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1. Inleiding

Toen de redactie me benaderde voor een bijdrage aan deze special over de beginselen voor heffingsjurisdictieverdeling
was ik meteen aan boord. Het woonlandbeginsel, het nationaliteitsbeginsel en het bronlandbeginsel vormen de welbekende
aanknopingspunten waarmee landen wereldwijd economische actoren met internationaal inkomen aan heffingsjurisdictie
onderwerpen, of daartoe in onderlinge afstemming terugtreden. De aanknopingspunten voor heffingsjurisdictievaststelling
en -verdeling vormen de grondslagen van het internationaal belastingrecht en worden universeel aanvaard en gehanteerd.
Tegelijkertijd schuilt in deze beginselen de eigenaardigheid dat ze analytisch niet onderscheidend zijn, waarover later meer.
Waar het de bedoeling is inkomen op eenduidige wijze aan landen ter heffing toe te wijzen en tot enkelvoudige heffing te
komen, tonen de heffingsbeginselen dubbelzinnigheid en richtingloosheid. Dit vertroebelt de discussie over de
onderliggende vraag waar inkomen geografisch thuishoort. Dit, bijvoorbeeld waar het gaat om de vraag in welke landen
internetbedrijven hun winstbelasting behoren af te dragen, of waar beleggers belasting zouden moeten betalen over hun
vermogensinkomsten. Dan lijken de heffingsbeginselen niet meer zo goed te passen. Zouden we ons wellicht op andere
uitgangspunten moeten gaan richten? In deze bijdrage ga ik nader in op deze vraag. Deze bijdrage vormt een uitwerking
van een inleiding die ik hield voor de Vereniging voor Belastingwetenschap op de Debatmiddag Bronstaatheffingen op 3 juli
2019 in Den Haag en voor de UvA/IBFD op de bijeenkomst over de fiscale uitdagingen van de digitaliserende economie op
5 en 6 september 2019 in Amsterdam.[2] Inspiratie voor het denken vond ik in werk van Musgrave, Vogel, Kemmeren en
Millar.[3]

2. Gedachten en ideeën

2.1 Profijt en draagkracht

Belastingheffing gaat over de financiering van de samenleving, over de morele verplichting van eenieder naar billijkheid
(draagkrachtbeginsel) bij te dragen aan de bekostiging van de tot ieders nut strekkende collectieve uitgaven
(profijtbeginsel). Het denken hierover is te herleiden tot de oorspronkelijke klassiek-rechtsfilosofische gedachtevorming over
de relatie tussen staat en volk. Over hoe wij wensen te worden bestuurd en te worden voorzien en hoe wij dit willen
financieren; aangelegenheden van fundamenteel rechtsstatelijke aard. Het gaat hier over de aan de staat gemandateerde
volkssoevereiniteit, de natiestaatsoevereiniteit en de totstandkoming, borging, beteugeling en legitimering daarvan via het
parlement, de volksvertegenwoordiging waar het primaat berust.
Wij, de samenleving, verwachten van de staat dat hij in het licht van de hem door ons opgedragen welzijns- en
welvaartoptimalisatiedoelstellingen ons, de samenleving, voorziet in collectieve goederen en diensten waar de markt
tekortschiet. De publieke uitgaven worden gefinancierd via de belastingen, de bij wet tot juridische verplichting omgevormde
morele bijdrageverplichting. De gedachte is te komen tot collectieve welzijnsoptimalisatie. We halen wat weg bij degene die
het ‘beter’ heeft en brengen dat naar degene die het ‘minder’ heeft. Omdat we ‘welzijneenheden’ niet kunnen meten, wijken
we daartoe uit naar een surrogaat: inkomen. De gedachte is dan dat degene met ‘meer inkomen’ het beter heeft dan
degene met ‘minder inkomen’ (in de inkomstenbelasting bijvoorbeeld schaven we vervolgens bij via corrigerende
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mechanismen zoals aftrekbeperkingen of juist de toekenning van bepaalde aftrekposten, zoals de persoonsgebonden
aftrek). Met inkomensherverdeling via het fiscale stelsel kan tot welvaartoptimalisatie worden gekomen en daarmee ‘by
proxy’ tot welzijnoptimalisatie, zo is de gedachte. De democratisch gelegitimeerde wetgever bepaalt de aard en omvang van
de in geldeenheden uitgedrukte bijdrageverplichtingen, de belastingdruk. In een rechtsstaat is machtsconcentratie
beteugeld door de afscheiding van macht in een wetgevende (parlement), uitvoerende (regering) en rechterlijke component
(rechter). Het primaat berust bij de wetgever, het parlement, de volksvertegenwoordiging, en daarmee uiteindelijk bij
onszelf. Via de verkiezingen kiezen wij onze vertegenwoordiging die wij voor zijn rol mandateren en laten verantwoorden.
Belastingheffing is het instrument waarmee een staat zijn opdracht financiert en zijn autonomie tot uitdrukking brengt.
Belastingheffing vormt zo de motor van soevereiniteitsuitoefening. Van belang, denk ik, ook is het inzicht dat wij aldus, via
de staat als intermediair, onszelf belasten.
Figuur 1

