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[DUTCH TEXT   TEXTE N ERLANDAIS]

OVEREENKOMST TUSSEN MET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
EN DE STAAT ISRA L TOT MET VERMIJDEN VAN DUBBELE 
BELASTING MET BETREKKING TOT BELASTINGEN VAN 
NALATENSCHAPPEN EN VERKRIJGINGEN KRACHTENS ER- 
FRECHT

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, en de Regering van de Staat 
Isra l,

De wens koesterende een Overeenkomst te sluiten t t het vermijden van dubbele 
belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking t t belas- 
tingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht,

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK i. REIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 1. NALATENSCHAPPEN WAAROP DE OVEREENKOMST
VAN TOEPASSING IS

Deze Overeenkomst is van toepassing op nalatenschappen van overledenen wier 
woonplaats bij hun overlijden in een van de Staten of in beide Staten was.

Artikel 2. BELASTINGEN WAAROP DE OVEREENKOMST
VAN TOEPASSING IS

1. Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen van nalatenschappen 
en verkrijgingen krachtens erfrecht die, ongeacht de wijze van heffing, worden gehe- 
ven ten behoeve van elk van de Staten.

2. A s belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht 
worden beschouwd all  belastingen die ter zake van overlijden worden geheven in de 
vorm van belasting over de nalatenschap in zijn geheel, van belasting over verkrij 
gingen krachtens erfrecht, van rechten van overgang, of van belastingen over schen- 
kingen mortis causa.

3. De bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, zijn 
met name:
a) voor Nederland:

  het recht van successie,
  het recht van overgang bij overlijden;

b) voor Isra l:
  de belasting van nalatenschappen, en
  het recht van overgang bij overlijden.
4. Deze Overeenkomst is ook van toepassing op all  belastingen van nalaten 

schappen en verkrijgingen krachtens erfrecht die in de toekomst naast of in de plaats 
van de bestaande belastingen worden geheven. De bevoegde autoriteiten van de 
Staten delen elkaar all  wezenlijke wijzigingen die in hun onderscheiden belasting- 
wetgevingen zijn aangebracht, mede.
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HOOFDSTUK il. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
1. In deze Overeenkomst:
a) betekent de uitdrukking ,,Staat" Nederland of Isra l, tenzij het zinsver- 

band anders vereist; betekent de uitdrukking ,,Staten" Nederland en Isra l;
b) omvat de uitdrukking ,,Nederland" het deel van het Koninkrijk der Neder- 

landen dat in Europa is gelegen;
c) betekent de uitdrukking ,,Isra l" de Staat Isra l;
d) betekent de uitdrukking ,,bevoegde autoriteit":

1. in Nederland, de Minister van Financi n of zijn bevoegde vertegenwoordiger;
2. in Isra l, de Minister van Financi n of zijn bevoegde vertegenwoordiger.

2. Voor de toepassing van de Overeenkomst door elk van de Staten heeft, ten 
zij het zinsverband anders vereist, elke niet anders omschreven uitdrukking de bete- 
kenis welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van die Staat met betrekking 
t t de belastingen die het onderwerp van deze Overeenkomst uitmaken.

Artikel 4. FISCALE WOONPLAATS
1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt de vraag of een persoon 

bij zijn overlijden inwoner van een van de Staten was, beslist overeenkomstig de wet 
geving van die Staat.

2. Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden een natuurlijke per 
soon die deel uitmaakte van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van 
een van de Staten in de andere Staat of in een derde Staat en die onderdaan was van 
de zendstaat, alsmede bij hem wonende leden van zijn gezin, geacht inwoner van de 
zendstaat te zijn geweest, indien hun erfgenamen of legatarissen in die Staat aan de- 
zelfde verplichtingen ter zake van belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen 
krachtens erfrecht zijn onderworpen a s erfgenamen en legatarissen van personen 
die inwoner zijn van die Staat.

3. Indien een persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van bei- 
de Staten was, gelden de volgende regels:
a) Hij wordt geacht inwoner te zijn geweest van de Staat waar hij een duurzaam te- 

huis tot zijn beschikking had. Indien hij in beide Staten een duurzaam tehuis t t 
zijn beschikking had, wordt zijn woonplaats geacht te zijn in de Staat waarmede 
zijn persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst waren (middelpunt 
van de levensbelangen). In het geval van een persoon die Isra l is binnengekomen 
a s een Oleh (d.w.z. met een visum uitgegeven ingevolge het tweede lid van de 
Wet op de terugkeer, 5710-1950, of die, na zijn binnenkomst in Isra l een 
,,Oleh's certificaat" heeft aangevraagd en gekregen op de voet van het derde lid 
van genoemde Wet, zulk een persoon hierna te noemen Oleh), wordt het mid 
delpunt van zijn levensbelangen geacht in Isra l te zijn, tenzij de bevoegde 
autoriteiten van beide Staten het er over cens zijn, dat all  bewijsmaterial 
tezamen beschouwd duidelijk en overtuigend op het tegendeel wijst;

b) Indien niet kan worden bepaald in welke Staat hij het middelpunt van zijn 
levensbelangen had, of indien hij in geen van de Staten een duurzaam tehuis t t 
zijn beschikking had, wordt zijn woonplaats geacht te zijn in de Staat waar hij 
gewoonlijk verbleef;

c) Indien hij in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk verbleef, wordt zijn 
woonplaats geacht te zijn in de Staat waarvan hij onderdaan was;
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d) Indien hij onderdaan was van beide Staten of van geen van beide, regelen de be- 
voegde autoriteiten van de Staten de aangelegenheid in onderlinge overeens- 
temming.

