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Vooraf 

Deze voorontwerpen van ordonnantie gaan over tot de instemming met : 

1. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot 

het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting 

inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Ottawa op 23 mei 2002, 

zoals gewijzigd door het protocol ondertekend te Brussel op 1 april 2014; en het Protocol, 

ondertekend te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering 

van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting 

en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en 

naar het vermogen, gedaan te Ottawa op 23 mei 2002; 

 

2. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de 

Republiek Moldavië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het 

ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te 

Brussel op 4 december 2008, zoals gewijzigd door het protocol gedaan te Brussel op 30 maart 

2017; en het Protocol, gedaan te Brussel op 30 maart 2017, tot wijziging van de Overeenkomst 

tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Moldavië tot het 

vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake 

belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 4 december 2008; 

 

3. de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda tot het vermijden van 

dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen 

naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Kampala op 26 juli 2007, zoals gewijzigd 

door het protocol gedaan te Kampala op 25 april 2014; en het Protocol, ondertekend te 

Kampala op 25 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 

de Republiek Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het 

ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan 

te Kampala op 26 juli 2007. 

De verdragen ter voorkoming van dubbele belasting (DBV’s) zijn internationale rechtsinstrumenten die 

fiscale fraude bestrijden door de organisatie van een doeltreffende uitwisseling van informatie tussen 

fiscale besturen. Door te vermijden dat natuurlijke en rechtspersonen tweemaal worden belast voor 

dezelfde inkomsten bevorderen deze tevens de investeringen.  

Sedert 2009 werkt België aan de hervorming van deze DBV’s teneinde nieuwe verdragen te sluiten met 

Staten waarmee voorheen geen dergelijke overeenkomsten bestonden en hierin de meest recente 

eisen op te nemen, door het sluiten van wijzigingsprotocollen voor bestaande DBV’s om de 

mechanismen voor de uitwisseling van inlichtingen te verbeteren en, tenslotte, door het sluiten van  

beperkte akkoorden voor de uitwisseling van informatie met landen die geen volledig DBV wensen te 

ondertekenen. 
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Advies 

De Raad maakt geen opmerkingen over deze voorontwerpen van ordonnantie. 

* 
* * 


