopdatart.16 ~
mecle lijkt te zijD '"I
dool' bet oadencbeld in beoaderiqvm a-tuunlen tuam civiHaweo COIIJIIIOIIolaw Bij de ciYiJ.Iaw.laDde WOI'dt de beltuunler all em walwewer bescbouwd
waanloor bet Diet IIIOJ&elijk IOU zijn eeD batuunler Oilda' bet aalionaJe recbt te beJasten iodieD
hij zijD Wft'laaambedm Diet f;liek in de 1taat venicht waaJWD de wni!OC!bcbap iDwoaa' il
waarbij bet bestumdalcbap wonk vemdd.

a ,_

hierbij van de premisse uit dat bestuurdersfuncties als een dienstbetrekking
moeten worden gezien en de door haarvoorgeste)de bestuurdenbepal moest
dan ook tegen de achtergrond van bet inkomen-uit-niet-zelfst:andige-arbd-

artikel worden geplaatst. De rechtvaardigiug voor een separate bestuurdersbepaling was gelegen in de om.standigheid dat bet aanknopingspunt en bet aiterium van bet inkomen-uit-niet-zelfstandige-arbeid-artikeL d.w.z. de tysieke
aanwezigbeid in verbanc:l met bet verricbten van de werJa.aamheden. moeilijk
toepasbaar zou zijn op bestuurders. Vandaar dat voor bestuurdersbeloningen
de toewijzing van de beflingsrecbten is gebaseerd op bet inwonerschap van de
vennootschap waarbij bet bestuurderscbap wordt vervu1d. Een en ander is
onverkort voortgezet. inclusief de omscbrijving van de achtergrond van de
bestuurdersbepaling. onder bet OESO-Modelverdrag (art. ~6 en par. ~ van bet
daa.rbij behorende Commentaar).
Oat betekent dat par. 1 van bet Commentaar op art. 16 OESQ.Modelverdrag met
name een praktisdle achtergrond beeft: en vanuit dat gezicbtspunt kan de vraag
gesteld worden of bet gerechtvaardigd is de bepaling op die gronden nog Ianger
te bandhaven."" Met de toenemende mobiliteit van werknemers (mede als
gevolg van tecbniscbe ontwikkeling zoals bet internet. e-commerce, etc.)m
loopt bet toepassen van bet aiterium van art. 15 OESQ.Modelverdrag op reguliere werknemers ook tegen de nodige praktiscbe problemen op zodat bet
onderscbeid met art. 16 om die reden vervaagt. Bovendien wordt alsdan meer
aansluiting gevonden met bet internationale sodalezekerbeidsrecbt. Verder
vervalt bierdoor bet ondencbeid op verdragsniveau tussen de activiteiten van
een topmanager (die enkel werlcnemer is) waarop aileen art.~ OESQ..Modelverdrag van toepassing is7114 en een lid van een raad van bestuur ofbebeer wiens
beloningen die in die boedanigbeid worden verkregen. onder art. 16 OESQ..
Modelverdrag ressoneren.715 In de belastingverdra met bet VIC en de VS die
Nederland beeft gesloten is in de respectieve bestuurdersbepalingen overigens
al een element van fYsieke aanwezigbeid opgenomen.
Het coberentieargument dat in de literatuur als bestaansreden voor art. 16
OESQ.Modelverdrag wordt gegeven. overtuigt evenmin."' De aft:rekbaarbeid
van de bestuurdersbeloningen zou dan meebrengen dat de staat waarvan de
vennootschap inwoner is als compensatie voor die aft:rek bet beflingsrecbt zou
moeten krijgen over de betreffende bestuurdersbeloningen. Dit zou evenwel
een 'oven:ompensatie' inbouden nude 1taat waarvan de vennootschap inwoner

79:1. Zie in dezelfde zinAmold, op. dt., p. 63 en fqen P.Kavelurs.HarmonlsGiitWIIIYI"ff~
em cll1dult (oratie), ~Cluwft-, tggll, p. 47 en ..S. Voor een Uldenluideade amdusle bn worden
ftrWeRD naar R. Prokilch, 'Din!ctors' fees (Article t6 OBCD Model ConftDiioll)', in: SGuru 11m111
Jlaidtncr (red. M.l.aJic e.a.), Kluwer, :aooa. p. :111-213793· ~. op. dt., p. 331 e.v.
794- HI. 19 juDi t996. or. 30.883- BNB 1996/369.
795- AniDkl. op. cit.. p. 6J.
796- Arora. op. dt., p. Sit.
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il, ook reeds de wimten in de belastingheftin mag betrekken die gegenereerd
worden door de vigerende bestuurdenactiviteiten.m
De enige rechtvaardigingsgrond voor art. 16 O~Modelverdrag die a1sdan
moplijk DOl resteert il, zoall Avery jones e.a.711 opmerken. de eli~
Yiliel ten aanzien van bestuurden tuuen Ianden die een civil-law- en een commoo-law-stellel volgen.
1ndien geen separate bestuurdenbepaling wordt opgenomen in beJastinaverdra
pn wordt een einde gemaakt aan een splitling tussen onder bet beloninpdee1
dat valt onder art. 15 en art. 16 O~Modelverdrag indien een penoon beide
boedanigbeden bij een vennootacbap verwlt. De historie maakt duidelijk dat
een clerJelijk ondencbeid gemaakt moet worden waarbij. zo blijkt ook uit de
opmerldDpn van japan in aanloop tot de berzieningvan bet OESO-Modeherdrag
in 1m. al pdurende Jangere djd de vraaa gesteJd wordt boe een en ander
praktilch moet worden 'VOl'lllgqeven. Par. 2 van bet Commentaar op art. 16
OJ!SO.Modeherdraa beantwoordt deze vraaa evenmin en bevestigt met name
dat een derplijke splitling moet worden gemaakt..,. Het gevoll il dat tot op de
dq van vandaag clilcussies rijzen. Zo neemt de staatssecretaril van Finandfn
bet ltandpunt in dat de geheJe beloning van di"irecltewren-'lfOotalmdeeUilouden
en daplijkle bestuurders van de grootste multinationals onder art. 16 0~
Modelverdrag ressorteert.Het belutingverdrag met Duitsland (1959) bewijst dater goed te Ieven valt zonder
spedfleke bepalingvoorbestuurdenbeloningen terwijl bet nieuwe ~
dni met Duitlland uit 2012 (dat naar verwacbting pert januari 2014 in werkiDI
za1 treden) op zijn beurt laat zien dat de daarin opgenomen bepaling voor
directeunbeloningen (art.t5) tot allerlei interpretadeproblemen aanJeidq kaD
geven....

797. Zle met betreldd!qJ tot an. tS. lid 2. ouderclftl ben c. van an. 15 OJ!SO.MocleJftn waar door
bet OI!SO<oauaeataa (par. 6.31 en HR u old:ober 30111, nr. 35.749. NJHl ~ BNB 20CD/ta5
- verplijldlll'e ~ wordt phantrenl. Ellil en J'Ot&ml. op. cit.. CJIIdenleel J.3.
791. Op. ck. p. :ass.
.,_ YJL HR 1 december :aoa6. nr. 39-535. N1H 3006/t716. BNB 2Df71tn.
loo. Zle vaar kridek op cUt ltaDdpuDt. f.P.G. ~ "Notitle Filcaal Venlrapbeldd :1011 en artJeidlin.
llomltm". 110 3012/tt~... p.llg.
lot. YJL F.P.G.NtpDI, •ttetmeuwe~met Duitllaud; lakomwteDuit~.
Mil JOta or. 7/1. P. 390 en 29L