HOOFDSTUK m. REGELS VOOR DE BELASTINGHEFFING

Artikel 5. ONROERENDE VERMOGENSBESTANDDELEN
1. Onroerende vermogensbestanddelen mogen worden belast in de Staat waar 

deze vermogensbestanddelen zijn gelegen.
2. De uitdrukking ,,onroerende vermogensbestanddelen" heeft de betekenis 

die daaraan wordt toegekend door de wetgeving van de Staat waar de desbetreffende 
vermogensbestanddelen zijn gelegen. De uitdrukking omvat in ieder geval de goede- 
ren die bij de onroerende vermogensbestanddelen behoren, levende en dode h ve 
van landbouw- en bosbedrijven, rechten waarop de bepalingen van het privaatrecht 
betreffende de grondeigendom van toepassing zijn, vruchtgebruik van onroerende 
goederen en rechten op veranderlijke of vaste vergoedingen ter zake van de exploita- 
tie, of concessie tot exploitatie, van min rale aardlagen, bronnen en andere natuur- 
lijke rijkdommen, zomede schuldvorderingen van welke aard ook niet zijnde obli- 
gaties  die verzekerd zijn door hypotheek op onroerende goederen; schepen en 
luchtvaartuigen worden niet a s onroerende vermogensbestanddelen beschouwd.

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn ook van toepassing op on 
roerende vermogensbestanddelen van een onderneming en op onroerende vermo 
gensbestanddelen gebezigd voor de uitoefening van een vrij beroep of andere zelf- 
standige werkzaamheden van soortgelijke aard.

4. Aandelen en soortgelijke rechten, niet zijnde aandelen en rechten waarin op 
een effectenbeurs wordt gehandeld, in een lichaam waarvan de bezittingen uitslui- 
tend bestaan uit in een van de Staten gelegen landerijen en gebouwen, daaronder be- 
grepen bezittingen die daarbij behoren of bezittingen die verband houden met het 
normale beheer, herstel en onderhoud ervan, worden geacht in die Staat gelegen on 
roerende vermogensbestanddelen te zijn. De voorgaande bepaling is center niet van 
toepassing op aandelen of soortgelijke rechten in zulk een lichaam, dat is opgericht 
in de Staat waarin de overledene bij zijn overlijden woonde.

Artikel 6. BEDRIJFSVERMOGEN VAN EEN VASTE INRICHTING EN BEZITTINGEN DIE
BEHOREN TOT EEN VAST MIDDELPUNT GEBEZIGD VOOR DE UITOEFENING VAN EEN 

VRIJ BEROEP

1. Bezittingen, met uitzondering van die bedoeld in de artikelen 5 en 7, deel 
uitmakende van het bedrijfsvermogen van een vaste inrichting van een onderneming 
mogen worden belast in de Staat waar de vaste inrichting is gevestigd.

2. De uitdrukking ,,vaste inrichting" betekent een vaste bedrijfsinrichting 
waarin de werkzaamheden van de onderneming geheel of gedeeltelijk worden 
uitgeoefend.

3. De uitdrukking ,,vaste inrichting" omvat in het bijzonder:

à) een plaats waar leiding wordt gegeven;
b) een filiaal;
c) een kantoor;
d) een fabriek;
é) een werkplaats;
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f) een mijn, een steengroeve of een andere plaats waar natuurlijke rijkdommen 
worden gewonnen;

g) een plantage, een wijngaard, een bos of een boomgaard; 
h) de plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of montage- 

werkzaamheden, waarvan de duur twaalf maanden overschrijdt.
4. Een ,,vaste inrichting" wordt niet aanwezig geacht, indien: 

a) gebruik wordt gemaakt van inrichtingen, uitsluitend voor de opslag, uitstalling
of aflevering van aan de onderneming toebehorende goederen of koopwaar; 

6) een voorraad van aan de onderneming toebehorende goederen of koopwaar
wordt aangehouden, uitsluitend voor de opslag, uitstalling of aflevering;

c) een voorraad van aan de onderneming toebehorende goederen of koopwaar 
wordt aangehouden, uitsluitend voor de bewerking of verwerking door een an 
dere onderneming;

d) een vaste bedrijfsinrichting wordt aangehouden, uitsluitend om voor de onder 
neming goederen of koopwaar aan te kopen of inlichtingen in te winnen;

e) een vaste bedrijfsinrichting wordt aangehouden, uitsluitend voor reclame- 
doeleinden, voor het geven van inlichtingen, voor wetenschappelijk onderzoek 
of voor soortgelijke werkzaamheden voor de onderneming die van voorberei- 
dende aard zijn of het karakter van hulpwerkzaamheden hebben.
5. Een onderneming van een van de Staten wordt geacht een vaste inrichting in 

de andere Staat te bezitten, indien zij in die andere Staat gedurende langer dan twaalf 
maanden werkzaamheden van toezichthoudende aard verricht in verband met een 
bouwwerk dat of constructie- of montagewerkzaamheden die in die andere Staat 
worden uitgevoerd.

