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Voorwoord 

Het is al enige tijd geleden dat ik de ambitie koesterde om een proefschrift te schrijven. 
Eigenlijk besef je op dat eigenste ogenblik niet ten volle wat een proefschrif in essentie 
inhoudt. Wetenschap heeft zijn eigenheden en geplogenheden; dat heb ik geleerd.  

Het schrijven van mijn proefschrift heeft een hele poos geduurd. Ondertussen zag ik 
een aantal van mijn muzikale helden ter ziele gaan, Luc De Vos, Thé Lau, enz. Natuur-
lijk had ik niet steeds zin om me weer eens na een drukke werkdag achter mijn laptop 
te zetten en onderzoek te verrichten. Het zou flauw zijn dat niet toe te geven. Maar bij 
de opstart van mijn doctoraat, had ik nooit kunnen vermoeden geconfronteerd te zullen 
worden met zoveel familiale tegenslag hetgeen maakte dat mijn prioriteiten elders 
lagen. We verloren niet enkel Sterre, ons ongeboren dochtertje. Mijn vrouw kreeg ook 
een agressieve kanker tijdens de zwangerschap. Ik vond dat ik eerst een boek moest 
schrijven over de gebeurtenissen om aan andere koppels duidelijk te maken dat kanker 
en zwangerschap geen opponenten hoeven te zijn. Ik vond het een maatschappelijke 
plicht.  

Wie ben ik dus om te klagen dat het schrijven van een doctoraat een zwaar proces is. 
Natuurlijk is het een intensief en emotioneel proces – met vallen en opstaan – maar het 
verdwijnt in het niets in vergelijking met de moed die mijn vrouw tijdens haar ‘gevecht 
tegen het K - woord’ heeft getoond.  

Ik ben heel veel mensen bijzonder erkentelijk voor alle steun die ik heb genoten. In de 
eerste plaats dank ik Rainer Prokisch waarvoor ik veel ontzag heb. Hij heeft me ‘inge-
wijd’ in de wetenschap.  

Natuurlijk ben ik Peter Kavelaars, mijn promotor, enorm erkentelijk. We hebben tallo-
ze keren met elkaar gepraat. Peter, je had steeds de energie om de verschillende versies 
van de manuscripten minutieus te doorgronden. Wat heb ik veel respect voor u! Ik kijk 
naar u op.  

Ook ben ik de commissieleden enorm dankbaar. Hun input was van onschatbare 
waarde.  

Als echte familyman, wil ik nadrukkelijk mijn familie bedanken. Mijn papa, mama, 
broer en zussen en alle kinderen die steeds een steun en toeverlaat zijn. We hebben 
samen al heel veel watertjes doorzwommen. Ik wil hier benadrukken hoe belangrijk 
jullie voor mij zijn.  
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Maar, last but not least. Liefste Lesley, liefste Marnix en liefste Lisa. Er zijn geen woor-
den voor om te omschrijven hoe graag ik jullie zie. We hebben hard gevochten om een 
mooi gezinnetje te stichten. Ik draag dit werk dan ook op aan jullie. Jullie zijn mijn 
alles! Ik heb geleerd dat liefde het mooiste in het leven is. En, als jurist zijnde mag ik 
zeker deze fantastische woorden van U2 parafraseren: ‘Love is a temple, love the higher 
law’.  

Andy Cools 
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Inleiding  

1. Artikel 16 OESO-Modelverdrag  

‘Directors’ opereren vaak niet (meer) louter nationaal. Tal van directors besturen over 
de nationale grenzen heen één of meer lichamen binnen het concern. Er is sprake van 
grensoverschrijdende dienstverlening en werkzaamheden. 

Hierbij rijzen potentieel conflicten m.b.t. de heffingsbevoegdheid over zijn vergoeding 
tussen (1) de bronstaat – zijnde de vestigingsstaat van het lichaam waarin de director 
een mandaat bekleedt –, 2) de woonstaat, zijnde de staat alwaar de director woont en (3) 
één of meer andersoortige bronstaten, namelijk daar waar de werkzaamheden worden 
verricht. Juist wanneer een director opereert voor een internationaal concern, is het de 
vraag waar het aangrijpingspunt voor de heffingsbevoegdheid over het inkomen ligt of 
behoort te liggen. Men kan zich ten aanzien van laatstgenoemd criterium de vraag 
stellen in welke mate het gegeven dat een director van een internationaal concern die in 
meer dan één staat werkzaam is – al dan niet voor meer groepsvennootschappen – de 
meerdere plaatsen van tewerkstelling van invloed is of zou moeten zijn op de toewij-
zing van de heffingsbevoegdheid. Deze vraag zal ik afzetten tegen de verdeling van de 
heffingsbevoegdheid voor werknemers aangezien artikel 16 OESO voorziet in een spe-
cifieke verdeling van heffingsbevoegdheid in vergelijking met artikel 15 OESO.  

Hoewel directors doorgaans werknemers zijn maar soms ook wel als een soort zelf-
standige worden aangemerkt, kent het OESO-Modelverdrag1 niettemin een afzonderlij-
ke regeling voor directors. Het OESO-Modelverdrag voorziet in een artikel 16 teneinde 
te vermijden dat zowel de bronstaat, de woonplaatsstaat, als de werkstaat/staten effec-
tief heffingsbevoegd zijn.  

Door de installatie van artikel 16 OESO, gaat de OESO er dus blijkbaar van uit dat de 
directors van een lichaam kwalificeren als een aparte categorie t.o.v. andere beroepsca-
tegorieën, zoals werknemers in de zin van artikel 15 OESO en de ondernemers, c.q. (tot 
en met 2000) zelfstandige beroepen uit artikel 7, respectievelijk 14 OESO welk verschil 
een separate toewijzingsregel rechtvaardigt. De verantwoording van een afzonderlijke 
verdragsregeling voor de categorie directors (en commissarissen) is terug te vinden in 
de OESO-Commentaren alsook in de geschiedenis van het OESO-Modelverdrag.  

