
PROTOCOL 
 

TUSSEN 
 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK 
 

EN 
 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
 

MET AANVULLEND PROTOCOL 
 

TOT NADERE WIJZIGING VAN HET VERDRAG TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE 
BELASTING MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR 

HET VERMOGEN, MET SLOTPROTOCOL, ONDERTEKEND TE WENEN OP 1 
SEPTEMBER 1970, ZOALS GEWIJZIGD BIJ HET PROTOCOL ONDERTEKEND TE DEN 
HAAG OP 18 DECEMBER 1989, HET PROTOCOL ONDERTEKEND TE DEN HAAG OP 

26 NOVEMBER 2001 EN HET PROTOCOL ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 OKTOBER 
2008  

 

 

De Republiek Oostenrijk  

en  

het Koninkrijk der Nederlanden,  

 

GELEID DOOR DE WENS een Protocol alsmede een Aanvullend Protocol te sluiten 

tot nadere wijziging van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking 

tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Slotprotocol, ondertekend te 

Wenen op 1 september 1970, zoals gewijzigd bij het op 18 december 1989 te Den Haag 

ondertekende Protocol, het op 26 november 2001 te Den Haag ondertekende Protocol en 

het op 8 oktober 2008 te Wenen ondertekende Protocol (hierna te noemen “het Verdrag”), 

 

Zijn het volgende overeengekomen: 
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Artikel 1 
 

Artikel 27 van het Verdrag wordt vervangen door het volgende: 

 

“Artikel 27 

Uitwisseling van inlichtingen 

 

1. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten wisselen de 

inlichtingen uit die naar verwachting van belang zijn voor de uitvoering van de bepalingen 

van dit Verdrag of voor de toepassing of handhaving van de nationale wetgeving met 

betrekking tot belastingen van elke soort en benaming die worden geheven ten behoeve van 

de Verdragsluitende Staten, of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke 

publiekrechtelijke lichamen daarvan, voor zover de heffing van die belastingen ingevolge die 

wetgeving niet in strijd is met het Verdrag. De uitwisseling van inlichtingen wordt niet beperkt 

door de artikelen 1 en 2.  

 

2. Alle uit hoofde van het eerste lid door een Verdragsluitende Staat ontvangen 

inlichtingen worden op dezelfde wijze geheim gehouden als inlichtingen die volgens de 

nationale wetgeving van die Staat zijn verkregen en worden alleen ter kennis gebracht van 

personen of autoriteiten (daaronder begrepen rechterlijke instanties en 

administratiefrechtelijke lichamen) die betrokken zijn bij de vaststelling of invordering van, de 

handhaving of vervolging ter zake van, of de beslissing in beroepszaken betrekking 

hebbende op de in het eerste lid bedoelde belastingen, of het toezicht daarop. Deze 

personen of autoriteiten mogen van de inlichtingen alleen voor deze doeleinden 

gebruikmaken. Zij mogen de inlichtingen bekendmaken in openbare rechtszittingen of in 

gerechtelijke beslissingen. Niettegenstaande het voorgaande, mogen de door een 

Verdragsluitende Staat ontvangen inlichtingen voor andere doeleinden worden gebruikt 

wanneer dergelijke inlichtingen krachtens de wetgeving van beide Staten voor dergelijke 

doeleinden mogen worden gebruikt en de bevoegde autoriteit van de verstrekkende Staat 

een dergelijk gebruik toestaat. 

 

3. In geen geval worden de bepalingen van het eerste en tweede lid zo uitgelegd 

dat zij een Verdragsluitende Staat de verplichting opleggen: 

a. administratieve maatregelen te nemen die in strijd zijn met de wetgeving of 

administratieve praktijk van die of van de andere Verdragsluitende Staat; 
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b. inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens de wetgeving of in de 

normale administratieve gang van zaken van die of van de andere Verdragsluitende 

Staat; 

c. inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of 

een fabrieks- of handelswerkwijze zouden onthullen, dan wel inlichtingen waarvan het 

verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde (ordre public). 

 

4. Indien inlichtingen worden verzocht door een Verdragsluitende Staat in 

overeenstemming met dit artikel, wendt de andere Verdragsluitende Staat zijn maatregelen 

inzake het verzamelen van inlichtingen aan om de verlangde inlichtingen te verkrijgen, 

ongeacht het feit dat de andere Staat ten behoeve van zijn eigen belastingheffing niet over 

dergelijke inlichtingen behoeft te beschikken. Op de in de vorige zin vervatte verplichting zijn 

de beperkingen van het derde lid van toepassing, maar deze beperkingen mogen in geen 

geval zodanig worden uitgelegd dat het een Verdragsluitende Staat toegestaan is uitsluitend 

op grond van het feit dat hij geen nationaal belang heeft bij dergelijke inlichtingen te 

weigeren inlichtingen te verstrekken. 

 

5. De bepalingen van het derde lid mogen in geen geval zodanig worden uitgelegd 

dat het een Verdragsluitende Staat toegestaan is het verschaffen van inlichtingen te 

weigeren uitsluitend op grond van het feit dat de betreffende gegevens berusten bij een bank, 

een andere financiële instelling, een gevolmachtigde, of een persoon die bij wijze van 

vertegenwoordiging of als vertrouwenspersoon optreedt, dan wel omdat deze betrekking 

hebben op eigendomsbelangen in een persoon.” 