' 6. Een persoon die in een van de Staten voor een onderneming van de andere 
Staat werkzaam is  niet zijnde een onafhankelijke vertegenwoordiger in de zin van 
het zevende lid   wordt a s een in de eerstbedoelde Staat aanwezige vaste inrichting 
beschouwd, indien:
a) hij een machtiging bezit om namens de onderneming overeenkomsten af te slui- 

ten en dit recht in die Staat gewoonlijk uitoefent, tenzij zijn werkzaamheden be- 
perkt blijven t t de aankoop van goederen of koopwaar voor de onderneming; 
of

b) hij in de eerstbedoelde Staat een voorraad van aan de onderneming toebeho 
rende goederen of koopwaar aanhoudt waaruit hij regelmatig bestellingen uit- 
voert namens de onderneming.
7. Een onderneming van een van de Staten wordt niet geacht een vaste inrich 

ting in de andere Staat te bezitten op grond van de enkele omstandigheid dat zij 
aldaar zaken doet door middel van een makelaar, commissionair of enige andere 
onafhankelijke vertegenwoordiger, indien deze personen in de normale uitoefening 
van hun bedrijf handelen.

8. Bezittingen, met uitzondering van die omschreven in artikel 5, behorende 
tot een vast middelpunt dat gebezigd wordt voor de uitoefening van een vrij beroep 
of van andere zelfstandige werkzaamheden van soortgelijke aard, mogen worden be- 
last in de Staat waar het vaste middelpunt is gelegen.

Artikel 7. SCHEPEN EN LUCHTVAARTUIGEN
1. Onder voorbehoud van het tweede lid zijn schepen en luchtvaartuigen 

ge xploiteerd in internationaal verkeer en roerende zaken die worden gebruikt bij de
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exploitatie van deze schepen en luchtvaartuigen, slechts belastbaar in de Staat waar- 
van de eigenaar van de schepen of luchtvaartuigen bij zijn overlijden inwoner was.

2. Deze bezittingen mogen evenwel ook in de andere Staat worden belast, in 
dien de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming in die andere Staat is 
gelegen.

3. Indien de plaats van de werkelijke leiding van een scheepvaartonderneming 
zich aan boord van een schip bevindt, wordt deze plaats geacht te zijn gelegen in de 
Staat waar de thuishaven van het schip is gelegen, of, indien er geen thuishaven is, in 
de Staat waarvan de eigenaar van het schip bij zijn overlijden inwoner was.

Artikel 8. AANMERKELIJK BELANG IN EEN LICHAAM
Aandelen in een lichaam, dat in een van de Staten is opgericht en aldaar werke- 

lijk wordt geleid, mogen in die Staat worden belast ndien de overledene, hetzij al- 
leen hetzij tezamen met zijn echtgenoot of zijn verv anten in de rechte lijn, bij zijn 
overlijden onmiddellijk ten minste 25 percent van < et aandelenkapitaal van dat li 
chaam bezat.

Artikel 9. OVERIGE VERMOGENSBESTANDDELEN
Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 12 zijn andere vermogensbes- 

tanddelen dan die bedoeld in de artikelen 5, 6, 7 en 8 slechts belastbaar in de Staat 
waarvan de overledene bij zijn overlijden inwoner was.

Artikel 10. AAN EEN STAAT VERMAAKTE OF GESCHONKEN
VERMOGENSBESTANDDELEN

1. Vrijstellingen en verminderingen van belasting, door de wetgeving van een 
van de Staten verleend ter zake van aan die Staat of een plaatselijk publiekrechtelijk 
lichaam daarvan vermaakte vermogensbestanddelen, zijn van toepassing op aan de 
andere Staat of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan vermaakte vermo 
gensbestanddelen .

2. De bepalingen van het eerste lid zijn op overeenkomstige wijze van toepas 
sing op b lastingen ter zake van schenkingen, giften en andere vermogensover- 
gangen inter-vivos.

Artikel 11. AFTREK VAN SCHULDEN
1. Schulden, waarvoor een vermogensbestanddeel a s bedoeld in artikel 5 uit- 

drukkelijk is verbonden, worden op de waarde van dat vermogensbestanddeel in 
mindering gebracht. Schulden, waarvoor een vermogensbestanddeel a s bedoeld in 
artikel 5 niet uitdrukkelijk is verbonden, doch die verband houden met de verkrij- 
ging, de omzetting, het herstel of het onderhoud van zulk een vermogensbestand 
deel, worden op de waarde van dat vermogensbestanddeel in mindering gebracht.

2. Onder voorbehoud van het eerste lid worden schulden die betrekking heb- 
ben op een vaste inrichting van een onderneming of op een vast middelpunt gebezigd 
voor de uitoefening van een vrij beroep of van andere zelfstandige werkzaamheden 
van soortgelijke aard, schulden die betrekking hebben op een zeevaart- of lucht- 
vaartbedrijf en schulden die verband houden met een aanmerkelijk belang, naar 
gelang van het geval, in mindering gebracht op de waarde van de in artikel 6, arti 
kel 7 of artikel 8 bedoelde vermogensbestanddelen.