De algemene regel in artikel 16 OESO luidt dat de heffingsbevoegdheid m.b.t. direc-
tors’ fees die worden verkregen ingevolge het gegeven dat een persoon ‘member of the 

                                                           
1 Het OESO-Modelverdrag wordt in dit onderzoek verder steeds aangeduid als ‘OESO’ als er een verdragsarti-
kel voor komt. 
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board of directors’ is van een lichaam, wordt toegewezen aan de staat waar het lichaam 
is gevestigd. Deze regeling werd alzo voorzien omdat het niet steeds eenvoudig is om 
na te gaan waar de feitelijke activiteiten van een director worden uitgevoerd, hetgeen in 
eerste aanleg een meer logische benadering zou zijn omdat inkomsten samenhangend 
met arbeid gerelateerde werkzaamheden in de regel ter heffing aan de bronstaat (= in 
casu werkstaat) worden toegewezen. Deze motivatie werd trouwens ook ingeschreven 
in de OESO-Commentaren op artikel 16 (16/1 OESO-Commentaar).2 De andere staat 
moet principieel van belastingheffing afzien, hetzij middels de vrijstellingsmethode, 
desgevallend met toepassing van de regel van het progressievoorbehoud, hetzij middels 
de verrekeningsmethode. De vraag die op basis van het voorgaande rijst, is of de toewij-
zingsregel ten aanzien van beloningen van directors aan de vestigingsstaat van het 
(concern-)lichaam (nog) juist is, dan wel dat toewijzing aan de werkstaat, dan wel aan 
de woonstaat niet een juister alternatief is? Anders gezegd: het is de vraag of artikel 16 
OESO (nog) bestaansrecht heeft. Het eerste deel van het onderhavige onderzoek richt 
zich met name op de beantwoording van deze vraag. 

Vervolgens richt ik mij op de huidige vormgeving van artikel 16 OESO. Als men artikel 
16 OESO ten gronde analyseert, kan men drie constitutieve bestanddelen ontwaren, te 
weten, de hoedanigheid van de ontvanger van de vergoedingen, de aard van het lichaam 
waarin het mandaat wordt bekleed en ten slotte, de aard van de vergoedingen zelf (di-
rectors’ fees). Deze drie constitutieve bestanddelen – die op het eerste zicht eenvoudig 
lijken – roepen heel wat (interpretatie)vragen op. Deze interpretatievragen die ik hier-
onder op hoofdlijnen schets, worden besproken in het eerste deel van dit onderzoek.  

Zo is er vooreerst de hoedanigheid van de ontvanger van de vergoedingen, degene die 
ik als director duid. De OESO spreekt in dit verband over ‘a member of the board of 
directors’. Het begrip wordt verder niet gedefinieerd in het OESO-Modelverdrag, noch 
in het commentaar daarop. Dit kan aanleiding geven tot een verschillende interpretatie 
ervan in onderscheiden staten en dus ook tot dubbele belasting of dubbele niet-
belasting. Een vraag die hierbij rijst, is of enkel leden van superviserende organen, of 
ook leden van uitvoerende organen onder het begrip kunnen vallen? Het vennoot-
schapsrechtelijk regime van boards in onderscheiden staten, zal de invulling van het 
begrip – naar mag worden aangenomen – beïnvloeden.  

Anderzijds is er de aard van het lichaam binnen artikel 16 OESO, waar gesproken 
wordt van het begrip ‘company’. Ook dit begrip is niet geheel duidelijk; het lijkt wellicht 
in eerste aanleg helder te zijn – aangezien het begrip wordt gedefinieerd in artikel 3 (1) 

                                                           
2 Indien er wordt verwezen naar het OESO-Commentaar zal dit steeds gebeuren door het verdragsartikel te 
vernoemen, gevolgd door de alinea binnen het commentaar en aangevuld met ‘OESO-Commentaar’. 
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(b) OESO –  maar nadere analyse brengt toch een aantal vraagpunten met zich. Waar 
zit bijvoorbeeld de scheidingslijn tussen private en publieke lichamen? Dat is van be-
lang aangezien artikel 19 §3 OESO betreffende publiekrechtelijke werknemers stelt dat 
wanneer er sprake is van vergoedingen bekomen ingevolge ‘services rendered with a 
business’, artikel 16 OESO toepasselijk kan zijn en niet artikel 19 OESO. Anderzijds 
kan men het begrip ‘company’ niet loskoppelen van de vestigingsplaats. Voor wat be-
treft de vestigingsplaats van een lichaam is het duidelijk dat er een rechtstreeks verband 
bestaat met artikel 16 OESO. Immers, de vestigingsplaats van lichamen wordt naar 
nationaal recht in de regel gelinkt aan de ‘place of effective management’; hetzelfde 
geldt normaliter voor de verdragsvestigingsplaats, al dan niet via de tie breaker regel uit 
artikel 4 OESO. Dit geeft aanleiding tot interpretatieproblemen aangezien het tot op de 
dag van vandaag niet duidelijk is wat onder het zgn. begrip ‘place of effective manage-
ment’ moet worden verstaan hetgeen tot gevolg heeft dat het moeilijk als een betrouw-
baar criterium naar voren kan geschoven worden. Dat blijkt m.i. eens te meer uit de 
recentere Public Discussion Draft over BEPS 6.3 De vraag die rijst, luidt of de vesti-
gingsplaats niet gekoppeld moet worden aan een vast en betrouwbaar criterium, dit 
minstens voor doeleinden van artikel 16 OESO. 