2.2 ‘Circular flow of income’

De middelen om de publieke uitgaven te bekostigen, worden onttrokken aan het inkomen dat wij gezamenlijk verdienen, het
bruto binnenlands product. Om de fiscale interventie in de economie te illustreren is, denk ik, een korte schets van de
‘circular flow of income’ behulpzaam. In dit kringloopmodel vinden we, vereenvoudigd weergegeven, aan de ene zijde de
huishoudens en aan de andere zijde de ondernemingen. De huishoudens bieden ondernemingen productiefactoren aan:
arbeid, kapitaal en ondernemerschap; de aanbodzijde. In ruil daarvoor ontvangen de huishoudens van de ondernemingen
die deze productiefactoren van hen afnemen en in hun productieprocessen aanwenden een monetaire beloning: loon,
kapitaalopbrengsten (normaal vermogensrendement) en winst (bovennormaal vermogensrendement): inkomen (Y). Het zo
geproduceerde inkomen wenden deze huishoudens vervolgens aan om de door deze ondernemingen in hun
bedrijfsprocessen geproduceerde goederen en diensten af te nemen: consumptie (C); de vraagzijde. In ruil daarvoor
ontvangen de ondernemingen van de door de huishoudens afgenomen producten een geldelijke beloning: omzet.
Hier ligt de basis voor het zogenoemde Schanz-Haig-Simons (‘SHS’) begrip van inkomen en de daaraan ten grondslag
liggende vermogensvermeerderingstheorie.[4] Het SHS-inkomensbegrip knoopt aan bij voornoemde ‘inkomen-als-
welzijnsurrogaatgedachte’ en verstaat inkomen als de som van consumptie en vermogensaanwas (Y=C+S). Introductie van
een belastingstelsel laat zien dat wij fiscaal interveniëren aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Aan de vraagzijde wordt
ingegrepen met heffingen over consumptie (C), de indirecte belastingen zoals btw’s, ‘sales taxes’, douanerechten,
accijnzen, et cetera, en – zoals we later zullen zien – de diverse omzetgerelateerde eindheffingen in het internationaal
belastingrecht, zoals de brutobronbelastingen en digitaledienstenbelastingen. Aan de aanbodzijde wordt fiscaal ingegrepen
met heffingen over het inkomen (Y, S), de directe belastingen, zoals vermogensinkomstenbelastingen
(vermogensrendementsheffing), loonheffingen en inkomstenbelastingen en winstbelastingen (inkomsten-
/vennootschapsbelasting), die aanknopen bij respectievelijk de productiefactoren kapitaal, arbeid en ondernemerschap.
Figuur 2
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3. Waar is de bron?

3.1 Profijt en draagkracht (revisited); nexus

Indien we het voorgaande in een omgeving plaatsen die de nationale landsgrenzen overstijgt, rijst de vraag naar de
omstandigheden waarin staten economische actoren met internationaal inkomen gelegitimeerd aan hun heffingsjurisdictie
mogen onderwerpen. Wie behoort wanneer hoeveel aan welke schatkist bij te dragen? Hoe verbinden we staat en actor?
Waar berust de aanspraak daartoe?
Volkenrechtelijke soevereiniteit geeft staten rechtsmacht over hun grondgebied, jurisdictie, en legitimeert zo
heffingsbevoegdheid. Op basis van dezelfde als voornoemde beginselen van draagkracht en profijt strekt deze
jurisdictionele aanspraak zich uit tot eenieder die een band heeft met betrokken belastingheffende staat. Het gaat dan om
een verbinding in economisch-maatschappelijke zin van zodanig substantiële aard dat kan worden gezegd dat betrokken
(economische) actor profijt trekt van verstrekte overheidsvoorzieningen (profijtbeginsel) en daarmee een morele verplichting
heeft aan de financiering daarvan uit het inkomen naar billijkheid bij te dragen (draagkrachtbeginsel). Hiertoe wordt
gesproken in termen van ‘nexus’, de geografische bron van inkomen.