3. Andere schulden worden in mindering gebracht op de waarde van vermo 
gensbestanddelen waarop artikel 9 van toepassing is.

4. Indien een schuld de waarde van het vermogensbestanddeel, waarvan zij 
volgens het eerste, tweede en derde lid in een van de Staten aftrekbaar is, over-
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schrijdt, wordt het overschot in mindering gebracht op de waarde van enig ander in 
die Staat belastbaar vermogensbestanddeel.

5. Indien, na toepassing van de verminderingen a s bedoeld in de voorgaande 
leden, nog een bedrag overblijft, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de 
waarde van de vermogensbestanddelen, die in de andere Staat aan belasting zijn 
onderworpen.

Artikel 12. BELASTINGHEFFING OP GROND VAN NATIONALITEIT
1. Indien de overledene, inwoner van een van de Staten, bij zijn overlijden on- 

derdaan van de andere Staat was en op een tijdstip binnen een p riode van tien jaar 
voorafgaande aan zijn overlijden inwoner van die andere Staat is geweest, mag die 
andere Staat de nalatenschap overeenkomstig zijn nationale wetgeving belasten, 
zelfs indien de nalatenschap ook niet ten dele bestaat uit in de artikelen 5 tot en met 
8 opgesomde en op zijn grondgebied gelegen vermogensbestanddelen.

2. De bepalingen van het eerste lid zijn niet van toepassing, indien de overle-. 
dene bij zijn overlijden een Oleh was en zijn woonplaats ononderbroken in Isra l 
had behouden.

HOOFDSTUK IV

Artikel 13. VERMIJDING VAN DUBBELE BELASTING
1. Indien beide Staten belasting heffen met betrekking t t vermogensbestand 

delen welke door een van de Staten overeenkomstig de artikelen 5, 6, 7, tweede lid, 
of 8 mogen worden belast, verleent een Staat die zijn belasting heft omdat de overle 
dene bij zijn overlijden zijn woonplaats in die Staat had of onderdaan daarvan was, 
een verrekening gelijk aan het bedrag van de belasting die aan de andere Staat is be- 
taald met betrekking t t het netto-bedrag van de vermogensbestanddelen welke door 
die andere Staat overeenkomstig de artikelen 5, 6, 7, tweede lid, en 8, met inacht- 
neming van de bepalingen van artikel 11, eerste, tweede en vierde lid, mogen worden 
belast.

2. Indien beide Staten belasting heffen met betrekking t t vermogen, met 
uitzondering van vermogensbestanddelen die door een van de Staten overeenkom 
stig de artikelen 5, 6, 7, tweede lid, of 8 mogen worden belast, verleent de Staat 
waarvan de overledene bij zijn overlijden geen inwoner was, naast een verrekening 
die op grond van het eerste lid van dit artikel kan worden verleend, een verrekening 
gelijk aan het bedrag van de belasting die aan de andere Staat is betaald met betrek 
king t t het netto-bedrag van dat vermogen.

3. Indien Nederland ingevolge de bepalingen van het eerste of tweede lid ge- 
houden is verrekening van Isra lische belasting te verlenen, wordt verrekening 
verleend van elk bedrag aan Isra lische belasting dat ingevolge deze Overeenkomst 
verschuldigd zou zijn geweest, indien geen rekening was gehouden met de bepalin 
gen van de Wet ter bevordering van kapitaalsinvesteringen, 5719-1959. Na een tijd- 
vak van tien jaren volgende op de inwerkingtreding van deze Overeenkomst zullen de 
beide Regeringen met elkaar in onderhandeling treden, ten einde in het licht van de 
dan vigerende omstandigheden een herziening van deze bepaling te overwegen.

4. Het totale bedrag van all  verrekeningen die een Staat verleent volgens dit 
artikel of volgens de wetgeving of andere overeenkomsten van die Staat met betrek 
king t t een netto-bedrag van all  vermogensbestanddelen waarvoor een verrekening 
kan worden verleend ingevolge het eerste, tweede of derde lid, overschrijdt niet dat 
deel van de belasting van de Staat die de verrekening verleent, dat aan het netto- 
bedrag van die vermogensbestanddelen kan worden toegerekend.
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5. Bij de vaststelling van het bedrag van door een Staat geheven belasting met 
betrekking tot of toe te rekenen aan het netto-bedrag van vermogensbestanddelen, 
worden op de aldus geheven bruto-belasting in mindering gebracht all  verrekenin- 
gen die die Staat met betrekking t t het netto-bedrag van die vermogensbestandde 
len heeft verleend, met uitzondering van verrekeningen die krachtens dit artikel kun- 
nen worden verleend.