Ten slotte is er het derde constitutieve element van artikel 16 OESO, te weten, de ver-
goedingen die kwalificeren onder artikel 16 OESO. In dat verband spreekt de OESO van 
het begrip ‘directors’ fees’, een veelzijdige term die op diverse manieren kan worden 
ingevuld. Onder het begrip kunnen zowel vaste als variabele vergoedingen begrepen 
worden, maar dat hoeft niet zonder meer het geval te zijn. Als staten diverse interpreta-
ties geven aan het begrip, is er geen sprake van eenvormigheid. Dat kan het begrip een 
ambigu toepassingsgebied geven. Er zal dan ook onderzocht worden in welke mate het 
inkomstenbegrip voor de toepassing van artikel 16 OESO voldoende duidelijk is gefor-
muleerd en zo dat niet het geval is welke aanpassingen zich opdringen.  

2. Artikel 16 Belgische belastingverdragen 

Het Belgische Modelverdrag dat gehanteerd wordt als vertrekpunt voor bilaterale on-
derhandelingen, wijkt op onderdelen af van artikel 16 OESO. Verder is het opvallend te 
noemen dat de feitelijke Belgische belastingverdragen op hun beurt afwijken van arti-
kel 16 OESO en van het Belgische Modelverdrag. Ook de diverse door België gesloten 
belastingverdragen zelf zijn ten aanzien van het directorsartikel niet steeds eenduidig. 
Deze afwijkingen situeren zich in hoofdzaak op het vlak van de hoedanigheid van de 
ontvanger van de vergoedingen, alsook op het vlak van de aard van de lichamen. In 

                                                           
3 OECD Public Discussion Draft BEPS Action 6: Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate 
circumstances van 14 maart 2014 en Revised Discussion Draft BEPS Action 6: Prevent Treaty abuse van 22 
mei 2015. Het finaal Rapport werd gepubliceerd op 5 oktober 2015.  
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mindere mate vertonen de belastingverdragen afwijkingen wat betreft het inkomsten-
begrip. In het tweede deel van dit onderzoek analyseer ik deze afwijkingen.  

Wat betreft de afwijkingen van het begrip lichaam in de Belgische bilaterale belasting-
verdragen, rijst de vraag of deze belastingtechnisch nuttig zijn of eerder geïnspireerd 
zijn door het historische onderscheid tussen kapitaal- en personenvennootschappen dat 
sedert het Volmachtenbesluit van 1996 werd afgeschaft. Vanuit de vraagstelling naar 
de afwijkingen in de belastingverdragen, moet nagegaan worden hoe de vormgeving 
van het lichaam in het Belgische Modelverdrag hiermee omgaat. Deze chronologie 
wordt gevolgd omwille van het recentere karakter van het Belgische Modelverdrag ten 
opzichte van het OESO Modelverdrag.  

Tevens rijst de vraag waarom België in zijn Modelverdrag en in de belastingverdragen 
afwijkt van de vormgeving van artikel 16 OESO in het personele toepassingsgebied. Dat 
is van belang om te onderzoeken omdat afwijkingen het toepassingsgebied van het 
directorsartikel ambigu kunnen maken. In dit laatste geval zullen oplossingen moeten 
geformuleerd worden om de Belgische praktijk van belastingverdragen te verbeteren 
voor doeleinden van directors vergoedingen. In essentie zal dit deel van het onderzoek 
zich voor een aanzienlijk deel toespitsen op artikel 32 van het Belgische Wetboek In-
komstenbelasting4 omdat dit artikel conform het Belgische verdragsbeleid in feite de 
basis vormt voor de bijzondere vormgeving van de directorsbepaling die België in zijn 
verdragen opneemt. Dit wetsartikel definieert wie een bedrijfsleider is voor Belgische 
fiscale doeleinden en kent een ruime actieradius, zijnde een mengeling van formele en 
materiële directors. Deze ruime actieradius kan aanleiding geven tot interpretatiepro-
blemen en dubbele belasting, a fortiori als artikel 32 WIB92 als criterium voor de invul-
ling van belastingverdragen wordt gehanteerd. 

Eén van de meest in het oog springende voorbeelden van de afwijkende politiek van 
belastingverdragen m.b.t. directorsvergoedingen, is artikel 16 van het belastingverdrag 
tussen België en Nederland. Dit belastingverdrag hanteert een ruime omschrijving van 
het begrip ‘directorsvergoeding’. In het laatste deel van dit onderzoek bespreek ik de 
achtergrond van deze Belgische benadering met betrekking tot het directorsartikel in 
het belastingverdrag tussen België en Nederland. Het spreekt voor zich dat de proble-
matiek van artikel 32 WIB92 bijzondere aandacht krijgt en met name aandacht wordt 
besteed aan de vraag in welke mate het belastingverdrag daarop gebaseerd is. Uit de 
gezamenlijke artikelsgewijze toelichting bij het belastingverdrag blijkt dat het directors-
artikel uit het verdrag is gebaseerd op artikel 32 WIB92. Hierbij rijzen potentiële vra-
gen. Niet in het minst komt dan de hiërarchie van de bronnen van het internationale 

                                                           
4 Het Belgische Wetboek van Inkomstenbelastingen wordt afgekort als WIB92. 
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belastingrecht in het gedrang want internationaal (belasting)recht gaat zowel in Neder-
land als in België voor op nationaal recht. Indien verdragspartijen namelijk een ver-
dragsartikel enten op een nationaal wetsartikel, rijst de vraag of het nationale wetsarti-
kel en zijn toekomstige interpretatie de bovenhand halen op het verdragsartikel. De 
vraag luidt dan ook in het algemeen wat de consequenties zijn als de verdragspartners 
een verdragsartikel enten op het nationaal recht van een van de staten, in casu dat van 
België? 