Figuur 3
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In het internationaal belastingrecht vertaalt deze aanspraak zich van oudsher in enerzijds de persoonlijke
heffingsbeginselen, met belastingheffing volgens het woon-/vestigingslandbeginsel (inwoners) en het nationaliteitsbeginsel
(onderdanen). Zo ontstaat in de belastingwetgeving de (on)beperkte binnenlandse belastingplicht. Anderzijds vertaalt deze
aanspraak zich in de zakelijke heffingsbeginselen, met belastingheffing volgens het bronlandbeginsel (niet-inwoners en niet-
onderdanen met binnenlands inkomen). Zo ontstaat in de belastingwetgeving de beperkte buitenlandse belastingplicht en
onderkennen we de belastingafdrachtverplichting van de inhoudingsplichtige (eindheffing) ten laste van niet-inwoners en
niet-onderdanen. Deze universeel aanvaarde aanknopingspunten voor belastingheffing worden bij de
heffingsjurisdictievaststelling en -verdeling in de belastingverdragennetwerken van landen wereldwijd toegepast. Verdragen
en ook belastingverdragen werken via de daartoe strekkende nationale grondwettelijke bepalingen door in de nationale
rechtsordes van landen. Verdragen vinden daarin hun weg via parlementaire goedkeuringsprocedures. Ook daar komt het
primaat van de wetgever tot uitdrukking, met de kanttekening dat uit de populatie belastingplichtigen, natuurlijke personen,
alleen onderdanen en inwoners stemrecht hebben.
Interessant te constateren is dat het internationaal belastingrecht bij de heffingsjurisdictievaststelling en -verdeling in de
sfeer van de directe belastingen voorbijgaat aan voornoemde noties over de aanbod- en vraagzijde van inkomensproductie.
Dit is anders bij de indirecte belastingen zoals de Europese omzetbelasting en het douanerecht, waar de btw- en
douanerechtsystematiek expliciet aansluiten bij het bestemmingslandbeginsel (destination principle). Deze heffingen knopen
aan bij de plaats waar de ondernemingen de door hen geproduceerde goederen en diensten, de ondernemingsoutputs,
afzetten c.q. de plaats waar de afnemers en bestemmelingen deze goederen en diensten van hun leveranciers afnemen.
Hierin is de vraagzijde van inkomensproductie (C) te herkennen, Musgrave’s ‘demand view of income’.[5] Het
bestemmingsland is dan de jurisdictie waar de door betrokken economische actoren verstrekte goederen en diensten
worden afgezet. Ook het internationaal belastingrecht kan vanuit het vraag-/aanbodperspectief worden bekeken.[6] Dan
zouden we bij de directe belastingen, bijvoorbeeld de winstbelasting, kunnen – en volgens sommigen zelfs moeten[7] –
kijken naar de plaats waar de onderneming de productiefactoren, de ondernemingsinputs, in het productieproces aanwendt.
Zo zou in het internationaal belastingrecht de aanbodzijde van inkomensproductie (Y) worden (h)erkend, Musgrave’s ‘supply
view of income’.[8] Hiertoe wordt wel gesproken over de oorsprong van inkomen (origin principle). Het land van waaruit
genoemde productiefactoren door betrokken economische actoren worden aangewend, is dan het oorsprongland.