 

Artikel 2 
 

Paragraaf IV van het Slotprotocol die verwijst naar artikel 27 wordt geschrapt. 

 

Artikel 3 
 

De Verdragsluitende Staten stellen elkaar langs diplomatieke weg ervan in kennis dat 

alle wettelijke procedures voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn voltooid. Het Protocol 

treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum van ontvangst 

van de laatste van de bovenbedoelde kennisgevingen.  

De bepalingen van dit Protocol zijn van toepassing op verzoeken gedaan op of na de 

datum van inwerkingtreding ter zake van belastingtijdvakken beginnend op of na 1 januari 

2010. 
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TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden van de beide Verdragsluitende Staten, 

daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. 

 

GEDAAN in tweevoud te ’s-Gravenhage op 8 september 2009, in de Duitse en de 

Nederlandse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.  

 

 

 

 Voor de Republiek Voor het Koninkrijk 

 Oostenrijk: der Nederlanden: 

 

           Werner SENFTER m.p.                Jan Kees DE JAGER m.p. 
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AANVULLEND PROTOCOL 
 

Bij de ondertekening van het Protocol tot nadere wijziging van het Verdrag tot het 

vermijden van dubbele belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met 

Slotprotocol, ondertekend te Wenen op 1 september 1970, zoals gewijzigd bij het op 18 

december 1989 te Den Haag ondertekende Protocol, het op 26 november 2001 te Den Haag 

ondertekende Protocol en het op 8 oktober 2008 te Wenen ondertekende Protocol, heden 

gesloten tussen de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk der Nederlanden, zijn de 

ondergetekenden overeengekomen dat de volgende bepalingen een integrerend onderdeel 

uitmaken van het Protocol. 

 

Ad artikel 27: 

1. De bevoegde autoriteit van de verzoekende Staat verstrekt de volgende 

informatie aan de bevoegde autoriteit van de aangezochte Staat, wanneer de 

eerstgenoemde Staat uit hoofde van het Verdrag een verzoek om inlichtingen doet teneinde 

aan te tonen dat de gevraagde inlichtingen naar verwachting van belang zullen zijn: 

a. de identiteit van de persoon op wie de controle of het onderzoek betrekking heeft; 

b. een verklaring omtrent de verlangde inlichtingen met inbegrip van de aard ervan en de 

vorm waarin de verzoekende Staat de inlichtingen van de aangezochte Staat wenst te 

ontvangen; 

c. het fiscale doel waarvoor om inlichtingen wordt verzocht; 

d. de redenen om te veronderstellen dat de gevraagde inlichtingen zich bevinden in de 

aangezochte Staat of zich in het bezit of onder de macht bevinden van een persoon die 

onder de rechtsmacht van de aangezochte Staat valt; 

e. de namen en adresgegevens, voor zover bekend, van personen waarvan 

verondersteld wordt dat zij in het bezit zijn van de gevraagde inlichtingen; 

f. een verklaring dat de verzoekende Staat alle op zijn eigen grondgebied beschikbare 

middelen heeft aangewend om de inlichtingen te verkrijgen, met uitzondering van 

middelen die zouden leiden tot onevenredige moeilijkheden. 

2. Het is wel te verstaan dat het eerste lid belangrijke procedurele vereisten bevat 

waarmee beoogd wordt te verzekeren dat ‘fishing expeditions’, zich niet voordoen, maar dat 

deze vereisten soepel dienen te worden geïnterpreteerd om een effectieve uitwisseling van 

inlichtingen niet te dwarsbomen.  

 

3. Hoewel artikel 27 van het Verdrag niet voorziet in beperking van de methoden 

voor het uitwisselen van inlichtingen, is het wel te verstaan dat artikel 27, vijfde lid, de 
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Verdragsluitende Staten niet verplicht eigener beweging of automatisch inlichtingen uit te 

wisselen. 

 

4. De bepalingen van artikel 27 zijn dienovereenkomstig van toepassing  op 

inlichtingen die relevant zijn voor de tenuitvoerlegging van inkomstengerelateerde 

voorschriften krachtens de Nederlandse wetgeving door de Nederlandse 

belastingautoriteiten die belast zijn met de tenuitvoerlegging, toepassing of handhaving van 

deze inkomstengerelateerde voorschriften. In dat geval worden alle inlichtingen ontvangen 

uit hoofde van de eerste volzin van deze paragraaf in verband met artikel 27 van dit Verdrag 

uitsluitend gebruikt ten behoeve van de vaststelling en inning van de bijdragen en de 

vaststelling en toekenning van de voordelen uit hoofde van de in de eerste volzin bedoelde 

inkomstengerelateerde voorschriften. 

 

TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden van de beide Verdragsluitende Staten, 

daartoe naar behoren gemachtigd, dit Aanvullende Protocol hebben ondertekend. 

 

GEDAAN in tweevoud te ’s-Gravenhage op 8 september 2009, in de Duitse en de 

Nederlandse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.  

 

 

 Voor de Republiek Oostenrijk: Voor het Koninkrijk der Nederlanden: 

 

            Werner SENFTER m.p.               Jan Kees DE JAGER m.p. 
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