3. Probleemstelling  

Gelet op het voorgaande luidt de algemene probleemstelling van dit onderzoek als 
volgt: Is er een rechtvaardiging voor een specifiek directorsartikel in het OESO-
Modelverdrag en welke rechtvaardiging is er voor België om daaraan een bijzondere 
invulling te geven? In dit onderzoek wordt steeds zowel de bestuurder als de commis-
saris bedoeld indien gesproken wordt van de gemeenzame term ‘director’, tenzij wordt 
aangegeven dat het slechts om een van beide categorieën gaat. 

Het onderzoek is de facto ingedeeld in de volgende vraagstukken.  

3.1. Ratio legis van artikel 16 OESO 

Een eerste grote vraagstuk luidt waarom het OESO-Modelverdrag voorziet in een eigen 
verdragsartikel over directors’ fees en wat het toepassingsbereik ervan is. Hiervoor is 
het noodzakelijk na te gaan welke ratio legis werd gehanteerd om een afzonderlijk arti-
kel 16 OESO te introduceren. Men kan zich met name de vraag stellen of andere bepa-
lingen uit het OESO-Modelverdrag niet toereikend zijn om de beoogde directors’ fees te 
vatten. Als de ratio legis van artikel 16 OESO geschetst is, en dus noodzakelijk de vraag 
is beantwoord of directors onder een belastingverdrag afzonderlijk dienen behandeld te 
worden, wordt onderzocht tot welke toewijzingsregel van heffingsbevoegdheid dit aan-
leiding geeft. De vraag die rijst, is dus de volgende: is er een reden om directors onder 
een belastingverdrag volgens een eigen regeling te behandelen?  

Als de ratio legis van artikel 16 OESO vanuit een historische invalshoek vervolgens is 
geschetst, wordt vanuit een hedendaagse visie gekeken naar artikel 16 OESO. Met na-
me wordt onderzocht of de historische ratio legis nog steeds actueel is. De ratio legis 
van artikel 16 OESO is met name van belang aangezien de toewijzing van de heffings-
bevoegdheid aan de vestigingsstaat eraan verbonden is. In dit onderzoek ga ik na of de 
keuze van de OESO voor de toewijzing aan de vestigingsstaat voldoende grondslag 
heeft naar actuele maatstaven. Als mocht blijken dat de ratio legis niet meer aangepast 
is aan hedendaagse tendensen, wordt onderzocht hoe de actuele ratio legis dan luidt 
om een apart directorsartikel in het OESO-Modelverdrag te verantwoorden.  
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3.2. Toewijzing van de heffingsbevoegdheid 

Indien de ratio legis noodzaakt tot een actualisering, dient nagegaan te worden tot wel-
ke eventuele verschuiving van heffingsbevoegdheid dit aanleiding dient te geven. Want, 
zoals gesteld, is de ratio legis van artikel 16 OESO onmiddellijk verbonden met zijn 
toewijzingsregel. Zoals eerder betoogd, komen in principe drie staten in aanmerking 
om heffingsbevoegdheid te claimen over directorsbeloningen: de woonstaat van de 
director, de werkstaat/staten en de vestigingsstaat van het lichaam waarin het mandaat 
wordt bekleed.  

In het eerste deel van het onderzoek, wordt aandacht besteed aan de positie van artikel 
16 OESO t.o.v. de andere arbeidsartikelen. Eerst wordt bezien wat het verschil in ratio is 
ten opzichte van die artikelen teneinde de specifieke positie van artikel 16 OESO te 
rechtvaardigen en te verklaren. Vervolgens wordt nagegaan in welke mate artikel 16 
OESO afgebakend dient te worden teneinde een overlapping met de andere arbeidsar-
tikelen te vermijden. Niettegenstaande artikel 16 OESO gemeenzaam als lex specialis 
wordt gezien in verhouding tot artikel 15 OESO (dit blijkt uit de aanhef van artikel 15 
OESO), komt de vraag op of een onafhankelijke bestaansreden van artikel 16 OESO 
geen aanleiding geeft tot een wijziging van de samenhang tussen beide artikelen. Ik 
beperk mij in hoofdorde tot een vergelijking met artikel 7 OESO, artikel 15 OESO en 
artikel 18 OESO. Omwille van de specificiteit van de toewijzing van de heffingsbe-
voegdheid van de inkomsten van artiesten en sportlui5 in artikel 17 OESO, ga ik daar 
niet uitvoerig op in.6 Artikel 17 OESO handelt over de verdeling van de heffingsbe-
voegdheid van de inkomsten die een inwoner van een verdragsluitende staat bekomt uit 
zijn persoonlijke werkzaamheden als artiest of sportbeoefenaar die hij in een andere 
verdragsluitende staat heeft verricht. De heffingsbevoegdheid wordt toegewezen aan 
deze andere staat, met name de staat waar de activiteiten worden uitgeoefend. De ratio 
legis van de toewijzing van deze heffingsbevoegdheid ligt besloten in het gegeven dat 
de belastingheffing van sportlui en artiesten als moeilijk werd ervaren en daarom werd 
toegewezen aan de performancestaat. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat een sport-
man of artiest director is van zijn eigen lichaam waarin zijn vergoedingen worden ont-
vangen. Een sportman/artiest kan nl director zijn van een zgn. star company overeen-
komstig artikel 17 §2 OESO. Artikel 17 OESO is echter beperkt tot de inkomsten uit de 
persoonlijke werkzaamheden die de artiest of sportbeoefenaar als zodanig in de andere 