3.2 Ondernemingen

Interessant, verder, is de werking en toepassing van het internationaal belastingrecht nader te bezien vanuit het perspectief
van de aanbod- en vraagzijde van inkomensproductie. Waar slaan de verschillende belastingen geografisch neer?
Laten we beginnen met de belastingen voor bedrijven. Het denken laat zich structureren met een model waarin de wereld
wordt verondersteld te bestaan uit twee landen, Land A en Land B, waar een economische actor, bijvoorbeeld een
softwareontwikkelingsbedrijf, ondernemingsmatig actief is. De ondernemingsinputs concentreren zich in Land A. Daar,
bijvoorbeeld, ontwikkelt deze softwareontwikkelaar een computergame. De ondernemingsoutputs concentreren zich in Land
B. Daar wordt de game in ruil voor een vergoeding online winstgevend afgezet. De werkelijkheid is ingewikkelder, maar
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volgens mij niet analytisch anders.
Introductie van de gebruikelijke winst- en omzetgerelateerde belastingen in het model geeft het volgende beeld. De
vennootschapsbelasting slaat geografisch neer in Land A, het oorsprongland aan de aanbodzijde.[9] Daar bevinden zich de
productiefactoren kapitaal en arbeid, de functies in transfer-pricingtermen, die de onderneming in het bedrijfsproces inzet.
De btw slaat neer in Land B, het bestemmingsland aan de vraagzijde. Daar immers bevinden zich de afnemers van het
verhandelde product. De internationaal in opkomst zijnde digitaledienstenbelastingen (digital services taxes), equalistion
levies en andersoortige omzetgerelateerde bronbelastingen bij inbound online dienstverlening slaan eveneens neer in Land
B. Hetzelfde zou gelden voor het douanerecht, invoerheffingen en sales taxes, indien het verhandelde product een fysieke
goederenlevering zou betreffen. Indien het verhandelde product een financiële dienst zou zijn geweest, een financiering
bijvoorbeeld in de vorm van een eigen- of vreemdvermogenverstrekking, of een in licentie gegeven intellectueel recht
(handelsnaam, merk, octrooi, softwarecopyright, et cetera), dan zouden bronbelastingen hierover, een dividend-, rente- of
royaltybelasting, eveneens in Land B terechtkomen.[10] Hetzelfde geldt voor in feite ieder type bronbelasting op inbound
diensten. Zouden bronbelastingen op inbound goederenleveringen in het internationaal belastingrecht ooit het levenslicht
zien, dan zouden deze ongetwijfeld eveneens in Land B neerslaan en zo tot de-facto-invoerrechten verworden. (Voor de
analyse denk ik hier overigens wel in derdentransacties.[11]) Hetzelfde, tenslotte, althans voor wat betreft de geografische
grondslagallocatie, geldt voor ‘Amount A’ in de ‘Unified Approach’, het forfaitair bepaalde stuk online winst dat in het nieuwe
denken ter heffing bestemd zal worden voor de zogenoemde contentgebruikersjurisdicties. Hierover wordt thans binnen het
Inclusive Framework gediscussieerd in het kader van Pijler 1.[12] Ook ‘Amount A’ zou neerslaan in Land A. Indien we
voornoemde game vervangen voor een socialmediaplatform van een Amerikaanse techgigant en in Land A en Land B
respectievelijk de Verenigde Staten (productiejurisdictie) en Frankrijk (contentgebruikersjurisdictie) inlezen, dan laat het zich
raden waarom eerstgenoemde zich deze zomer uit het overleg hierover (tijdelijk?) heeft teruggetrokken en laatstgenoemde
hamert op voortzetting van de ingeslagen weg.
De dubbelzinnigheden en richtingloosheid waar ik in de inleiding over schreef, tonen zich wanneer we het perspectief