6. Indien een van de Staten schenkingsrecht heeft geheven ter zake van een 
schenking van een vermogensbestanddeel, dat volgens zijn wetgeving geen deel uit- 
maakt van de nalatenschap, verleent die Staat teruggaaf van dat schenkingsrecht, 
mits
a) de schenking geen betrekking had op een in de artikelen 5, 6, 7, tweede Hd, en 

8 bedoeld en op zijn grondgebied gelegen vermogensbestanddeel; en
b) de schenking volgens de wetgeving van de andere Staat deel uitmaakt van de na 

latenschap van de overledene; en
c) de schenking binnen een p riode van vijf jaren voorafgaande aan het overlijden

van de schenker plaats vond.
De teruggaaf overschrijdt evenwel niet dat deel van de in de andere Staat gehe 

ven belasting ter zake van overlijden, dat aan dat vermogensbestanddeel is toe te 
rekenen of, wat Isra l betreft, aan dat vermogensbestanddeel zou zijn toegerekend, 
indien bij het vaststellen van de Isra lische belasting van nalatenschappen geen 
rekening was gehouden met de bepalingen van de Wet ter bevordering van kapitaals- 
investeringen, 5719-1959.

7. Verrekeningen die op grond van dit artikel worden verleend treden in de 
plaats van, en worden niet verleend naast een verrekening die op grond van de on- 
derscheidene wetgevingen van de Staten wordt verleend voor de belastingen van de 
andere Staat.

HOOFDSTUK v. BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 14. BEPERKING VAN VERZOEKEN OM VERREKENING
OF TERUGGAAF

Verzoeken om verrekening of teruggaaf van belasting gegrond op de bepalingen 
van deze Overeenkomst moeten worden ingediend hetzij binnen vijf jaren te rekenen 
van de datum van het overlijden van de overledene met betrekking t t wiens overlij 
den het verzoek wordt ingediend, hetzij, indien deze termijn langer is, binnen zes 
maanden te rekenen van de datum waarop all  rechtsmiddelen in beide Staten zijn 
uitgeput.

Artikel 15. NON-DISCRIMINATIE
1. Onderdanen van een van de Staten, ongeacht of zij inwoner zijn van die 

Staat of niet, worden in de andere Staat niet aan enige belastingheffing of daarmede 
verband houdende verplichting onderworpen, die anders of zwaarder is dan de be 
lastingheffing en daarmede verband houdende verplichtingen, waaraan onderdanen 
van die andere Staat onder dezelfde omstandigheden zijn of kunnen worden onder 
worpen.

2. De uitdrukking ,,onderdanen" betekent:
a) all  natuurlijke personen die de nationaliteit van een van de Staten bezitten;
b) all  rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen die hun rechtspositie a s 

zodanig ontlenen aan de wetgeving die in een van de Staten van kracht is.
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3. De belastingheffing van een vaste inrichting die een onderneming van een 
van de Staten in de andere Staat heeft, is in die andere Staat niet ongunstiger dan de 
belastingheffing van ondernemingen van die andere Staat die dezelfde werkzaam- 
heden uitoefenen. Deze bepaling mag niet aldus worden uitgelegd, dat zij een van de 
Staten verplicht aan inwoners van de andere Staat bij de belastingheffing de per- 
soonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoof de van de sa- 
menstelling van het gezin of gezinslasten te verlenen, die eerstbedoelde Staat aan zijn 
eigen inwoners verleent.

4. Ondernemingen van een van de Staten, waarvan het kapitaal geheel of ged- 
eeltelijk, onmiddellijk of middellijk, in het bezit is van of wordt beheerst door een of 
meer inwoners van de andere Staat, worden in de eerstbedoelde Staat niet aan enige 
belastingheffing of daarmede verband houdende verplichting onderworpen, die 
anders of zwaarder is dan de belastingheffing en daarmede verband houdende ver- 
plichtingen, waaraan andere soortgelijke ondernemingen van die eerstbedoelde 
Staat zijn of kunnen worden onderworpen.

5. In dit artikel ziet de uitdrukking ,,belastingheffing" op belastingen van elke 
soort en benaming.

Artikel 16. REGELING VOOR ONDERLING OVERLEG
1. Een persoon die van oordeel is dat de maatregelen van een van de Staten of 

van beide Staten voor hem leiden of zullen leiden t t een belastingheffing die niet in 
overeenstemming is met deze Overeenkomst, kan, onverminderd de rechtsmiddelen 
waarin de nationale wetgeving van die Staten voorziet, zijn geval voorleggen aan de 
bevoegde autoriteit van elk van de Staten. Zulk een geval moet worden voorgelegd 
binnen de termijn die krachtens artikel 14 is voorgeschreven voor het indienen van 
een verzoek om verrekening of teruggaaf.

2. De bevoegde autoriteit tracht, indien het bezwaar hem gegrond voorkomt 
en indien hij niet zelf in staat is tot een bevredigende oplossing te komen, de aange- 
legenheid in onderlinge overeenstemming met de bevoegde autoriteit van de andere 
Staat te regelen ten einde een belastingheffing die niet in overeenstemming is met 
deze Overeenkomst, te vermijden.

3. De bevoegde autoriteiten van de Staten trachten moe lijkheden of twijfel- 
punten die mochten rijzen met betrekking t t de uitlegging of de toepassing van de 
Overeenkomst in onderlinge overeenstemming op te lossen. Zij kunnen ook met 
elkaar overleg plegen ten einde dubbele belasting ongedaan te maken in gevallen 
waarvoor in deze Overeenkomst geen voorziening is getroffen.