                                                           
5 De Update van het OESO - Commentaar 2014 spreekt niet langer van ‘artiesten en sportlui’ als wel van 
‘entertainers and sportspersons’.  
6 Zo ziet artikel 17, lid 2 OESO bijvoorbeeld op constructies die erin bestaan de beloning voor de optredens 
niet te laten toekomen aan de artiest of de sportman zelf maar aan een door hem beheerste star company.  
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staat verricht.7 Indien de voorwaarden van artikel 17 OESO niet voldaan zijn, kan het 
verdragsartikel bijgevolg niet van toepassing zijn.8  

3.3. Personele reikwijdte artikel 16 OESO? 

Dit onderzoek gaat niet alleen over het vraagstuk naar de principiële keuze voor de 
verdeling van de heffingsbevoegdheid van de directors ‘ fees. Als het is komen vast te 
staan welke staat (of desgevallend een aantal staten) heffingsbevoegdheid heeft/hebben 
over het directorsloon, is daarmee het vraagstuk nog niet opgelost welke personen pre-
cies onder artikel 16 OESO vallen? Ik onderzoek dit pas in dit deel aangezien ik voor-
eerst de bestaansreden van artikel 16 OESO onderzoek. Ook daarvoor is het noodzake-
lijk eerst en vooral terug te grijpen naar een historische analyse van het verdragsartikel 
maar is het m.i. tevens noodzakelijk bepaalde tendensen in corporate governance te 
analyseren. De director is namelijk één van de stakeholders in het corporate governance 
landschap alwaar gekeken wordt naar de verhouding tussen de aandeelhouders, direc-
tors en werknemers. Niet in het minst liggen bepaalde fraude schandalen binnen be-
drijven aan de grondslag van corporate governance evoluties.9 Deze schandalen hebben 
aanleiding gegeven tot een verhoogd aandeelhoudersactivisme en hebben mogelijk de 
verhoudingen binnen het corporate governance gebeuren drastisch door elkaar ge-
schud. Vooral door de opkomst van de hedge funds – als institutionele aandeelhouders 
– is duidelijk geworden dat aandeelhouders vaak een echte ‘mede- bestuurder’ gaan 
worden. Er dient onderzocht te worden in welke mate het zgn. aandeelhoudersactivis-
me ertoe bijdraagt dat de taak van de director gewijzigd is en daarmee wellicht van 
invloed kan zijn op de groep van personen waarop het artikel van toepassing is en in 
een later stadium mogelijk de vormgeving van hun inkomen voor doeleinden van arti-
kel 16 OESO impacteert. Bestuurders bekomen namelijk geen ‘fee’, zoals commissaris-
sen die wel bekomen. Als zou blijken dat corporate governance tendensen het oor-
spronkelijke toepassingsgebied ratione personae van artikel 16 OESO beïnvloeden, moet 
onderzocht worden welke personen dan ressorteren onder artikel 16 OESO hetwelk dan 
noodzakelijk een invloed heeft op het inkomstenbegrip binnen artikel 16 OESO. M.a.w. 
impacteren corporate governance-evoluties het toepassingsgebied van artikel 16 OESO? 
Dit is het onderzoek naar het subject van artikel 16 OESO. Het gaat om de hoedanigheid 
van de ontvanger van de vergoedingen. De OESO spreekt in dat verband over ‘a mem-
ber of the board of directors’. Er zal worden onderzocht hoe diverse staten dit begrip 
invullen ingevolge het ontbreken van een definitie ervan in OESO verband. In samen-
hang met deel 1 van dit onderzoek, toets ik of ten aanzien van de director een materieel, 

                                                           
7 Voor verdere duiding, zie MOLENAAR, D., ‘Taxation of international performing artistes’, IBFD, 2006.  
8 VOGEL, K., ‘Klaus Vogel on double taxation conventions’, Kluwer, 2015, p. 1309. 
9 BYTTEBIER, K., PIU, P. en ROELAND, S., ‘Corporate Governance: eigendom, bestuur en controle van vennoot-
schappen’, Maklu, Antwerpen, 2003, 19-21.  
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dan wel een formeel criterium dient te worden gehanteerd. Eveneens wordt onderzocht 
of enkel de loutere board onder artikel 16 OESO valt of tevens zgn. gelijkaardige orga-
nen kunnen bedoeld worden. Hierbij is van belang in welke mate corporate governance 
tendensen daarop inspelen. Evengoed wordt onderzocht of enkel individuen of tevens 
lichamen bedoeld zijn onder het begrip ‘member of the board of directors’. Verder 
besteed ik bijzondere aandacht aan de zgn. werkende vennoten. Er wordt onderzocht of 
ook werkende vennoten onder het toepassingsgebied van artikel 16 OESO kunnen 
vallen, en zo ja, wat daarvoor de motivatie dan precies is. Finaal wordt kort aandacht 
besteed aan het vraagstuk of werknemersvertegenwoordigers en interim managers 
onder artikel 16 OESO kunnen of moeten vallen.  