verleggen en de internationale heffingsbeginselen introduceren. Voor de winst-/vennootschapsbelastingen bevinden de
woon- en vestigingsplaats zich in Land A. Daar zijn de productiefactoren kapitaal en arbeid samengebracht, met inbegrip
van de managementfunctie-uitoefening (arbeid), en vormen zo het handvat voor bijvoorbeeld vestigingsplaatsvaststelling.
Zou het gaan om het management c.q. de feitelijke leiding van de entiteit van waaruit betrokken ondernemingsactiviteiten
worden uitgeoefend, dan wijst het vestigingslandbeginsel naar Land A.[13] Land A kwalificeert als vestigingsland met het
gevolg dat de winstbelastingheffing daar neerslaat. Onder het bronlandbeginsel, vervolgens, geldt hetzelfde. Zou het gaan
om het management c.q. de feitelijke leiding van de materiële onderneming/ondernemingsactiviteiten (arbeid) vanuit een
vaste bedrijfsinrichting (kapitaal), dan wijst het bronlandbeginsel eveneens naar Land A. Een ‘place of management’ kan
immers het handvat vormen voor de constatering van een vaste inrichting.[14] Land A kwalificeert in dat geval als bronland
met het gevolg dat ook dan de winstbelasting daar neerslaat. Ook onder het transfer-pricingmodel naar zijn huidige stand
slaat de winstbelastinggrondslag in Land A neer, gelet op de managementfunctie-uitoefening aldaar (functie-uitoefening is
toch ook een soort ‘bron’; weliswaar niet voor de heffingsjurisdictievaststelling maar wel voor de grondslagallocatie).[15] Het
woonlandbeginsel en het bronlandbeginsel wijzen in dezelfde richting, naar de productiefactorlocatie, hier Land A. Zij doen
hier analytisch dus niets verschillends. Zoals Vogel het in 2005 al omschreef: “State of residence may as well be state of
source - there is no contradiction.”[16] Het beeld verrommelt verder, indien we met het bronlandbeginsel in de hand het
perspectief naar Land B verleggen. Dan geeft toepassing van het bronlandbeginsel aanleiding tot de constatering van
tegelijkertijd eveneens een bron in Land B. Voor de bronbelastingen in een van de diverse verschijningsvormen zijn de
behaalde inkomsten immers uit Land B afkomstig.[17] Zo wijst het bronlandbeginsel naar zowel Land A als Land B. De
heffingsbevoegdheid strekt zich uit over de hele wereld, opmerkelijk.
Het woon- en bronlandbeginsel zijn analytisch niet-onderscheidend, want ze wijzen tegelijkertijd in dezelfde en
tegengestelde richting. Land A en Land B zijn (on)bevoegd, afhankelijk van het perspectief. Het gebrek aan eenduidigheid
en richting vertroebelt de analyse en discussie. In de huidige tijd van unilateralisme en isolationisme is dit problematisch.
Indien verschillende landen op basis van dezelfde internationaal aanvaarde heffingsbeginselen op hetzelfde moment over
hetzelfde inkomen in hun heffingsjurisdictie-uitoefening worden gelegitimeerd, liggen controverse en meervoudige
belastingheffing op de loer. In dat licht laat het zich goed verklaren waarom de internationale discussie over ‘Amount A’ in
Pijler-1-verband zo ingewikkeld is en landen unilateraal buiten de reikwijdte van de belastingverdragen naar
digitaledienstenbelastingen uitwijken. Meerdere landen, meerdere regio’s zelfs, maken tegelijkertijd aanspraak op dezelfde
ondernemingswinst van de techreuzen. Achter de ogenschijnlijke overeenstemming liggen diepgaande opvattingsverschillen
en belangentegenstellingen verscholen. Dit komt nu niet helder aan het licht, want dit ligt verscholen onder een deken van
heffingsbeginseldubbelzinnigheid. Dat komt de stabiliteit en systeemintegriteit van het internationale belastingregime niet
ten goede.