4. De bevoegde autoriteiten van de Staten kunnen zich rechtstreeks met elkaar 
in verbinding stellen ten einde een overeenstemming a s bedoeld in de voorgaande 
leden te bereiken.

Artikel 17. UITWISSELING VAN INLICHTINGEN
1. De bevoegde autoriteiten van de Staten wisselen zodanige inlichtingen uit 

(zijnde inlichtingen die deze autoriteiten geordend voorhanden hebben) a s nodig 
zijn om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst, in het bijzonder om fraude te 
voor komen en om uitvoering te geven aan wettelijke voorzieningen tegen 
wetsontduiking met betrekking t t de belastingen waarop deze Overeenkomst van 
toepassing is. Elke aldus uitgewisselde inlichting wordt geheim gehouden en niet ter 
kennis gebracht van andere personen of autoriteiten dan die belast met de vaststel- 
ling of invordering van de belastingen die het onderwerp van deze Overeenkomst uit- 
maken.

Vol. 989,1-14456



122 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1975

2. In geen geval worden de bepalingen van het eerste lid aldus uitgelegd dat zij 
een van de Staten de verplichting opleggen:
a) maatregelen te nemen die in strijd zijn met de wetgeving of het gebruik van die 

of van de andere Staat;
b) bijzonderheden te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens de wetgeving of 

in de normale gang van zaken in de administratie van die of van de andere Staat;
c) inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsge- 

heim of een fabrieks- of handelswerkwijze zouden onthullen, dan wel inlich 
tingen waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op inlichtingen die verkregen zijn van 

banken of van daarmede gelijkgestelde instellingen. De uitdrukking ,,daarmede ge- 
lijkgestelde instellingen" betekent onder andere verzekeringsmaatschappijen.

Artikel 18. DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE AMBTENAREN
1. De bepalingen van deze Overeenkomst tasten in geen enkel opzicht de fis 

cale voorrechten aan die diplomatieke of consulaire ambtenaren en beambten 
ontlenen aan de algemene regelen van het volkenrecht of aan de bepalingen van bij- 
zondere overeenkomsten.

2. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op nalatenschappen van over- 
leden functionarissen van internationale organisaties of personen deel uitmakende 
van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een derde Staat, noch 
op nalatenschappen van overleden bij hen wonende leden van hun gezin, die in een 
van de Staten verbleven en wat betreft belastingen van nalatenschappen en verkrij- 
gingen krachtens erfrecht niet a s inwoner van een van de Staten werden behandeld.

Artikel 19. UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN
De bevoegde autoriteiten van elk van de Staten kunnen, in overeenstemming 

met het gebruik van die Staat, voorschriften vaststellen die nodig zijn om de bepalin 
gen van deze Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 20. UITBREIDING TOT ANDERE GEBIEDEN
1. Deze Overeenkomst kan, hetzij in haar geheel, hetzij met de noodzakelijke 

wijzigingen, worden uitgebreid t t de landen Suriname en de Nederlandse Antillen 
of tot een van die landen, indien het desbetreffende land belastingen heft die in we- 
zen gelijksoortig zijn aan de belastingen waarop deze Overeenkomst van toepassing 
is. Zulk een uitbreiding wordt van kracht met ingang van een datum en met inacht- 
neming van wijzigingen en voorwaarden, daaronder begrepen voorwaarden ten aan- 
zien van de be indiging, nader vast te stellen en overeen te komen bij diplomatieke 
notawisseling.

2. Tenzij anders is overeengekomen, wordt door de be indiging van de Over 
eenkomst niet tevens de toepasselijkheid van de Overeenkomst op het land waartoe 
zij ingevolge dit artikel is uitgebreid, be indigd.

HOOFDSTUK vi. SLOTBEPALINGEN

Artikel 21. INWERKINGTREDING
Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de Overeenkomstslui- 

tende Regeringen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld, dat aan de in hun onder- 
scheiden landen vereiste grondwettelijke procedures is voldaan, en de bepalingen er- 
van vinden toepassing op nalatenschappen van personen die overlijden op of na de 
dag waarop deze Overeenkomst wordt ondertekend.
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Artikel 22. BE INDIGING
Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat zij door een van de Staten is be in- 

digd. Elk van de Staten kan de Overeenkomst langs diplomatieke weg tegen het ein- 
de van ieder kalenderjaar, niet eerder vallende dan vijf jaren na haar inwerking- 
treding, be indigen door ten minste zes maanden te voren van zodanige be indiging 
kennis te geven. In dat geval zal de Overeenkomst niet van toepassing zijn op nala- 
tenschappen van personen die overlijden na het verstrijken van het kalenderjaar aan 
het einde waarvan de Overeenkomst is be indigd.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, de- 
ze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Jeruzalem, op 9 September 1974, in twee originelen, elk in de Neder- 
landse, Hebreeuwse en Engelse taal, zijnde deze drie teksten gelijkelijk authentiek.