3.4. Het inkomstenbegrip  

Vervolgens kijk ik naar het inkomstenbegrip binnen het bestaande artikel 16 OESO. Op 
basis van de vaststelling wie precies als subject voor de toepassing van artikel 16 OESO 
wordt aangemerkt, moet tevens beoordeeld worden hoe het inkomstenbegrip (object) 
dient te luiden. In hoofdorde wordt nagegaan in welke mate de terminologie ‘fees’, 
zoals gebruikt in artikel 16 OESO, nog een voldoende weerspiegeling is van de vergoe-
dingen die de eventueel hertekende directorscategorie kunnen bekomen. Directors 
kunnen namelijk tal van onderscheiden inkomsten bekomen. In dat verband wordt 
onderzocht in welke mate artikel 16 OESO een zgn. ‘attractiebeginsel’ insluit en wordt 
de relatie met het hoedanigheidsvereiste (‘in his capacity as’) besproken. Het attractie-
beginsel impliceert dat alle vergoedingen die een director bekomt, belastbaar zijn in de 
vestigingsstaat. Hierbij is het irrelevant of daar arbeid tegenover staat of dat deze in-
komsten bekomen zijn in een andere hoedanigheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
discussie in Nederland rond de lucratieve belangen.10 Kort samengevat is sprake van 
een lucratief belang als een belastingplichtige bepaalde aandelen, vorderingen of daar-
mee economisch vergelijkbare rechten heeft verkregen waarvan moet worden aange-
nomen dat deze mede een beloning beogen te zijn voor zijn werkzaamheden of werk-
zaamheden van bepaalde met hem verbonden personen. In concreto wordt verder inge-
gaan op de verschillende soorten inkomsten die directors kunnen bekomen om alzo af 
te toetsen of deze inkomsten onder artikel 16 OESO kwalificeren.  

3.5. Het lichaam  

Ten slotte wordt ingegaan op de aard van het lichaam binnen artikel 16 OESO. In dat 
verband is de draagwijdte van het begrip ‘company’ relevant. Een aantal aspecten komt 
hierbij aan bod. Zo wordt nagegaan of en eventueel in welke mate zowel publieke als 

                                                           
10 PÖTGENS, F.P.G. en HOFLAND, D.A., ‘De verdragsclassificatie van voordelen uit een lucratief belang 
genoten door een buitenlandse belastingplichtige’, W.F.R. 6841, p. 18 e.v.  
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private lichamen worden beoogd. Ook wordt ingegaan op de vestigingsplaats van het 
lichaam. Deze vestigingsplaats van het lichaam is belangrijk aangezien de director in-
woner moet zijn van een andere staat dan waarin het lichaam gevestigd is. De beide in 
dit verband relevante basisprincipes uit het vennootschapsrecht, zijnde de incorporatie-
leer en de werkelijke zetelleer worden daartoe geanalyseerd in samenhang met de fisca-
le vestigingsplaats volgens nationaal recht. Vervolgens is uiteindelijk met name de 
vaststelling van de vestigingsplaats voor verdragstoepassing relevant. In dat verband is 
tevens de tie breaker rule van artikel 4, derde lid, OESO van betekenis: ingeval van een 
meervoudige vestigingsplaats van lichamen (dual resident companies), geldt de plaats 
van werkelijke leiding (place of effective management) als verdragsvestigingsplaats. 
Sinds de introductie van het OESO-Modelverdrag is het vestigingsplaatsbegrip steeds 
ambigu geweest o.m. omdat het OESO-Modelverdrag het begrip zelf niet invult.11 Wat 
betreft de tie breaker wordt onderzocht of deze in voldoende mate is afgestemd op 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals globalisering en digitalisering en indien dat 
niet het geval is welke aanpassing(en) wenselijk is (zijn). 

Een ander in dit verband relevant vraagstuk betreft de problematiek van de fiscaal 
transparante entiteiten. Ook dergelijke entiteiten moeten namelijk bestuurd worden. 
Artikel 16 OESO bepaalt dat de inkomsten door de director moeten genoten worden 
van een ‘company’ die ‘inwoner’ is van de andere staat. Deze beide voorwaarden moe-
ten dus voldaan zijn alvorens de toepassing van artikel 16 OESO aan de orde is. Het 
begrip ‘company’ betekent voor de OESO ‘any body corporate or any entity that is 
treated as a body corporate for tax purposes’. Ten aanzien van partnerships betekent 
deze onbeperkte belastingplicht dat er enkel sprake kan zijn van inwonerschap indien 
het gaat om niet fiscaal transparante partnerships dewelke m.a.w. zelfstandig gerech-
tigd zijn om het OESO-Modelverdrag in te roepen. Als het daarentegen gaat om fiscaal 
transparante partnerships is er geen zelfstandige onderworpenheid aan belasting door 
de partnership zodat het inwonersbegrip hierop niet van toepassing is. Voor doeleinden 
van artikel 16 OESO kan o.m. ook rechtspersoonlijkheid van belang zijn (die zullen 
fiscaal altijd als een ‘body corporate’ behandeld worden). Om die reden wordt o.a. na-
gegaan onder welke omstandigheden een fiscaal transparante entiteit rechtspersoon-
lijkheid heeft. Ook wordt de belastingplicht van dergelijke lichamen onderzocht. Als is 
bezien onder welke omstandigheden partnerships verder als lichaam kwalificeren voor 
doeleinden van artikel 16 OESO, dient nagekeken te worden welke partners kwalifice-
ren onder het verdragsartikel. Gelet op de specificiteit van het onderwerp wordt het 
lichaam en het toepassingsgebied intuitu personae hier tezamen behandeld.  

                                                           
11 De nieuwe tendens in het kader van het BEPS Action Plan in het kader van de tie breaker luidt dat de be-
voegde autoriteiten bij wijze van een mutual agreement zullen bepalen waar een lichaam inwoner is. Deze 
zienswijze is geenszins nieuw en dook voor het eerst op in de Update 2008 van het OESO-Commentaar.  
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3.6. Voorkomingsmethode 