Figuur 4
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3.3 Arbeid en vermogen

3.3.1 Algemeen

Hoe zit het met inkomsten uit arbeid en vermogen? Waar slaan de belastingen hierover geografisch neer? Het denken laat
zich weer structureren via het denkmodel van een wereld van twee landen, Land A en Land B, nu aan de hand van de
volgende situaties. De eerste betreft een werknemer woonachtig in Land A, met de A-landse nationaliteit, die in ruil voor een
salaris in dienstbetrekking werkt in Land B voor een B-landse werkgever. De tweede betreft een portfoliobelegger
woonachtig in land A, met de A-landse nationaliteit, die in ruil voor een beleggingsrendement in Land B portfolio-investeert
in een in B-landse ondernemingsactiviteit. De werkelijkheid is complexer maar analytisch volgens mij niet anders.

3.3.2 Arbeid

Indien we overgaan tot introductie van de gebruikelijke arbeidsinkomstenbelastingen en -heffingen, ontstaat het volgende
beeld. Loonheffingen slaan neer in Land B, de jurisdictie waar de werknemer zijn onzelfstandige arbeid verricht c.q. de
jurisdictie waar de werkgever tegen salarisbetaling de door werknemer in onzelfstandigheid verstrekte
arbeidsdienstverlening functioneel afneemt.[18] In het internationaal belastingrecht spreken we hier in termen van het
bronlandbeginsel (woonland treedt terug, bronland mag heffen). In de sfeer van de internationale sociale zekerheid gaat het
over het werklandbeginsel (exclusieve werking). Bezien vanuit het oorsprong-/bestemmingslandperspectief moeten we,
denk ik, constateren dat loonheffingen feitelijk marktlandgeoriënteerd zijn ingestoken. Voor de heffingsjurisdictietoewijzing
gaan we naar de plaats waar de afnemer (werkgever) de arbeidsdienstverlening door werknemer functioneel afneemt. We
kijken naar het bestemmingsland aan de vraagzijde, vergelijk de btw-plaatsvandienstbepalingen. Irrelevant hier is de plaats
van waaruit de werknemer zijn arbeid aanwendt, het woon- of oorsprongland. Wanneer werknemer vanuit huis werkt, vallen
woon- en bronland samen. Deze samenval is incidenteel van aard. De werklocatie blijft onverminderd dominant. Bij
loskoppeling van woon- en werklocatie volgt de jurisdictietoewijzing de werk- c.q. arbeidafzetlocatie.
We zien hier dat bestemmingsland, bronland en werkland alle wijzen richting de jurisdictie(s) waar de arbeid door
werknemer wordt verricht c.q. door werkgever wordt afgenomen. Zij lopen hier niet uiteen, al lijkt dit in het licht van de
overwegingen in paragraaf 3.2 eerder een toevalligheid.

3.3.3 Vermogen

Voor wat betreft de vermogensinkomsten is het beeld als volgt. Vermogensinkomstenbelastingen slaan primair neer in het
kapitaalexporterende Land A, de investeerdersjurisdictie, de jurisdictie van waaruit deze investeerder zijn investeringen
verricht c.q. de jurisdictie van waaruit deze zijn kapitaal aanwendt.[19] In het internationaal belastingrecht spreken we hier in
termen van het woonlandbeginsel. Bezien vanuit het oorsprong-/bestemmingslandperspectief moeten we, denk ik,
constateren dat vermogensinkomstenbelastingen vooral oorspronglandgeoriënteerd zijn ingestoken, in ieder geval in de
traditioneel rijkere landen (G20/OESO). Voor de heffingsjurisdictietoewijzing wordt de plaats bezien waar de investeerder
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zijn kapitaal aanwendt, en daarmee naar het oorsprongland aan de aanbodzijde. We kijken niet naar de plaats waar de
kapitaalafnemer de vermogensverstrekking afneemt, althans niet in deze landen.
Deze woonland-/oorspronglandheffinginsteek is internationaal niet onomstreden, want dient vooral de belangen van de
traditioneel kapitaalexporterende landen wiens positie traditioneel samenvalt met de inzet van de OESO, ‘the rich country
club’, met het OESO-Modelverdrag als vlaggenschip daarvan. De traditioneel kapitaalimporterende landen,
ontwikkelingslanden en landen met transitie-economieën, zouden bij vermogensinkomsten graag een meer
marktgeoriënteerde benadering zien, waarbij zij heffingsrechten over dit type inkomen (reguliere voordelen,
vermogenswinsten) graag zouden zien neerslaan in die jurisdicties waar betrokken kapitaalverstrekkende financiële-
dienstverleningsactiviteiten worden afgenomen c.q. door betrokken kapitaalafnemers/ondernemers in hun bedrijfsprocessen
functioneel worden aangewend.[20] De belangen van kapitaalimporterende jurisdicties worden in meerdere mate bediend
door de VN in het VN-Modelverdrag, dat daarom ook wat meer uitwijkt naar bronlandgeoriënteerde jurisdictietoewijzing
maar internationaal in vergelijking met de OESO wat slagkracht mist. Onlangs wees ik in NTFR op deze tegenstelling om de
spanning te duiden in het recente initiatiefwetsvoorstel ‘conditionele eindafrekening dividendbelasting’, de exit-heffing die uit
Nederland vertrekkende multinationals zou moeten belasten over hun winstreserves.[21] Nederland zit normaliter op de
OESO-lijn en zou hier een ad-hocbeweging maken van oorsprong- naar bestemmingslandoriëntatie. We komen aan bij de
bronbelastingen. Die slaan neer in het kapitaalimportende Land B, de marktjurisdictie, op eenzelfde wijze als in paragraaf
3.2 uiteengezet. Gelijk de passages daar is ook hier te constateren dat bij de bronbelastingen voor de
heffingsjurisdictietoewijzing feitelijk het bestemmingsland aan de vraagzijde wordt bezien. Daar bevinden zich de
kapitaalafnemers.
We zien hier dat de klassieke discussie over heffingsjurisdictietoedeling aan ‘arme kapitaalimporterende ontwikkelings-
/bronlanden’ versus ‘rijke kapitaalexporterende ontwikkelde woonlanden’ er niet één blijkt van woonland versus bronland,
zoals we misschien dachten. Het is anders, de discussie is hier een van oorsprong- versus bestemmingsland. De analyse
verrommelt verder.

