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DBV België - Nederland: MLI van toepassing 
Hoewel op dit moment de onderhandelingen voor nieuw verdrag tussen België en 
Nederland volop lopen,  hebben beide landen ervoor geopteerd om het huidige 
verdrag alsnog onder het toepassingsgebied van het MLI te brengen.  

België had zijn akte van bekrachtiging van het MLI reeds op 27 juni 2019 
neergelegd, Nederland daarentegen deed dat pas op 25 november 2021.  

Als gevolg hiervan trad het MLI bij het Belgisch-Nederlands 
dubbelbelastingverdrag in principe in werking op 1 januari 2022. 

Wat wijzigt er ? 

Situering 

Het multilateraal instrument of ‘MLI’ biedt de mogelijkheid om snel veel bilaterale 
dubbelbelastingverdragen te wijzigen. Zo kunnen verschillende verdragen op korte 
termijn worden gewijzigd conform het BEPS-actieplan (Base Erosion and profit 
Shifting) van de OESO. 

Het MLI is slechts van toepassing op een dubbelbelastingverdrag indien beide 
partijen het hebben aangemeld voor toepassing van het MLI bij de OESO.  

Hierna sommen we de belangrijkste wijzigingen op voor Belgische en Nederlandse 
vennootschappen die inkomsten ontvangen of activiteiten uitoefenen in de andere 
staat.  

Anti-verdragsmisbruik: Principal Purpose test 

De Principal Purpose Test (PPT) heeft als algemene antimisbruikbepaling tot doel 
verdragsmisbruik tegen te gaan.  

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2022 de verdragsvoordelen kunnen 
worden geweigerd, wanneer één van de voornaamste doelen van een structuur of 
transactie het verkrijgen van dat voordeel is. Dit gevaar ligt mogelijk op de loer bij 



structuren waar gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld tussenholdings met 
weinig of geen ondernemingsactiviteiten, andere dan het aanhouden van een 
buitenlandse deelneming. 

Vaste inrichtingen: anti-fragmentatieregel 

Zowel de definitie van een vast inrichting als de lijst van uitzonderingsgevallen blijft 
onveranderd. Wel wordt er een anti-fragmentatieregel ingevoerd (in artikel 5, 
paragraaf 4 van het huidige verdrag) om de toepassing van de 
uitzonderingsgevallen te verstrengen.  

De anti-fragmentatieregel heeft tot gevolg dat elkaar aanvullende activiteiten die 
nauw verbonden ondernemingen uitoefenen en die deel uitmaken van een 
‘samenhangende bedrijfsvoering’, gezamenlijk moeten worden beoordeeld in het 
licht van huidig artikel 5 (4) van het verdrag. Hierdoor kan het zijn dat er toch tot 
een kwalificering als vaste inrichting moet worden besloten. 

Verlaagde bronheffing op dividenden:  houdperiode van 365 dagen 

Op basis van artikel 10 (2) mogen dividenden nooit meer dan 5% belast worden in 
de bronstaat, indien de uiteindelijke gerechtigde een vennootschap is die 
onmiddellijk minstens 10% bezit van het kapitaal van de uitkerende vennootschap. 

Het MLI voegt hierbij een nieuwe voorwaarde toe, namelijk een houdperiode van 
365 dagen. Opmerkelijk is dat bij de berekening van de houdperiode geen 
rekening moet worden gehouden met veranderingen van eigendom die het 
rechtstreeks gevolg zijn van een reorganisatie van de vennootschap die de 
dividenden ontvangt of uitkeert (roll-over bepaling). 

Voor de Belgische internrechtelijke vrijstelling van roerende voorheffing geldt 
daarentegen dat zulke reorganisatie ( belastingneutraal of niet) de teller van de 1-
jaarstermijn voor de vrijstelling van roerende voorheffing op nul zet. 

Deze internrechtelijke vrijstelling (zonder roll-over bepaling) blijft uiteraard 
meestal aantrekkelijker voor de moedervennootschap dan het verlaagde 
verdragstarief van 5% (met een roll-over bepaling). Het verlaagde verdragstarief is 
nuttig in welbepaalde situaties, bijv. voor bepaalde vennootschapsvormen die niet 
onder het toepassingsgebied van de Moeder-Dochterrichtlijn vallen. 

Procedure 

Het MLI schept ten slotte meer uitgebreide mogelijkheden inzake 

geschillenbeslechting (MAP) en verplichte en bindende arbitrage.   

Qua inwerkingtreding kan er discussie zijn of bepaalde bepalingen pas ingaan 
vanaf 25 augustus 2022 (voor bronbelasting is dat echter zonder twijfel vanaf 1 
januari 2022). 
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