In het eerste deel van dit onderzoek, besteed ik tevens aandacht aan de manier waarop 
dubbele belasting wordt vermeden. In principe kunnen twee systemen daarvoor in 
aanmerking komen, te weten, de vrijstellings- en de verrekeningsmethode (art. 23A/B 
OESO). De OESO voorziet ten aanzien van arbeidsinkomsten in de regel in toepassing 
van de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud. De bronstaat zal kunnen hef-
fen, de werkstaat en de woonstaat zullen moeten terugtreden. Ten aanzien van direc-
tors doet zich nog wel eens de vraag voor of die bronstaten wel een adequate heffing 
toepassen. Immers, als de bronstaat het directorsinkomen onbelast laat, kan dubbele 
vrijstelling zich voordoen. Als er geen taxatie van het directorsinkomen in de bronstaat 
is, is er voor de woonstaat geen of minder reden vrijstelling toe te passen. Op grond 
daarvan wordt in een aantal belastingverdragen de verrekeningsmethode toegepast. Het 
OESO-Modelverdrag en het OESO-Commentaar suggereren dit trouwens en sommige 
staten geven daar navolging aan.12 Hierbij valt o.m. te denken aan Nederland waar het 
verdragsbeleid is de verrekeningsmethode toe te passen ten aanzien van inkomsten die 
onder artikel 16 OESO vallen. In dit onderzoek wordt geanalyseerd of voor toepassing 
van de verrekeningsmethode een adequate rechtvaardiging bestaat en zo ja in welke 
gevallen en onder welke voorwaarden die methode zou moeten worden toegepast.  

3.7. Onderzoek naar de Belgische belastingverdragen 

Een volgende vraag die rijst, luidt waarom België in tal van belastingverdragen afwijkt 
van artikel 16 OESO. Tevens rijst de vraag waarom artikel 15 van het Belgische Model-
verdrag afwijkt van artikel 16 OESO. Met name wordt onderzocht in welke mate artikel 
16 OESO ontoereikend is om tegemoet te komen aan de Belgische benadering inzake 
de verdeling van de heffingsbevoegdheid van directors. Gelet op het bovenstaande luidt 
de tweede deelvraag van de probleemstelling van dit onderzoek als volgt: Waarom kiest 
België voor een afwijkende benadering van het directorsartikel ten opzichte van het 
OESO-Modelverdrag? Is deze benadering dan wenselijk en zo niet, welke aanpassingen 
zijn er dan gewenst? Tot welke complicaties geeft dit aanleiding in concrete verdragssi-
tuaties en meer specifiek voor het belastingverdrag tussen België en Nederland?  

Bij de analyse van de door België gesloten belastingverdragen zal dus gewezen worden 
op het bijzondere artikel 16 hetwelk werd geïntroduceerd in het belastingverdrag met 
Nederland. M.b.t. het belastingverdrag tussen België en Nederland zal tevens gewezen 
worden op een aantal interpretatietechnieken van belastingverdragen. Dit is m.i. nood-
zakelijk gelet op het feit dat de gezamenlijke artikelsgewijze toelichting bij het verdrag 
stelt dat artikel 16 van het verdrag gestoeld is op artikel 32 van het Belgische Wetboek 

                                                           
12 23/35 OESO-Commentaar. 
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van Inkomstenbelastingen. Dit doet vragen rijzen naar de wijze waarop artikel 16 van 
het verdrag moet worden geïnterpreteerd. Zo is het – gelet op het brede toepassingsge-
bied van artikel 16 van het verdrag met Nederland – bijvoorbeeld onduidelijk wat wordt 
verstaan onder de in de bepaling opgenomen categorie vennootschapsleiders. Een en 
ander wordt zowel bezien vanuit Belgisch standpunt, als vanuit Nederlands perspectief. 
Beoogd wordt concrete aanbevelingen te doen teneinde de interpretatie alsook het toe-
passingsgebied van dit verdragsartikel uit het belastingverdrag tussen België en Neder-
land te verduidelijken. Meer in het algemeen wordt ook beoordeeld of concrete aanbe-
velingen kunnen worden gedaan om het directorsartikel uit het Belgische Modelver-
drag te herschrijven. 

4. Toetsingskader en opzet 

Om de hiervoor geformuleerde probleemstelling te analyseren, hanteer ik de navolgen-
de toetsingscriteria: 

 algemene internationale inpasbaarheid: vertrekkende vanuit de gedachtegang 
dat de ratio legis van artikel 16 OESO wordt beoordeeld op zijn actuele waarde, 
dient men finaal wel uit te komen bij het vraagstuk of het huidige artikel 16 
OESO nog algemeen internationaal inzetbaar is. Dit toetsingscriterium hangt 
nauw samen met het tweede toetsingscriterium; 

 de uitvoeringstechnische werkbaarheid van de regeling binnen artikel 16 OE-
SO met inachtname van de effectiviteit van de gekozen verdragsregeling in het 
licht van doel en strekking van een belastingverdrag, te weten, het voorkomen 
van dubbele belasting door het verdelen van de heffingsbevoegdheid. De hef-
fingsbevoegdheid wordt toegewezen aan de vestigingsstaat van het lichaam en 
de vraag rijst of deze keuze uitvoeringstechnisch de beste keuze is geweest 
door de OESO? Hierbij dienen ontwikkelingen in de communicatie en infor-
maticamiddelen in aanmerking te worden genomen. Er zal dan ook getoetst 
worden of gelet op deze evoluties artikel 16 OESO in zijn huidige vormgeving 
uitvoeringstechnisch werkbaar blijft o.m. gelet op tendensen in het leerstuk 
van de corporate governance. Immers, het leerstuk van de corporate governan-
ce is voortdurend in evolutie en is niet weg te slaan van het begrip ‘board of di-
rectors’ dewelke als één van de stakeholders van de corporate governance we-
tenschap kan beschouwd worden. De toetsing aan de evoluties binnen het cor-
porate governance landschap, is geen fiscale toetsing. Niettegenstaande dit 
proefschrift een fiscaalrechtelijk karakter heeft, kan het niet los gezien worden 
van andere disciplines, zoals economie en management. Gelet op de belangrij-
ke positie van een director als onderzoeksobject (actor) binnen de corporate 
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governance wetenschap, acht ik dit interdisciplinair toetsingscriterium dan ook 
bijzonder relevant. Corporate governance op zich is trouwens ook een weten-
schap met interdisciplinaire allures.13 Het vertoont raakvlakken met het recht 
en de bedrijfseconomie. Aangezien het voor doeleinden van artikel 16 OESO 
relevant is dat een belastingplichtige ‘member of the board of directors’ moet 
zijn, moet m.i. vanuit een corporate governance toetsingscriterium bekeken 
worden wie daar vandaag onder ressorteert.  