In geval de Nederlandse en de Hebreeuwse tekst verschillend kunnen worden 
uitgelegd, is de Engelse tekst beslissend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:
G. J. JONGEJANS 

Hr. Ms. Ambassadeur

Voor de Regering van de Staat Isra l: 
YIGAL ALLON
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Kim ,Vysian oa?a D'Tin oinnV maao nj'io nnina i "? w (K 
ni^aaia I'ni'JiyD OR n^ir ,IT moaoa wanwnV inij 

:IK j^yoan ^'aipa mino IK ]

n~nno IK 7'aio *>v '«Va HJI^KT"? marin nj'Toa p'Tna «in (a 
ora nuatn «Va 1? inu Kin uaaw .'

yap tola i 1? w» nV'KS iniK IKT K 1? mi'ian nnK Vw Vyna .7 
mnx nj'Ta nniKa o'poy Vaja xin» la^a nr DU?B mnxn nj'iaa 

laya "?ya |3io Va IR ,'VVs V'ay ,Tiiha niyx&Ra
ompoy T^naa D'Vyio om

yiap o'oaV D'3'»wn D'OSJ .8 
uyaV ,non 'PIK mVya mnnR ni'Raxy m'ib^ys IK 

naw na^Tûa oo Dn>Vy V'on 1? IWDK ,5 .«pyoa O'JITJH
.yiapn o'oan

7 «pyo 
o 1»» 'Van B''B 'Va

miayna o'VyDian O»B 'Vai B 1»» 'Va i»n» ,(2) p"oV «jioaa .1 
'à 'Vai B'W 'Va Va? onVysnV D'Tiwpn O'^B^BBI .n'aiRV-^'a 

IK B'wn »Va Vu? orpVya n»n nar n3'Toa oaa D'3'»n
.im»BB nya arm

,mn«n nj'Taa oa niaRa tnoaa Vy oa V'anV nwox ,ja »s Vy i« .2 
.mrtK nj'To nniRa KXBJ VyDan 'poy Vw Vyiaa Vin'jn oipa ox

iniRT ,B'w 'Vaa m JDO Vysa Vu? Vyisa Vin'jn tnpa n'n .3 
n'a-Vaj 7'Ra ,IR ,B'»n 'Va Vo? n'an Vas RSBJ naw nj'iaa 

.im»BB nys srin n'n B'wn 'Va Vw i»Vyaw nj'iaa ,m&Ra
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6

yiap o'oaV -p '»n wiaii yap toia Vw poy 
D'nn 1»», 1?» oyix'a 1» waran

,Vy»D >v yap 1010 "?r poyn *OSJB p^n o>nnan D»OSJ .1 
OD omVy V»enV IBIK ,7-1 9 o^n.^yoa o»jn'in

.yapn toia KIDI nav

1 3» yinp D'poy oipn ipnipo "pap TDIO" nnon .2 

.opVn IK oVis ('jysan 'poy

:tm'aa , 17i <73'> "yap TOIO" njian .3

onpo (K
V jo (a
-tiipa (a

n»a (i
n»a (n

miiitt npan 1? THK oipa IK ,nasna .maa (i
tTBD;ia IK DITS .ona ,ytia (t 

IK ^13'a 1

K"? "yap ioia" njian .4

,m'oa IK ru tin ,naonK 'ans 1? pii i« o^ipnaa via^r (K 
iVynaV n'3''»wn rmno IK 7»aiB "?w 
mino V» IK 7'aiu *>v 'K'JB nprnn (a

liaVa m'oa IK naixn ,njonK 
pn Vyna 1» o^a^^rn mino Vw IK 7'aio 'JB 'KVa npTrm (a

IK ,mino IK 7»aiD n*>5p ov^ pn yiap. o'poy oipa nprnn (T
j^ysan V'awa niy'T» «)io'K nwV

niyn» npson .naiona ow 1? pni TK yiap o'poy oipa nptnn (n 
Ty IK naan na^ew ,aan niV'ys IK ^yna ipna

yap TOIB i V w»w 'aa iniK IKT» niJ'Tnn nnK Vw Vyoa .5 
D»Î»B nni» iwaa ,mnK ni'ia nniKa .'rnia Kin OK JITHKH 

IK »ij'aV Dp'*ns IK .l'aa 1? nnK 1? iwpa nip'D m'riyD ,wiin
.mnx nj'ia nnixa ysanan .
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«in»
RVOR TR ,ma»ion »n»a -na 1? ans Rin OR (a) 

ini'n'? ia»iB tnpa DR O»RIÏ ,7na nrma

n»n R 1? DR IR ,rni'Tan 'n» V» mtR n»n Rin OR (t)
n nns»» ,?na nnR *n> «|R 

naaon Tin

oo

y p T p o

on m» nj'ioa j»ypnpo Vy oa V'Bn 1? nruR .1

on naw nj'Toa -j'T 1? oRnna mai» "j'ypnpo" iman .2 
«man Vi^a» ,oipa Vas ,o»»na

o'wawon T»'»SI >n pro 
niât .j^ypipaa ÏIH -«Wan pinn niRTin T 

o»yiap IR D'jnva D'niVwn,^ ni'isri 
IK ,O»THR yao nnxiKi nnipo l o <| aitra 
ninaïaan aïo Vaa ain my»am , oVxi 1? msTn lya

