
Uitleg overzicht belastingverdragen 

 

In de kolom ‘Regeling’ is opgenomen ten aanzien van welk land het verdrag (of regeling) 

geldt, waar nodig aangevuld met een nadere aanduiding. Door op het verdrag te klikken 

wordt het verdrag geopend.  In de kolom ‘Ondertekend’ is de datum van ondertekening 

van het verdrag weergegeven. In de kolom ‘In werking’ is vermeld op welke datum het 

verdrag werking is getreden, zoals voorgeschreven door het inwerkingtredingsartikel van 

het betreffende verdrag. Deze datum kan verschillen van de datum waarop het verdrag 

van toepassing is geworden.  

 

Onder de kolom ‘Type’ staat door middel van een code vermeld welk type verdrag het 

betreft. Het overzicht onderscheidt de volgende typen verdragen: 

 

DTA Double Tax Agreement; een algeheel verdrag ter voorkoming van 

dubbele belasting 

 

L&S Lucht- & Scheepvaartverdrag; een regeling ter voorkoming van 

dubbele belasting ten aanzien winsten uit lucht- en 

scheepvaartactiviteiten 

 

Mini DTA Mini Double Tax Agreement; een verdrag ter voorkoming van 

dubbele belasting op deelgebieden zoals inkomsten uit 

tegenwoordige en vroege dienstbetrekking van natuurlijke 

personen 

 

S&E Schenk- & Erfbelasting; een verdrag dat ziet op voorkoming van 

dubbele belasting ten aanzien van schenk en erfbelasting 

 

TIEA Tax Information Exchange Agreement; een verdrag dat specifiek 

gericht is op fiscale informatie-uitwisseling 

 

TP Transfer Pricing; een verdrag inzake verrekenprijzen 

 

MA Mutual Assistance; een verdrag dat specifiek gericht is op 

wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden  

 

Onder de kolom ‘Status’ staat de status van vermeld van het verdrag. Het overzicht 

onderscheidt de volgende statussen: 



 

Ondertekend Het verdrag is formeel ondertekend door beide partijen 

 

Stilzwijgende Het verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan het  

goedkeuring Nederlandse Staten Generaal 

 

Expliciete Het verdrag ligt ter expliciete behandeling voor bij de  

behandeling SG Nederlandse Staten Generaal 

 

Geratificeerd door NL Het verdrag is goedgekeurd door de Nederlandse Staten 

Generaal, maar bericht van afronding van het ratificatieproces bij 

de andere verdragspartij is nog niet is ontvangen  

 

In werking Het verdrag is in werking 

 

Beëindigd Het verdrag is opgezegd c.q. vervangen door een nieuw verdrag 

 

 