 Finaal kan een toetsing aan het EU-recht niet buiten schot blijven, niettegen-
staande artikel 16 OESO op het eerste zicht geen link heeft met het EU-recht. 
De samenhang acht ik wel degelijk aanwezig gelet op het feit dat heel wat OE-
SO-leden ook EU-lid zijn. Indien deze staten belastingverdragen hebben geslo-
ten, zijn er op deze wijze heel wat verdragen die in principe moeten voldoen 
aan het EU-recht. Dat geldt uiteraard reeds op voorhand voor door België ge-
sloten verdragen die mede kern van dit onderzoek vormen en in elk geval ook 
voor het verdrag dat België met Nederland heeft gesloten. Uit de rechtspraak 
van het Hof van Justitie blijkt dat belastingverdragen met name toetsbaar zijn 
aan de vrije verkeersbepalingen van het VwEU. Tevens zal het EU-recht soms 
als inspiratiebron worden gebruikt in het onderzoek.  

Gelet op de tweevoudige probleemstelling is het onderzoek opgedeeld in twee delen. 
Het eerste deel betreft een algemene analyse van artikel 16 OESO waarin de eerste 
hoofdonderzoeksvraag wordt beantwoord. Er zal – na enkele interpretatiemethoden te 
schetsen – worden gestart met een historische analyse van artikel 16 OESO. In dit eer-
ste hoofdstuk van deel 1 zal nagegaan worden of een afzonderlijke toewijzingsregel 
voor directors gerechtvaardigd is en zo ja, hoe die dan zou moeten luiden. Vervolgens 
wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 4 – uitgaande van het gegeven dat de OESO voor 
een specifieke toewijzingsregel heeft gekozen in artikel 16 OESO een analyse worden 
toegepast op de drie dragende elementen. In hoofdstuk 2 wordt daartoe het toepas-
singsgebied ratione materiae van artikel 16 OESO besproken. Hoofdstuk 3 bespreekt het 
lichaam waarvan sprake in artikel 16 OESO, terwijl hoofdstuk 4 van deel 1 het inkomen 
begrip van artikel 16 OESO bespreekt. Het eerste deel besluit in hoofdstuk 5 met een 
afrondende samenvatting, conclusie, aanbeveling en beantwoording van de eerste sub-
probleemstelling.  

In het tweede deel wordt de tweede hoofdprobleemstelling geanalyseerd, te weten een 
analyse van het directorsartikel in de door België gesloten belastingverdragen. Aange-
zien de afwijkingen van de Belgische belastingverdragen t.o.v. artikel 16 OESO zich 

                                                           
13 WYMEERSCH, E., ‘Le gouvernement d’entreprise: faits et perspectives’, Act. Dr. 1999, 168.  
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manifesteren in de drie dragende componenten van het verdragsartikel, zijn deze drie 
dragende componenten in afzonderlijke hoofdstukken opgenomen. De hoofdstukken 
worden dusdanig genummerd dat ze volgen op deel 1. Er zal worden gestart met hoofd-
stuk 6 waarin de afwijkingen t.o.v. het lichaam besproken worden. In een zevende 
hoofdstuk worden de afwijkingen in het personele toepassingsgebied besproken. In 
een achtste hoofdstuk worden de afwijkingen t.o.v. het inkomstenbegrip bestudeerd. In 
elk hoofdstuk zal tevens de toetsing aan het Belgische Modelverdrag worden gemaakt 
en bijzondere aandacht zal in elk hoofdstuk worden geschonken aan het belastingver-
drag met Nederland. Het negende hoofdstuk behandelt de voorkomingsmethode. In 
het tiende hoofdstuk is een samenvatting van deel II opgenomen, alsook conclusies, 
aanbevelingen en beantwoording van de tweede probleemstelling. Het onderzoek wordt 
na afronding van deel II afgesloten met een algemene conclusie in hoofdstuk 11 waarin 
de beantwoording van de eerste en de tweede probleemstelling worden samengevat.  

5. Afbakening van het onderzoek 

Een eerste afbakening van mijn onderzoek betreft een natuurlijke afbakening. Zo zal ik 
mijn onderzoek toespitsen op de bestaande belastingverdragen. Dit betekent vooreerst 
dat ik uitga van het OESO-Modelverdrag, versie 2014. Verder ga ik in principe niet in 
op nog niet in werking getreden of nog niet ondertekende belastingverdragen.  

Een tweede afbakening betreft het gegeven dat niet alle interne wetgevingen van de 
staten zullen worden geanalyseerd. Om die reden, zal ik slechts in beperkte mate in-
gaan op het interne recht van de staten aan dewelke de heffingsbevoegdheid van de 
directors’ fees werd toegekend, te weten voor zover noodzakelijk voor de beantwoording 
van de probleemstellingen.  

Een derde afbakening van dit onderzoek betreft het feit dat ik het directorsartikel in 
hoofdzaak enkel belastingtechnisch onderzoek. Eventuele sociale zekerheidsaspecten 
laat ik buiten beschouwing aangezien deze niets van doen hebben met het OESO-
Modelverdrag.