Figuur 5

3.4 Wat is meest zuiver?

Waar het woon-/vestigingsland-en-bronlandparadigma verschillende kanten op schieten, geldt het tegengestelde voor het
oorsprong-/bestemmingslandparadigma. Deze biedt een helder en eenduidig denkraam, ingebed in de economie, dat
richting geeft aan de gedachtevorming over internationale heffingsjurisdictieverdeling. Brengen we grondslag naar de
aanbodzijde of (ook) naar de vraagzijde?
Wellicht zou het beter zijn de discussie over de toewijzing van heffingsjurisdictie in het internationaal belastingrecht niet
langer te voeren langs de lijn van de klassieke heffingsbeginselen van woon-/vestigingsland, nationaliteit en bronland. Het
gaat niet om woonlanden versus bronlanden. De suggestie daartoe wekt vooral verwarring. Kanalisering van de materie via
het oorsprong- en bestemmingslandbeginsel biedt een uitweg.
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Ook in werkelijkheid gaat het hierom, om de spanningen tussen investeringsjurisdicties (aanbodzijde) en markjurisdicties
(vraagzijde). Langs deze lijn komen de tegenstellingen en geopolitieke drukuitoefening de laatste jaren tussen bijvoorbeeld
de Verenigde Staten (oorsprongland) en Frankrijk (bestemmingsland) op het digital-economydossier in alle scherpte naar
voren. Hetzelfde geldt voor de klassieke tegenstelling tussen de traditioneel rijke kapitaalexporterende ontwikkelde landen
en de traditioneel armere kapitaalimporterende ontwikkelingslanden en landen met een economie in transitie. Ook daar gaat
het om spanningen door geografische divergentie tussen aanbod- en vraagzijde. Hoewel een politieke oplossing voor de
verdeelvraag daarmee niet voorhanden is, hebben we de problematiek dan in ieder geval inhoudelijk helder op tafel. Dat
scheelt al.

4. Afsluitende opmerkingen

In deze bijdrage ben ik ingegaan op de aanknopingspunten voor heffingsjurisdictieverdeling in het internationaal
belastingrecht. Daarin schuilt de eigenaardigheid dat ze niet onderscheidend zijn. Het woon- en bronlandbeginsel wijzen
geografisch in dezelfde richting, naar de aanbodzijde, het oorsprongland. Tegelijkertijd wijst het bronlandbeginsel in
tegengestelde richting, naar de vraagzijde, het bestemmingsland. Zo ontstaat ‘a world of smoke and mirrors’[22] waar achter
een nevel van ogenschijnlijke consensus over de internationale heffingsbeginselen diepgaande meningsverschillen en
belangentegenstellingen tussen landen en regio’s verscholen liggen. Dit, als het gaat om de aanspraak om internationaal
inkomen in de nationale belastingheffing te betrekken. In de huidige tijd van unilateralisme en isolationisme is dit
problematisch. Een politieke oplossing hiervoor is (nog) niet voorhanden. Wel zal het in de zoektocht naar de vraag waar
inkomen geografisch thuishoort, denk ik, helpen als de discussie zou kunnen worden gevoerd over waar het daadwerkelijk
om gaat: om spanningen in het internationale belastingstelsel door geografische divergentie tussen aanbod- en vraagzijde.
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