IR ain

V»

nnnoin

>y oa (3)-n (1) o'j»p D>»'»yD niRiin .3 
w yis^aV D»»as?an j»ypnpa >yi Vyna 
'8iR ni"?ya ninnx m »Raxy ni

m»ja .4

IR

«JR

TJ'R» ,nVRa
^R 3311» nwiaT i»R mana , 

Vj WIST mai 1? ,niJ->Ton nnRa 
nptnn IR 7,ip'»n ,
' 'Rxnin 7'yp>paa 7niK IJ'RIT i»ri' 

IR ,m'ja 'jy nVn Rnn R 1) V'yVt nKTiaa ,73 'D 
naw na'iaa maiRaa ,noR3 mana ,nVR3 RSTS

,im»B6 nya awin
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«an jniJ'Taa »nwa nnx >T» Vy nsasn niRmaa no'ra .2
aniR »3'T 'D 1? i 1? vv niyawaa ninR main R>» nsia 

nyanwa mn« niyawn j'R DR ,IT ÎIJBR RWU onw D>ooa
.iwpaa

4 T»yo 
opals'? awian nips

nnK aann n'n ,inio nywa ,DTK DR nVKwn ,it rtaax 7'jy 1? .1 
.nj*in nniK Vw rTa'TV oRnna ynairt qu'ion

IK n'BniVB'i nii'Xï nan n^n» T-n 1 ,IT HJBK l'iyV .2

>ja 731 ,mawan na^nnn •?» nrmx n>n 
••awin i^nw >aa onu» D^KIT i*n.» ,1»y o^r

aa apaisa on'^nu IR on^wni' OR ,mawaa
iwiT»i mnaîy "?y o»o» ^aiV n 1» >ia'» <> nnna 
nniK V» n^awin oan» DTK *]a *?» aa

aein n^n DTRW RSDJ (l) 7»p «i'yo niRiin maor oipa .3 
tn'jR D'^a -«sV T>3yn ynai 1» .nii'ian ->nw

Tay naw nj^nan awin n^nw 'aa iniR o-'Rn (R) 
i^Tan ^nwa yap n'a innnV nay .yap n'a 

'xwRa •Mom» nj'Taa Kiaja iawi» oipo DR 
o»onBJ 1> Ra tana") Tni' o'pnn ITI nay n' 
I!a 17 i>y H 3 ^RiwV oaai» DTR bw mpaa .("D>

pin 1? (2) vyoV ORnna nRsinw mwR 's 
miyn Va'pi wp'a VKIW'? ino^aa THR^Ï? IR ,l950- 1> '1 wn 

^TiR' TiaRa OTR ,ni»sn pinb (3) vyo 's'1? T 
a' » j i *na D'OTBj'Rn tana nR IKT> ,("aViy 

w niaaoïan ni'iwTn la'aon DR R"?R ,VRiw>a 
.i»im Vpwa Rinça ni'Knn nain Va ra nii'Tan 'nw 

w laissa Vy yaawa ToiRii inaa yasa

taia RXOJ na» a^'Taa nR yiap*? I»DR •>« DR (a) 
nn«a *\« yap n'a iniwTV n'a R*J DR IR ,1*7» o'^ 

aaw ai'ioa ini'aV lana oipa nR D»RIT ,ni3»iaa
jnia 1? aaa Ria
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mpaa 
,mayn

n Va f m<mT>i nijiary *?y o'oa:> 
,m»n» Vy oa ,7i3Tyn |np Vy oa misa f ma 

, ma ni a' DO f ni3na Vy a'oa

.2

,on naa«n Vinn on n o'oan .3 

(K
» oa - 

nya mayn oa
(a

nya mayn OBT oo -

mwiT»i mjiaT-y "?y o'oa 'aa 1? 01 "?inn IT njDK .4 
n .oaipaa IK o^a-'^pn o^oan "?y «i&ua ,1^0 Tn«V 

Vy nniyTV nnxn iyTi' nu^ioa Vw niDaoïan 
o'oan '

ni a n

nman

myawn TK DK , 
iniyawa "

n" njian <a

: nKT njOKa .1
IK iibnn imyawa "nj'TB" naian (K 
" naian jiwpnn 73 nyanwa mnK

pbnn n«

nj'ia imyaira "VKTW" nnan (i 

:imyawa "naaoïn m»T" mian (T 

ik o'soaa nooj^a ,TiVnna .1 

IK nsixn ir ,Vnir»a .2
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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]

n 3 a K
T * a 

taVin n. a !? a n

V K -i <r •» n

'on ny»3B 
mani'i rmiary "?y

*7KTgp n^in yai
mnaiy Vv o^oo- •'ai'? *793 ^on nyjo

nj'ia nVwaai

ainn

mpannn ny»joï ^BD »on ny»joV nan» in'i'
i nii-iary Vy o'oa 'li 1? ODB

o»3 m» in m

nya 03n?ia oipaw ,nDS3» DTK '33 Vu? nijiary Vy Vinn IT
IK nij'ian nnxa n'n

2 T»yo 
o'3iT»3n D'oan

nnK oytsa o'^oian mwii'i miiaty 'on Vy Vinn IT aaaK .1 
V» onVon 'ania niavnnn x 1? 1? .ni^
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